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conquistas sem o trabalho e a união de forças. 
Esta é a grande mensagem e o legado que 2012 deixou a 
todos nós. E se o ano passado foi de comemorações, cabe a 
nós agradecer a todos que, direta ou indiretamente, contri-
buíram para que a Agas tenha desempenhado o seu papel 
e para que o setor tenha se fortalecido e se consolidado.

Nossas atividades congregaram mais de 70 mil pes-
soas em eventos, cursos e feiras ao longo do ano passado, 
e devemos este número ao bom momento que o setor 
vive e ao prestígio que cada colega supermercadista e 
cada parceiro conferiram às nossas ações. Saímos de 
2012 pela porta da frente, com a certeza do dever cum-
prido. Mas, sobretudo, com o compromisso renovado 
de melhorar, redobrar o esforço e lutar sempre com o 
apoio de todos vocês pelo desenvolvimento de todos os 
elos da economia.

Nosso primeiro passo é o Projeto Verão Agas, que 
percorrerá sete praias do Litoral Norte do Estado levando 
entretenimento e qualificação aos veranistas, gratuita-
mente, em oficinas de cuidados com a saúde e dicas de 
beleza, entre outros. É a Agas mais perto do consumidor 
final e ciente do papel social que toda entidade deve 
efetivamente cumprir.

Seguiremos trabalhando em busca de igualdade de 
competição a empresas de todos os tamanhos, simplifi-

não há cação tributária e diminuição da informalidade. O rol de 
pautas e reivindicações que temos discutido junto às esfe-
ras públicas é grande, e temos a convicção de que o setor 
supermercadista pode – e vai – contribuir decisivamente 
para o crescimento da economia gaúcha em 2013.

Continuamos com a maior carga tributária incidente 
sobre alimentos do mundo e, atualmente, cada brasileiro 
trabalha em média 150 dias por ano somente para pagar 
impostos. A proporção está desigual, já que, para cada 
mil reais pagos em impostos pelo setor supermercadista, 
apenas 100 reais ficam de retorno do nosso trabalho e 
capital investido.

Colegas supermercadistas, conclamamos todos a 
aderirem ao Programa De Olho na Validade, assinado 
pela Agas em parceria com o Procon-RS e com os Procons 
municipais, a partir do qual os consumidores receberão 
uma unidade grátis dos produtos que encontrarem fora 
da validade nas gôndolas. Esta iniciativa já foi implemen-
tada com sucesso em municípios do interior e em outros 
estados brasileiros, e a adesão das empresas é opcional.

Muito obrigado a todos os supermercadistas, forne-
cedores, produtores, consumidores e colaboradores dos 
supermercados gaúchos por tudo que, juntos, construí-
mos no ano que passou. Que venha 2013 – preferencial-
mente carregado de novos desafios!

ue venham 
novos desafios
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consumidores e o porquê de suas escolhas é a 
chave para quem quer se manter à frente 

mercado
Maré para peixe nos atacarejos
Simples, mas com uma série de vantagens que agradam tanto ao consumidor pessoa física quanto 
pessoa jurídica. Saiba como está o mercado de atacarejos, também chamados de cash and carry 
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vencedor do troféu Empresário do 
Ano no Carrinho Agas 2012, José Galló ocu-
pa a presidência-executiva das Lojas Renner. 
No cargo desde 1999, o gaúcho de Caxias do 
Sul é responsável por transformar a rede, até 
então com apenas oito lojas – todas no Rio 
Grande do Sul –, em um dos pesos pesados 
do varejo nacional, com 184 operações nas 
cinco regiões brasileiras. O segredo para 
o sucesso foi criar uma organização capaz 
de surpreender rotineiramente o cliente e, 
assim, encantá-lo. Admirado por varejistas 
de todo o país, Galló não esconde que sua 
inspiração vem do autosserviço. Em conversa 
com a equipe da Revista Agas, o executivo 
da Renner comenta a carreira, analisa o mo-
mento do varejo e dá conselhos para novos 
empreendedores.

AGAS O senhor começou como trainee, em 

1972, em um grupo de varejo e atacado, além 

de supermercados, e posteriormente optou 

por continuar na área de varejo, quando todos 

queriam ir para indústrias ou bancos. O que 

despertou essa vontade?

JG Não foi uma vontade. Eu vi que era uma 
oportunidade e um desafio interessantes. 
Meu primeiro desafio seria implantar 
toda a parte comercial de codificação e de 
controle de estoque, e eu fui para lá. Acho 
que não é quem nasceu antes: o ovo ou a 
galinha. Fui em função do trabalho, que eu 
achava interessante. Com o tempo acabei 
gostando e ficando no setor.

AGAS Como foi esse início?

JG Foi bem interessante. Porque era o Gru-
po J. Alves Veríssimo – na época, o maior 
atacadista do Brasil –, e já estava inaugu-
rando o terceiro hipermercado. Eram lojas 
diferenciadas: bem maiores, mas tinham 
o mesmo posicionamento, no serviço e 
na variedade, que a Cia. Zaffari aqui em 
Porto Alegre; eram bastante sofisticadas. 
Era o início dos hipermercados. Então tive 
oportunidade de conhecer tanto o varejo 
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m líder  
inspirador
U

”
“Qualquer negócio 

deve estar próximo do 

consumidor. Não se deve 

ficar só no escritório da 

companhia, porque se 

aprende muito com os 

clientes e fornecedores

quanto o atacado. Isso me deu uma visão 
bem interessante sobre o varejo, e comecei 
a gostar. As reações rápidas, a velocidade e 
a agilidade que eram necessárias no varejo 
– a partir disso gostei da história toda.

AGAS Desde então, a situação mudou bastante. 

Hoje, muitas das empresas dos sonhos dos jovens 

são do varejo. Como se deu essa transformação?

JG Nos anos 1970, fiz graduação na Funda-
ção Getulio Vargas, em São Paulo. Apesar 
de ter nascido em Caxias do Sul, fui para 
lá para fazer faculdade. Ninguém pratica-
mente se interessava pelo varejo. Tanto é 
que, daquela turma de 44, ninguém hoje 
trabalha no setor. Na época as carreiras 
estavam muito mais direcionadas para 
bancos e indústria de bens de consumo. 
O varejo era muito familiar, muito pouco 
profissionalizado. E o que aconteceu? 
A grande diferença de lá para cá é que o 
varejo se profissionalizou, muitas empresas 
foram vendidas, as famílias saíram do ne-
gócio e isso criou uma oportunidade muito 
grande para executivos, profissionais. Hoje 
é uma carreira bastante desejada. Até por-
que o Brasil se transformou muito. Éramos 
um país nitidamente industrial. Naquela 
época, a indústria representava 35% do 
PIB. Hoje representa apenas 20%. Quem 
ocupou todo esse espaço foi o varejo e os 
serviços, que naquela ocasião eram pouco 
desenvolvidos.

AGAS Seus negócios próprios tiveram uma traje-

tória que o levou a ser convidado a administrar 

as Lojas Renner, em 1992. Naquela época ainda 

era difícil uma empresa familiar ter essa visão de 

profissionalização da gestão?

JG Na realidade, resolveu-se naquele 
momento profissionalizar a empresa. Havia 
algumas pessoas da família e eles deixaram 
a companhia. Começou pelo Conselho de 
Administração. Antes havia cinco mem-
bros da família no conselho, e ficaram 
apenas dois. Então chegaram três conse-
lheiros independentes, de fora da empresa. 
A partir daí, resolveu-se também profissio-
nalizar a gestão da rede Renner. Então já 
havia um consenso e foi uma coisa bem-
feita. Começou como raramente acontece, 
pelo conselho e, depois disso, a gestão. Foi 
exatamente isso que me entusiasmou. 
A família decidiu que iria profissionalizar e 
cumpriu isso com uma determinação fan-
tástica. Nunca tivemos qualquer problema. 
E o conselho profissional também me 
ajudou bastante e foi muito útil.

AGAS O senhor é também membro de conselhos 

administrativos de outras empresas. Como fun-

cionam e que vantagem oferecem?

JG Faço parte da SLC Agrícola, que é 
uma empresa aqui do Rio Grande do 
Sul e que hoje cultiva aproximadamente 
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300 mil hectares. Essa companhia me 
convidou exatamente devido à minha 
experiência em empresas familiares e 
também por ser uma firma de capital 
aberto. O convite foi muito mais voltado 
à governança. E tem também a Localiza, 
que é líder de mercado (no segmento 
de locação de automóveis do Brasil). 
Me convidaram porque precisavam de 
alguém ligado ao varejo, ao Marketing, 
mais especificamente. As duas empresas 
levam muito a sério o papel do conselho, 
porque há várias companhias que 
possuem conselhos “de papel”, que 
não levam a lugar nenhum. Eu jamais 
aceitaria participar de um conselho no 
qual não pudesse efetivamente contribuir. 
Não é esse o meu objetivo. Nessas duas 
empresas, tenho a satisfação de estar 
em dois conselhos que funcionam, que 
avaliam o planejamento estratégico, 
ratificam o orçamento. É muito 
interessante, é uma troca de experiências 
útil para mim também.

AGAS Seu nome é referência de líder para muitos. 

Como é estar nessa posição e quais os principais 

ensinamentos para quem está começando uma 

carreira profissional ou empreendedora?

JG O primeiro passo é descobrir do que 
realmente a pessoa gosta, o que a fascina. 
Isso não é fácil. Eu vejo, muitas vezes, 
em conversas com jovens, o pessoal meio 
perdido. Não é fácil, mas as pessoas não 
devem se conformar. Pode ser que não 
descubram na primeira nem na segunda 
tentativa do que efetivamente gostam, mas 
têm que continuar. Segundo lugar é se de-
dicar, investir, conhecer o máximo possível 
e estar próximo do mercado. Acredito 
muito que qualquer negócio deve estar 
muito próximo do consumidor. 
Aprende-se muito. Não se deve ficar só 
no escritório da companhia, porque se 
aprende muito no campo, conversando 
com os clientes e fornecedores. A persis-
tência e a determinação também são muito 
importantes. Nem tudo dá certo nesta 
vida, mas se você acredita naquilo tem que 

realmente ir em frente, independentemen-
te do que possa ser o obstáculo. Inclusi-
ve, há algumas avaliações de que o mais 
importante para o profissional não é o seu 
conhecimento – ele é importante, não digo 
que não –, mas a persistência na obtenção 
de objetivos e de resultados.

AGAS Os jovens, hoje, principalmente a chamada 

Geração Y, permanecem pouco tempo em cada 

empresa e querem subir logo na carreira. É real-

mente possível aprender em pouco tempo? Que 

conselho o senhor daria a essas pessoas?

JG Não. Qualquer desafio, qualquer pro-
jeto, qualquer realização em uma empresa 
para você implantar, acertar, acompanhar e 
obter resultados normalmente leva de três 
a quatro anos. Os jovens hoje têm muita 
pressa, mas precisam entender que expe-
riência não se compra em supermercado, 
você tem que fazê-la. Leva tempo e não 
tem fórmula mágica para adquirir. 
A experiência cria maturidade.
 

AGAS Quais são os principais desafios das empre-

sas de varejo hoje?

JG Em primeiro lugar está a profissionali-
zação. Depois disso, vem a diferenciação 
– não adianta fazer o que todo mundo está 
fazendo; você tem que ser inovador. Em 
terceiro lugar, vejo que a concorrência está 
aumentando e, com isso, realmente só 
quem tiver uma diferenciação e tiver uma 
boa conceituação, um bom direcionamento 
estratégico, vai sobreviver.

AGAS Metade da sua carreira foi dedicada à Ren-

ner. Depois dessa etapa, o que virá pela frente?

JG Estou muito bem na Renner e tenho 
grandes desafios por aqui. O que gosto mui-
to é de distribuir o meu conhecimento, isso 
sim. Faço sempre que posso, principalmente 
para os jovens e as pessoas que estão come-
çando a carreira; é uma coisa que eu coloquei 
como um objetivo para mim mesmo. Agora, 
sobre o que penso sobre o futuro, não tive 
tempo de pensar nisso ainda.
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Vantajão anuncia parceria 
com Dedé Santana
O Supermercado Vantajão e a agência Cyclop Propaganda + 
Design, ambos de Caxias do Sul, contrataram Dedé Santana, 
d’Os Trapalhões, para promover a marca. O objetivo é lançar 
uma campanha que repercuta em todo o Rio Grande do Sul. 
Nela, o comediante formará uma dupla com o elefante Van-
tajão, ícone da empresa, que a partir de agora será apresentado 
no formato 3D. O anúncio, que será veiculado na televisão em 
formato de telejornal, tem como tema Aqui o cliente pode mais, 
que passa a ideia de infinitas possibilidades além da compra.
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Eleita nova 
diretoria da Redecen
A Central das Redes de Supermercados do Rio Grande do Sul (Rede-
cen) escolheu a diretoria para o biênio 2013/2014 no mês de dezembro. 
Cláudio Schwerz (Super Sul) foi reeleito presidente, enquanto Mário 
Antônio Viezzer (Unisuper) assume como vice. Eli Elson Benedetti 
(Multimercados) passa a ser o secretário. Por fim, Clóvis Paulo dos 
Passos (GrandeSul) ocupa a partir de agora a tesouraria da entidade. No 
mesmo encontro, foram também indicados os integrantes dos conselhos 
de administração, fiscal e de ética. “Nesse mandato, queremos ampliar 
a atuação e buscar mais benefícios para as centrais. Estamos com várias 
parcerias, e no segundo semestre ativaremos o setor comercial, realizando 
ações em conjunto”, destacou Schwerz. Para transformar esses projetos 
em realidade, a Redecen anunciou a contratação do gerente-executivo 
Sérgio de Marchi. A entidade reúne 12 redes gaúchas, congregando 550 
lojas supermercadistas de todas as regiões do Estado.

Pesquisa realizada recentemente pelo 
IBGE alertou não só a população como os 
varejistas para um dado preocupante: no 
Brasil, 38 milhões de pessoas são obesas. 
No 10º Encontro do Centro de Pesquisas 
em Agronegócios (Cepan), da Ufrgs, 
Cleonice Dias, nutricionista, gestora de 
varejo supermercadista e instrutora do 
GES, apresentou algumas dicas sobre 
como o varejo pode influenciar o cliente 
a consumir produtos saudáveis. Expor os 
alimentos nutritivos de forma atrativa foi 
um dos pontos citados na palestra. Além 
disso, segundo Cleonice, a degustação 
desse tipo de produto aumenta sua ven-
da em até 30%. É importante, também, 
oferecer opções pouco calóricas e práticas 
para o comprador e, para isso, estar sem-
pre atento aos lançamentos do mercado. 
Houve um aumento na comercialização 
desse tipo de mercadoria, influenciado, 
principalmente, por embalagens atraentes 
e rótulos explicativos. A previsão é de que 
haja um crescimento de até 10% no perío-
do de um ano para este nicho de mercado.

A National Retail Federation (NRF) 
está chegando e, com ele, a chance de 
interagir com lideranças do setor vare-
jista, fornecedores e consumidores do 
mundo todo. Ocorrerão nove palestras 
de destaque, com CEOs de grandes 
empresas, e o Annual Retail Industry 
Luncheon Awards, um almoço que pre-
mia varejistas inovadores. Entre 13 e 16 
de janeiro, 25.500 pessoas são esperadas 
nos três pavilhões de exposição mon-
tados no Jacob K. Convention Center, 
em Nova York (EUA). Para informações 
adicionais, basta entrar no site events.
nrf.com/annual2013.

NRF 2013 
promete novidades

Mais saúde para 
o consumidor

  



Rede Grande Sul elege conselho
Os associados à 
Rede Grande Sul 
elegeram seus con-
selheiros adminis-
trativos, fiscais e 
éticos para o bi-
ênio 2013/2014. 
Ao todo, 11 super-
mercadistas ocu-
param 12 vagas, 
sendo 6 delas para 
Administração, 3 
para Fiscalização e outras 3 para o Conselho de Ética. Além da escolha 
de seus representantes, os convidados assistiram à palestra Objetivos das 
centrais de negócios, ministrada por Marcos Manéa, gerente da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). Na ocasião, Manéa citou exemplos 
positivos e negativos de redes de negócio em todo o mundo e discorreu 
sobre o mercado brasileiro de centrais. 

Os empresários do setor de distribuição de 
água mineral só têm a comemorar. Apenas 
na última semana de 2012, o aumento no 
consumo da bebida no Estado chegou a 
70%, em especial em Porto Alegre e na 
Região Metropolitana, em função das altas 
temperaturas. No Litoral, as vendas de 
galões subiram 80%. A estimativa da Asso-
ciação dos Distribuidores de Água Mineral 
do Rio Grande do Sul (Adam-RS) é de que 
esses números, porém, não se mantenham 
até o fim do verão. “De janeiro a março, o 
consumo no Rio Grande do Sul diminui, 
especialmente na capital, já que grande 
parte da população se desloca para outras 
cidades”, explica Leandro Greff, vice-presi-
dente da Adam-RS. Para a entidade o verão 
começa antes, pois, a partir de outubro, a 
comercialização de água mineral já aumenta.

Perspectivas para 
a água mineral
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Na 12ª Avaliação de Perdas no Varejo 
Brasileiro – Supermercados, a Abras di-
vulgou números apurados em 2011, que 
mostram que o Índice Geral de Perdas 
no ano ficou em 1,96%. Segundo o estu-
do, 14% das lojas produzem inventários 
rotativos diários, enquanto 20% fazem 
inventários gerais uma vez ao ano. As 
causas de perdas são operacionais ou 
provenientes de furtos em 66% dos casos. 
Quando há roubo, 30% das empresas 
realizam boletins de ocorrência em casos 
de flagrante. Já em perdas operacionais, 
35% delas são provenientes de produtos 
com problemas de validade. 

Divulgada pesquisa
sobre perdas

Duas das maiores empresas da cidade de 
Lajeado, a rede Supper Rissul e a Bebidas 
Fruki reinauguraram, em conjunto, a ca-
feteria do Shopping Lajeado, localizado 
na BR-386, km 346, loja 1. Na Cafeteria 
Rissul Fruki, além de cafés, os clientes 
poderão degustar produtos da padaria do 
supermercado e bebidas da marca Fruki, 
como sucos, refrigerantes e água mineral. 
José Leandro Assis, superintendente 
de Varejo do Rissul, explica o objetivo 
do negócio: “A reinauguração objetiva 
gerar soluções aos clientes, uma vez que 
a cafeteria tornou-se ponto de encontro 
de pessoas da cidade, dando retorno de 
imagem e vendas”.

Reinaugurada
cafeteria
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Redecen e 
Banrisul fecham negócio
O Convênio Parceria Comercial Banricompras Cartões representou a so-
lidificação da parceria entre a Central de Redes de Supermercados do 
Rio Grande do Sul (Redecen) e o Banrisul. O documento beneficiará 
536 unidades varejistas no Estado, uma vez que as redes supermerca-
distas conveniadas terão condições especiais em produtos e serviços 
oferecidos pelo banco. O encontro aconteceu no auditório da Rede 
Grande Sul, uma das associadas, em Porto Alegre, no mês de dezembro 
de 2012. Estiveram 
presentes Cláudio 
Schwerz, presiden-
te da Redecen, e 
Mário Viezzer, di-
retor, além de Túlio 
Zamin, presidente 
do Banrisul, e toda 
a diretoria executi-
va do banco. 
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Nuances da Norma 
Regulamentadora 35
Empresas precisam ficar atentas às medidas referentes à 
Norma Regulamentadora 35 (NR-35). Publicada em março, 
ela destina-se à gestão de segurança e saúde para trabalho 
executado em alturas acima de 2m do nível inferior, com 
risco de queda. Entre as determinações, constam a realização 
da Análise de Riscos (AR) e o Procedimento Operacional 
desenvolvido para atividades rotineiras, além da emissão de 
Permissão de Trabalho (PT) aplicável naquelas não habituais. 
A PT consiste em documento escrito contendo o conjunto 
de medidas de controle visando à promoção de ações laborais 
seguras, bem como medidas de emergência e resgate. Na 
existência de outros agravantes, serviços de eletricidade e 
espaços confinados, torna-se obrigatória a implantação de 
medidas complementares dirigidas aos riscos adicionais veri-
ficados. Outras exigências quanto ao colaborador capacitado 
devem ser observadas, haja vista a garantia de avaliação e 
consignação por meio do Atestado de Saúde Ocupacional 
(ASO), sendo parte integrante do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO),  previsto na 
Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7).
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Inmetro lança selo de segurança 
para eletrodomésticos

Atenção, lojista, na hora das compras: desde o início 
do ano, os fabricantes de eletrodomésticos devem 
estampar na embalagem ou no próprio produto o novo 
selo de segurança do Inmetro. A medida vale para 144 

tipos de equipamentos, como secador de cabelo, chapinha, cafeteira e aspirador de 
pó. Os únicos que não receberam a certificação foram geladeira, ar-condicionado, 
fogão e forno, que farão parte de outro programa do instituto. A medida tem como 
objetivo evitar choques, superaquecimento e curto-circuito, muito comuns para 
quem manuseia esse tipo de aparelho, e é válida, também, para os importados. 
O fabricante pode optar por um dos quatro selos: o de fundo branco com letras 
pretas, o de fundo preto com letras brancas, o amarelo e o pequeno.

Alterações no ICMS
Foi prorrogada até 30 de junho a redução da alíquota 
interna do ICMS de cosméticos, perfumaria, artigos de 
higiene pessoal e toucador. A taxa permanece em 12%. 
No caso do álcool hidratado, a prorrogação é válida até 
o dia 31 de dezembro. Também fica em 12% a alíquota 
das refeições prontas para consumo servidas ou forneci-
das por estabelecimentos comerciais e cozinhas indus-
triais, contanto que não necessitem processo adicional 
como descongelamento ou recozimento, e dos waffles e 
wafers. Outras alterações estão disponíveis pelo e-mail 
edna@agas.com.br e no site www.agas.com.br.

Ônus e bônus com a discriminação 
de tributos nos cupons fiscais
O cliente continuará não tendo a real informação do peso dos tributos em seu 
cotidiano. A afirmação do presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, reflete o 
posicionamento nada entusiasta da entidade com a nova norma sancionada pela 
presidente Dilma Rousseff, em que os documentos fiscais emitidos na venda ao 
consumidor final deverão conter a informação do valor aproximado correspon-
dente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, que influenciam 
na formação dos preços. Segundo Longo, “enquanto o sistema não for alterado, 
o único dado que deveria constar nas notas fiscais é o de que cada brasileiro 
trabalha 150 dias por ano somente para pagar impostos”, contesta. E completa: 
“Necessitamos de uma completa reforma tributária em todas as esferas antes 
de tomarmos atitudes desse tipo”. Além disso, ele observa o ônus para o setor 
com as alterações de software, o aumento dos custos, uma maior demora nos 
check-outs e o aumento no consumo de papel para a discriminação das alíquotas. 
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Ambev investe em nova 
maltaria no Estado

om um investimento de cerca de R$ 120 
milhões, a nova maltaria da Ambev no Rio 

Grande do Sul terá capacidade inicial de pro-
dução de 110 mil toneladas por ano. Ao todo, 
a companhia possui dez unidades de negócio no 
Estado, sendo a de Passo Fundo a maior da em-
presa no país. Além da sede de Porto Alegre, a 
filial abastecerá as regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

Souza Roxo 
completa 42 anos

undada em 1970, a Souza Roxo completou, 
no dia 26 de novembro, os 42 anos de exis-

tência da empresa. A companhia realiza distribui-
ção, transporte e logística de produtos nos três 
estados da região Sul do Brasil, possuindo nove 
unidades no Rio Grande do Sul, seis em Santa 
Catarina e uma em Curitiba, no Paraná. Ao todo, 
200 pessoas fazem parte da equipe.

Croma é uma das preferidas 
dos supermercadistas

top 5 da pesquisa realizada pela revista Su-
permercado Moderno traz a Croma Indústria 

Galvanizadora como uma das preferidas dos em-
presários no quesito carrinho de compras. A em-
presa de Bento Gonçalves estreou em quinto lugar, 
sendo citada por 6% dos varejistas e tida como a 
preferida para 3% dos entrevistados. Vale lembrar 
que a Croma tem apenas oito anos de mercado e 
já atende mais de 30 redes de supermercados em 
todo o Rio Grande do Sul. 

Oniz fecha parceria com 
clube de futebol

Oniz Distribuidora patrocinará o Esporte 
Clube Passo Fundo, time que disputará a 

primeira divisão do Campeonato Gaúcho de 
2013. As camisetas de número 4 e 20 con-
tarão com a marca nas costas e nas mangas. 
Além disso, a empresa terá, também, uma 
placa de publicidade atrás da goleira direita, 
no Estádio Vermelhão da Serra.

Funcionário da Languiru é 
homenageado

coordenador do Setor de Leite do Depar-
tamento Técnico da Cooperativa Languiru, 

Fernando Staggemeier, recebeu o troféu Des-
taque AGL, na categoria Mérito Laticinista, 
da Associação Gaú-
cha dos Laticinistas 
(AGL). A premiação 
acontece anualmente 
e objetiva homena-
gear personalidades 
e entidades que se 
comprometem com 
a cadeia produtiva do 
leite no Estado. 
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Piá é vencedora do 
Top de Marketing

Cooperativa Piá venceu o Prêmio Top de 
Marketing, promovido pela ADVB-RS, 

em novembro de 2012. O case vencedor na 
subcategoria Alimentos, da categoria Segmento 
de mercado, foi Essence Pedaços. A empresa 
apresentou um parâmetro geral de sua história, 
logística e mercado. Em 2009, a corporação 
angariou o troféu com o case Saúde e Sabor 
em Movimento. 
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Os números da capacitação
m 2012, a Agas promoveu 220 cursos e 
treinou 5.336 gestores e colaboradores de 

supermercados em todo o Estado. Além das tur-
mas do GES e dos cursos livres e in company, a 
entidade levou a Escola Móvel De Olho no Futuro 
a 36 municípios, sete deles pelo Projeto Verão. O 
Projeto Empregar foi outro que buscou capacitar 
empacotadores, supridores e operadores de caixa 
para inseri-los no mercado de trabalho.

Comunicação ativa
Agas tem fortalecido sua presença na mídia. 
Entre as ações da assessoria de imprensa, 

destacam-se as entrevistas coletivas e lançamentos 
de eventos, que garantiram visibilidade em diversos 

veículos. Já a Revista Agas 
teve publicada durante 
a ExpoAgas 2012 edição 
com recorde de páginas e 
anunciantes. A entidade 
também está presente no 
Twitter e no Facebook, 
aproximando-se ainda 
mais do público.

Balanço do ano
s dados ainda não foram computados, mas a 
expectativa é de que o setor supermercadista 

gaúcho tenha fechado 2012 com um faturamen-
to de R$ 20,2 bilhões. Entre janeiro e outubro, 
houve um crescimento deflacionado de 8,2%, 
em comparação com o mesmo período de 2011. 
Contribuíram para o resultado o aumento de con-
sumo da classe C e investimentos das indústrias 
em lançamentos e divulgação.
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Reconhecimento no
Ranking Agas

supermercados gaúchos foram agraciados 
no prêmio Ranking Agas, que destaca os 

estabelecimentos que mais crescem no Estado.  
As empresas foram divididas em seis categorias, con-
forme o tamanho das mesmas. A iniciativa objetiva 
reconhecer o trabalho de pequenas, médias e grandes 
companhias do autosserviço no Rio Grande do Sul, 
de acordo com suas possibilidades de mercado.

Sucesso na ExpoAgas 2012
ExpoAgas 2012 pode ser considerada a maior 
feira supermercadista já realizada no Cone Sul. 

Com R$ 304,2 milhões movimentados em negócios, 
o evento, ocorrido entre 21 e 23 de agosto, bateu 
recordes. A feira de produtos, equipamentos e ser-
viços para supermercados consagrou o crescimento 
de categorias como higiene e beleza, pet, bebidas 
e importados. Também foram destaque as vendas 
de equipamentos e máquinas, que evidenciaram a 
preocupação com a modernização das lojas.
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Eventos por todo o Estado
uatro edições do Jantando com a Agas foram 
realizadas em 2012, reunindo, ao todo, mais 
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Resultados no Litoral
44ª Convenção Regional de Supermercados 
ocorreu em outubro, em Tramandaí, e mo-

vimentou R$ 5,4 milhões em negócios. O maior 
encontro supermercadista do interior do Estado 
contou com a participação de 3,1 mil profissionais do 
varejo, vindos de 680 companhias. Representantes 
de diferentes regiões do Estado estiveram presentes, 
sendo a maioria formada por supermercadistas e 
compradores de outros segmentos do varejo.
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de mil pessoas. Os encontros ocorreram em Cruz 
Alta, Caxias do Sul, Santana do Livramento e 
Santa Cruz do Sul, com o objetivo de fortalecer o 
interior do Estado. Outro evento de destaque foi o 
Happy Hour Agas, que aconteceu em março, em 
Porto Alegre. Nele, o atual presidente do Grupo 
RBS, Eduardo Sirotsky Melzer, falou a supermer-
cadistas e fornecedores sobre a importância da 
comunicação para as empresas.

Nota Fiscal Gaúcha
Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), lançado 
em agosto pelo Governo do Estado, pretende 

combater a informalidade. Ao pedir a emissão da 
nota no ato da compra, o cidadão ajuda a promover 
a justiça fiscal e social. A Agas participou da ceri-
mônia de lançamento, no Palácio Piratini, e apoia 
esta parceria entre Poder Público e sociedade na 
arrecadação e aplicação de recursos.

Mais qualidade nas prateleiras
programa De olho na validade é uma parceria 
da Agas com a Prefeitura de Porto Alegre e 

com o Governo do Estado, por meio dos Procons. 
Ele permite ao consumidor adquirir um item 
gratuitamente, caso o produto se encontre fora 
do prazo de validade na gôndola (saiba mais em 
reportagem na página 22).
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Longo recebe o Mérito Lojista
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
foi um dos dez contemplados com o Prêmio 

Mérito Lojista 2012, conferido anualmente pela 

Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do 
Rio Grande do Sul (FCDL-RS) a quem colabora 
para desenvolver o comércio. O supermercadista 
venceu na categoria Personalidade Líder Empresa-
rial, por sua atuação no combate à informalidade 
e para o crescimento da economia do Estado.  
A entrega do prêmio foi no dia 6 de dezembro, no 
Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

Diminuição dos tributos
pós debates com o governo estadual, uma 
reivindicação da Agas foi atendida: a redução 

do ICMS da bebida de soja, de 25% para 17%. A 
entidade também se posicionou contra a salva-
guarda proposta pela indústria vinícola brasileira, 
que pretendia garantir competitividade ao produto 
nacional. Um acordo com o setor supermercadista 
brasileiro, firmado em novembro, promete aumen-
tar a participação do vinho do país nas gôndolas. 
2012 também foi o ano em que a Agas manteve o 
discurso pela simplificação da legislação tributária 
brasileira, que causa confusões entre comerciantes 
e consumidores. A recente medida anunciada 
pelo Governo Federal de apresentar o valor total 
dos impostos na nota fiscal, por exemplo, não foi 
comemorada. Para a entidade, a necessidade é de 
uma completa reforma tributária no país.

Destaques no
varejo supermercadista

emoção marcou a cerimônia de entrega do 
troféu Carrinho Agas, em novembro. Em sua 

29ª edição, o prêmio vai para empresas, marcas e 
personalidades que se destacaram na área durante o 
ano, na opinião dos supermercadistas gaúchos. Mais 
de 900 convidados reuniram-se no Grêmio Náutico 
União, em Porto Alegre, para prestigiar os 29 premia-
dos. Dos vencedores, a maioria (55%) foi de gaúchos 
(veja a cobertura completa na página 38).
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dos resultados de super-
mercados foi o tema do Seminário de Gestão 
Empresarial, promovido pela Agas e que reuniu 
234 empresários e profissionais do varejo no Hotel 
Deville, em Porto Alegre, durante a tarde do dia 
12 de novembro. No evento gratuito, o responsá-
vel por conduzir o debate foi o consultor paulista 
Alexandre Ribeiro, da R-Dias, que possui mais de 
20 anos de experiência no setor.

Na primeira parte do encontro, Ribeiro 
procurou alertar os varejistas sobre os erros mais 
comuns. O especialista em gestão estratégica 
destacou que o aumento excessivo das margens de 
lucro é responsável por colocar toda a operação em 
risco no médio e longo prazos. Da mesma forma, 
ele demonstrou que é preciso estudar com cuidado 
cada contrato nos acordos comerciais.

Para o palestrante, a técnica mais eficiente 
para as redes com lojas em diferentes praças é a 
precificação diferenciada. “A chave para a gestão 
é o processo padronizado. Por exemplo, podemos 
definir que o processo de um determinado produto 
será sempre 2% inferior ao do concorrente, desde 
que a margem não baixe de 10%”, demonstrou. De 
acordo com Ribeiro, o segredo da atividade consiste 
em oferecer um preço vantajoso e garantir o giro.

Na avaliação do consultor, a conquista de 
resultados passa, em primeiro lugar, pelo setor 
comercial da empresa. O caminho do sucesso está 
em encontrar o posicionamento certo, com a ade-

ficiência na administraçãoE
a otimização

Qualificar a atividade supermercadista e estimular a busca por melhores resultados. 

Com esse objetivo a Agas promoveu um concorrido encontro na capital gaúcha, 

entre empresários e colaboradores do setor que conheceram mais sobre 

precificação, estratégias competitivas e gestão de categorias

quada precificação e gestão de categorias. Aliado a 
isso, Ribeiro recomenda criar a cultura da merito-
cracia entre os colaboradores. Na implantação, ele 
indica que após o planejamento e a estipulação de 
metas, os colaboradores devem ser recompensados 
de acordo com os índices de rendimento. Assim, 
o empresário garante o envolvimento da equipe e 
todos saem ganhando.

Ribeiro ressaltou que nenhum empresário 
deve copiar receitar prontas, ignorando a realida-
de do seu próprio negócio. “A estratégia de uma 
rede nunca serve para outra. Os consumidores e 
os competidores são diferentes, então por que 
adotar os mesmos preços?”, questionou. O con-
sultor encerrou a apresentação explicando que o 
público busca atrativos, mas que o preço é incapaz 
de fidelizá-lo. “A loja deve ter diferenciais, e para 
conquistar o cliente a melhor saída é apostar em 
atendimento e serviços”, disse.
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e expectativa. A Páscoa 
é tudo isso e um pouco mais. A magia da data 
envolve consumidores de diferentes idades. Dos 
pequenos aos adultos, a celebração abarca todos. 
É um dia cheia de sentidos e que pode provocar 
experiências extraordinárias. O varejo entra na co-
memoração como um coadjuvante para propiciar 
ao cliente o que ele precisa para viver esse belo 
momento com a família e amigos. Trata-se de um 
período para incrementar as vendas!

Não é cedo para começar a pensar em como 
preparar a loja e atender uma das principais datas 

do calendário varejista. O mês de janeiro já figura 
como o marco zero para iniciar a elaboração de um 
planejamento que vá ao encontro dos objetivos do 
lojista, avaliando o quanto deseja obter com receita, 
fluxo e faturamento. Da mesma forma, o sucesso 
sazonal depende do agendamento com antecedên-
cia das rodadas de negociação com os fornecedores 
para incluí-los no plano de ação. É fundamental 
estreitar o diálogo com a indústria, verificando as 
pretensões referentes ao desenvolvimento de cam-
panhas e promoções para a data. Segundo Diego 
Maia, presidente do Grupo CDPV e especialista 
em vendas, o supermercadista também precisa ser 
proativo e colocar suas ideias na mesa. “Ao sentar 
para negociar, o gestor deve evitar ficar na depen-

sabor, doçura

F
A Páscoa vem aí e as oportunidades 

também. O segmento supermercadista 

já precisa estabelecer um plano de 

ação para esquentar as vendas e 

oferecer ao público consumidor um 

ambiente cheio de experiências e 

produtos para todos os gostos  aturamento com
doçuras e travessuras



dência do que apenas a outra parte intenciona. Ele 
precisa opinar e propor”, explica. 

Do tradicional ao inovador

Feito o alinhamento com uma das prin-
cipais pontas da cadeia produtiva, a hora é de 
definir o que disponibilizar nas gôndolas. O 
sortimento abre possibilidades de compra. Os 
itens tradicionais não podem faltar, ou seja, 
aqueles com giro certo: caixas de bombons, 
chocolates em barra e os ovos de Páscoa con-
vencionais. Contudo, as inovações também 
estão aí e apostar nelas significa aumentar 
as margens de lucro. Isso porque buscar no-
vidades é uma característica do consumidor 
moderno. Os produtos diferenciados cati-
vam uma parcela da população que não tem 
medo de investir. “É imprescindível que o 
supermercadista conheça o seu público para 
planejar o estoque e não se exceder, evitando 
prejuízos futuros”, recomenda Maia. 

Alma do negócio

O encanto da data permite que se explore ao 
máximo a ambientação da loja, bem como campa-
nhas de divulgação e demais ações de marketing que 
atraiam a clientela e fomentem a comercialização 
de itens da categoria. Vale não economizar na 
criatividade e fazer uma exibição de primeira linha 
nos pontos de fluxos para estimular as aquisições 
por impulsos. Organize parreiras de ovos coloridas 
tornando-as irresistíveis aos olhos do consumidor, 
envolvendo o shopper e, principalmente, a criança-
da – público com grande influência na decisão de 
compra. Para ninguém ficar perdido e sair com o 
carrinho vazio, o consultor aconselha que a indústria 
esteja preparada para oferecer toda a assistência e 
material de ponto de venda, a exemplo de folhetos 
e cartazes com informações básicas sobre o produto 
(como peso e preço). “As promoções visíveis aos 
olhos da clientela, do tipo ‘leve dois e pague um’ 
funcionam bem, proporcionando a sensação de 
vantagem efetiva”, comenta o consultor.  

Também não dá para esquecer que Páscoa 
significa resgatar a tradição, os princípios da solida-
riedade e da importância da família e dos amigos. 
Temas que vão além do simples “coelhinho”. Por essa 
razão, o almoço de domingo oferece uma gama de 

possibilidades para o varejista, esquentando o giro de 
produtos para o tradicional churrasco no açougue, 
na seção de bebidas e na padaria. “A exposição ca-
sada é uma estratégia para aumentar o tíquete com 
mercadorias afins à data.”   

O melhor na praça

Mas como trazer todas essas inovações 
para o PDV? A resposta é oxigenar a mente. 
Maia enfatiza que a reciclagem de conheci-
mentos se reflete diretamente no êxito do co-
mércio em qualquer período de sazonalidade. 
“Não dá para ficar atrás do balcão, dentro do 
seu reduto. O supermercadista tem muitas 
alternativas para garimpar informações. Além 
de participar de feiras e convenções, ele pre-
cisa conhecer outras operações e iniciativas 
do varejo”, diz o especialista.

Abastecimento, decoração e, não me-
nos importante, equipe preparada. Montar 
uma força-tarefa para a ocasião entra na lista 
das prioridades. O atendimento é a “bola 
da vez”. O lojista precisa do apoio de uma 
equipe multifuncional, abrangendo fabrican-
tes, promotores, chefe de loja, repositores e 
demais colaboradores, os quais representam 
peças vitais para que o planejamento inicial 
saia como o esperado. “Treine e oriente o 
grupo. Cliente maltratado não perde tempo 
em um supermercado. Ele passa direto para 
a concorrência”, conclui. 
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aúchos de
olho na qualidade
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parte da filosofia de todo 
negócio que trabalha em prol do seu cliente.  
A valorização e o respeito com o consumidor 
podem ser percebidos na gôndola quando ele en-
contra produtos dentro dos padrões de excelência.  
A campanha De Olho na Validade, lançada pela 
Agas em parceria com o Procon-RS, é um estí-
mulo para o público ficar atento a quem de fato 
preocupa-se em oferecer o melhor atendimento. E 
a iniciativa está ganhando peso no Rio Grande do 
Sul. Até o momento, 269 lojas supermercadistas já 
disseram sim à ação, evidenciando o seu propósito 
de estabelecer e manter uma relação de confiança 
com a sociedade.  

Da Região Metropolitana, cinco empresas 
formalizaram a adesão: Unidasul, Center Shop, 
Guarapari, Gecepel e Asun. Também confirmaram 

qualidade faz

Campanha já tem a adesão de mais 

de 260 lojas supermercadistas do 

Estado, abrangendo interior e Região 

Metropolitanda de Porto Alegre

sua participação o Supermercado Bortolon (Vaca-
ria), Imec, Tischler (Cachoeira do Sul), Querência 
(Erechim) e a Comercial Zaffari (Passo Fundo). 
“Os supermercados dão uma clara demonstração 
de que são aliados dos consumidores e dos órgãos 
de fiscalização, contanto que se criem campanhas 
de educação e construtivas. Somos contra medidas 
meramente punitivas, e é isto que buscamos, um 
consumidor fiscalista e exigente”, afirma Antônio 
Cesa Longo, presidente da Agas.

Como funciona

A participação é voluntária. Nas lojas 
que integram o programa, o consumidor re-
cebe gratuitamente uma unidade do produto 
vencido que ele eventualmente encontrar 

na área de vendas. A troca só poderá 
ser efetuada antes de o mesmo ser 
registrado no check-out. Nas situações 
em que já tenha ocorrido a aquisição, 
passa a vigorar o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC). O respectivo 
instrumento jurídico assegura a subs-
tituição por outro item idêntico em 
situação regular ou o ressarcimento do 
valor mediante a apresentação da nota 
fiscal. A Agas disponibiliza cartazes 
e material visual para colocação nos 
PDVs. O regulamento completo e as 
informações detalhadas sobre como 
aderir ao De Olho na Validade estão 
disponíveis no site www.agas.com.br.

Supermercadistas em dia de assinatura de protocolo junto ao 
Procon-RS, evidenciando estar lado a lado com o consumidor
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Polivalente, de Santa Rosa, Noroeste 
gaúcho, a qualidade é algo que se busca em todos 
os setores. Seja no açougue, na fruteira ou na 
padaria, o colaborador deve conhecer bem sua 
função, saber o que está fazendo e trabalhar com 
eficiência. Porém, existe uma outra característica 
considerada essencial: a simpatia.

De acordo com Ana Saling, proprietária do 
estabelecimento, não há tecnologia que substitua 
o carisma. A agilidade dos sistemas informatizados 
ajuda, é claro. No entanto, a atenção e o cuidado são 
o  que garante clientes satisfeitos. “Temos uma loja 
sempre cheia e atribuo esse resultado à qualidade dos 
serviços, mas também ao atendimento”, destaca.

no super

A simpatia e a 

cordialidade no 

atendimento ao 

cliente podem ser um 

diferencial competitivo 

tão importante quanto 

bons preços. Para isso, 

porém, é preciso uma 

equipe motivada

Para isso, bastam atitudes aparentemen-
te simples. Olhar nos olhos, conversar com o 
cliente e sorrir são gestos bem-vindos. Também 
vale perguntar se a pessoa foi bem atendida e se 
encontrou tudo o que queria. No Polivalente, o 
colaborador deve estar disponível para mostrar 
que a equipe do mercado quer apenas o melhor 
para sua clientela. 

Esta abordagem tem dado certo desde 
quando a empresa era um mercadinho menor.  
O público abordava Ana e comentava como o 
serviço era bom, como ela era atenciosa. Isso 
garantiu o retorno de muita gente à loja: “Se o 
cliente nota que alguém se importa de fato com 

Rafael Tourinho Raymundo
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ele, ele volta. Ele percebe que, além de provi-
denciar tudo o que procura, o mercado também 
se preocupa com a pessoa”.

Ainda assim, nem sempre é fácil garantir 
o bom atendimento. Empatia não é algo que se 
aprenda com uma cartilha. Embora os funcioná-
rios de cada área sejam orientados para desem-
penhar seu ofício da melhor maneira possível, 
conforme as regras estabelecidas, há quem não 
se encaixe no perfil. Segundo Ana, três ou quatro 
meses podem ser suficientes para o treinamen-
to, mas não há como transformar alguém numa 
pessoa simpática.

Portanto, já na hora da contratação, é preciso 
saber se o colaborador terá empatia para lidar com o 
público. Afinal, trabalhar em supermercado é estar 
rodeado o tempo todo por pessoas. É por essa razão 
que Ana sempre busca “gente que goste de gente”.

Equipe motivada, 
cliente satisfeito

A instrutora do GES Alini Silva da Veiga 
aponta que “a excelência no atendimento é 
um diferencial competitivo no mercado e um 
fator principal para o aumento de vendas e 
crescimento da empresa”. Para ela, “o grande 
segredo é atrair clientes e mantê-los”.

Alini lembra que os consumidores de 
hoje querem bons produtos a preços aces-
síveis. Com a acentuada competitividade 
nesse quesito, o atendimento de qualidade 

acaba sendo um ponto de destaque – até 
porque nem sempre a melhor variedade de 
produtos significa o melhor serviço. “Eu per-
cebo pessoas que preferem pagar mais caro e 
ter um atendimento melhor”, afirma.

O referido atendimento melhor engloba 
algumas questões: um sorriso no rosto, uma 
maneira educada de se dirigir ao cliente. Se o 
colaborador não souber resolver um problema 
ou uma dúvida da pessoa, pelo menos deve 
saber recorrer ao colega certo. Mais que sim-
patia, é necessário ter empatia. O funcionário 
deve colocar-se no lugar do cliente e atendê-lo 
como gostaria de ser atendido.

Para se atingir este nível, Alini sugere 
investir em um bom treinamento que desen-
volva habilidades, inclusive a cordialidade e a 
simpatia. A padronização dos afazeres é im-
portante. Reuniões de integração com a equipe 
também, pois motivam os colaboradores.

Motivação, aliás, é o que faz a pessoa 
atender bem, na opinião da instrutora. É por 
isso que um clima organizacional favorável 
deve ser estabelecido. Uma das alternati-
vas para tanto é o plano de carreira, pois 
consiste em “uma forma de o funcionário 
suprir necessidades e, consequentemente, 
o motivacional”. Cursos de capacitação e 
palestras podem ser igualmente um incen-
tivo no trabalho.

Com a equipe satisfeita, a tendência é que 
o público também fique. Alini recorda a frase 

Equipe do Super Lanz, de Igrejinha, 
conhece as preferências dos clientes
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esta situação: “gentileza gera gentileza”.

Conhecendo 
o cliente pelo nome

Supermercados são espaços de convivência. A 
instrutora Alini menciona situações em que a ida 
ao súper pode ser mais que preencher os itens da 
lista do rancho: “Há muitas pessoas carentes de 
atenção e de diálogo que vão ao mercado. Diante 
da correria do dia a dia, elas não têm a liberdade de 
conversar sobre determinado assunto no trabalho”, 
exemplifica. Desta maneira, o bom atendimento 
na hora das compras acaba se tornando uma 
oportunidade para bater papo – algo que, sim, 
cativa o cliente.

É o que acontece no Super Lanz, de Igrejinha, 
no Vale do Paranhana. “Um supermercado não é 
só um lugar de fazer compras. É um espaço para 
você encontrar amigos, dar uma volta, conhecer 
alguém”, enumera Muriel dos Reis, diretora de 
Marketing. Nos 45 anos de história do estabele-
cimento igrejinhense, várias gerações já passaram 
por lá. Os mais veteranos levam seus filhos e até 
mesmo netos para fazer as compras no mercado.

Cabe à equipe agradar a todos, indepen-
dentemente da idade. Segundo Muriel, a ideia é 
ir além das necessidades básicas da clientela. O 
mercado deve encantá-la, melhorando a cada dia 
o tratamento dispensado ao público.

Em uma cidade do interior, onde praticamen-
te todos se conhecem, este encantamento começa 
por saber o nome do cliente, bem como onde ele 
mora. Outras preferências também merecem 
atenção: se o cliente prefere as compras embaladas 
em sacola plástica ou papel; se gosta que as com-
pras sejam levadas até o carro. Tudo para tornar a 
vida do consumidor mais fácil.

A proximidade do Super Lanz com seu pú-
blico é notada de diferentes maneiras. Além do 
atendimento cordial, existe a caixa de sugestões, 
elogios e críticas, “uma outra ferramenta para o 
cliente falar conosco”, explica Muriel. Há, ainda, 
os canais de compra por e-mail ou telefone. E 
como não poderia deixar de ser em tempos de 
convivência online, uma página no Facebook. É 
por meio dela que os fãs podem interagir com 
a empresa e ficar por dentro de promoções e 
ofertas. “Não devemos jogar fora o tradicional e 
tampouco mudar tudo. Devemos manter o equilí-
brio de ambos”, acredita a diretora de Marketing, 
referindo-se aos clientes de diferentes idades que 
circulam pelo mercado.

Na prática

Para garantir a qualidade do serviço, 
tanto o mercado de Santa Rosa quanto o de 
Igrejinha recorrem aos procedimentos cita-
dos pela instrutora Alini. Ambos possuem 
cartilhas com as especificações de cada 
função e orientações quanto ao tratamento 
com o público.

No Polivalente, é a proprietária mes-
mo quem realiza o treinamento e relembra 
as regras, quando necessário. Já no Lanz, 
as gerências de cada loja reúnem-se com 
os chefes de setor periodicamente para 
avaliar as equipes. O desempenho resulta 
em pontos contabilizados numa planilha 
da política de cargos e salários. Uma das 
atribuições observadas é, justamente, o 
atendimento ao cliente.

Equipes motivadas e bem-treinadas, 
formadas por colaboradores simpáticos e 
cordiais: para os supermercadistas, é nisso 
que está o grande diferencial para um bom 
atendimento. Agora é colocar as sugestões 
em prática – sempre com um sorriso no rosto 
e olhos nos olhos do cliente. 

Por um cliente satisfeito
Confira algumas características do bom atendi-

mento em supermercados:

Empatia: tratar os outros como gostaria 

de ser tratado. Isso vale não só para o 

atendimento ao público, mas também entre 

os colaboradores e chefias.

Qualidade: investir no treinamento das 

equipes para que cada colaborador cumpra 

sua função com eficiência.

Oferta: não bastam colaboradores 

atenciosos. Um mix de produtos variado 

e com preços convidativos também é 

essencial para fidelizar o cliente.



  

os meses mais quentes do ano exigem cuidados 
redobrados com os produtos, especialmente os 
perecíveis. As altas temperaturas podem com-
prometer a integridade dos alimentos, causando 
prejuízos financeiros e até mesmo riscos à saúde do 
consumidor. A Revista Agas já atentava para esta 
questão na edição 19, de novembro de 1983.

Na reportagem Calor exige mais atenção para 
produtos perecíveis, era abordada uma ação de 
verão da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente 
do Estado. Na época, profissionais do serviço de 
Controle de Alimentos, ligado ao Departamento 
de Saúde Pública, preparavam-se para fiscalizar 
bares, mercados e demais estabelecimentos que 
comercializassem alimentos perecíveis. Quem 
concedeu mais informações sobre o assunto foi o 
então diretor de Saúde Pública, o médico Moacyr 
Scliar, que posteriormente se tornou famoso como 
cronista e escritor, tendo sido imortal da Academia 
Brasileira de Letras antes de falecer, em 2011.

Scliar não previa grandes problemas para os 
supermercados, “graças à atuação e compreensão 

erecíveis no verãoP
do setor”, mas alertava para cuidados a se ter, prin-
cipalmente com derivados do leite e da carne. O 
primeiro seria manter constante a temperatura dos 
balcões frigoríferos, sempre inferior a 7ºC. Essa é 
uma precaução que vale até os dias de hoje. Já a 
segunda recomendação soa anacrônica: observar 
os prazos de validade.

Em 1983, ainda não havia uma marcação pa-
dronizada para este quesito. “Da forma como são 
utilizados hoje, os prazos de validade prestam-se para 
muitas confusões”, afirmou Scliar. “Quando as novas 
normas entrarem em vigor, todos sairão ganhando, 
pois a identificação será imediata. Qualquer produto 
apresentará bem nítida a data até a qual está em 
condições de ser consumido”, completou.

Fiscalização e punições

A reportagem também abordava as 
possíveis punições para supermercadistas 
que descumprissem os critérios sanitários 
estabelecidos. Elas poderiam ir de meras 
advertências até multas e apreensão dos pro-
dutos. Oito técnicos e 30 fiscais realizavam 
a ação na Região Metropolitana. Já o interior 
contava com um técnico para cada uma das 
16 Delegacias de Saúde espalhadas pelo Rio 
Grande do Sul.

Além da fiscalização dos agentes, a ação 
contava com denúncias de consumidores 
e órgãos responsáveis. Segundo Scliar, 
tais problemas não costumavam atingir 
os supermercados, pois a Agas “não mede 
esforços no trabalho de orientação a seus 
associados”. Tudo para garantir “a boa ima-
gem que o estabelecimento possua”, como 
o próprio texto dizia.

Em 1983, a Revista Agas já 

alertava para os cuidados a se 

tomar com derivados da carne e 

do leite, principalmente quando 

as temperaturas estão mais 

altas. Na época, a marcação de 

validade dos alimentos ainda não 

era padronizada
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Comportamento



que o consumidor re-
almente quer é o objetivo de boa parte dos 
empresários, para não dizer sua totalidade. 
A questão é: como fazer isso? O avanço da 
tecnologia e a aplicação de diferentes estudos 
buscam, com a melhor precisão, entender os 
mais profundos anseios dos consumidores. Até 
mesmo descobrir antecipadamente o que eles 
querem, mas ainda nem sabem.

Pesquisas de mercado são ferramentas co-
nhecidas de empreendedores dos mais diversos 
segmentos, mas o resultado delas nem sempre 
é o suficiente. Como fugir do óbvio e desafiar a 
resposta mais exata? Será que vale a pena? Trará 
novos indicadores? A resposta é: talvez. Especia-
listas reforçam: “Conheça o seu cliente”.

Na opinião de Gisela Kassoy, consultora es-
pecialista em criatividade e inovação, o principal 
benefício de desafiar a lógica é a possibilidade de 
ter ideias que o concorrente não terá. Ela cita o 
exemplo de um supermercado que montou um 
sistema com funcionários alocados próximos ao 
setor de frutas e que se comportavam exatamen-
te como feirantes. “Esse comportamento saía da 

desvendar o
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Aplicar pesquisas de mercado 

para descobrir o que desejam 

os consumidores é um método 

conhecido. Identificar e entender 

os seus sentimentos e o porquê 

de suas escolhas é algo muito mais 

profundo, porém cada vez mais 

importante para quem quer se 

manter em evidência 
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lógica da modernidade, do próprio conceito do 
que é um supermercado, mas funcionou muito 
bem.” Gisela aponta que a forma tradicional de 
planejamento está sendo muito questionada, espe-
cialmente porque realizar previsões está cada vez 
mais difícil. “Para evitar deduções, não cair em 
armadilhas, as pessoas precisam conhecer alguns 
fenômenos da psicologia cognitiva”, sugere. “As 
pessoas tendem a achar que o momento presente 
vai se perpetuar, o que acontece cada vez menos. 
Assim, no meio de uma pequena crise fazem 
planos como se a crise fosse eterna, e nos tempos 
de prosperidade gastam como se a mesma nunca 
fosse acabar”, exemplifica. 

Descobrir a verdadeira essência da demanda 
de um consumidor parece ser a chave para o su-
cesso, e uma das maneiras de fazer isso é recorrer 
a ferramentas mais complexas, porém mais com-
pletas, como o neuromarketing, por exemplo. 

O cérebro por trás do negócio

Fruto de estudos acadêmicos realizados 
nos Estados Unidos, o neuromarketing sur-
giu ao fim da década de 1990. Ele estuda a 
essência do comportamento do consumidor, 
aliando marketing ao campo da ciência.  
O empresário Ricardo Botelho, fundador 
e presidente do Ibra Neurobusiness – Ins-
tituto Brasileiro de Neurobusiness, explica 
que o neuromarketing, junto à neurovenda 
e neuroliderança, estão inseridos em uma 
abordagem mais ampla no universo dos ne-
gócios: o neurobusiness. Botelho destaca que 
o neurobusiness tem sido observado como 
“um fator de sobrevivência em um merca-

do ‘comoditizado’, em que os diferenciais 
tecnológicos e qualitativos dos produtos são 
cada vez menos percebidos”. Desta forma, 
ressalta o empresário, ganham espaço como 
tendência a compreensão e a valorização 
da experiência do consumidor, com forte 
impacto sobre o modo de vida das pessoas 
e também das empresas. 

As pesquisas em neuromarketing geral-
mente utilizam aparelhos de alta tecnologia, 
os quais tentam medir e compreender o que 
atrai emocionalmente um consumidor, como 
ele realiza a tomada de decisões, quais são 
seus desejos, impulsos, o que o motiva. O 
objetivo é encontrar padrões (neuroestra-
tégias cognitivo-comportamentais) e criar 
algoritmos que serão aplicados, por exem-
plo, em ações de marketing convencional, 
bem como em pesquisas de mercado e no 
desenvolvimento de produtos e embalagens, 
tornando esses processos mais eficientes, 
com respostas mais precisas. “Não se trata de 
forçar alguém a comprar algo que não queira 
ou não possa, afinal, cada pessoa é única e o 
nosso cérebro é plástico, se modifica a cada 
segundo. Isso significa que jamais alguém irá 
entender o cérebro de uma pessoa e conse-
guir vender para ele algo específico”, aponta 
Ricardo Botelho, do Ibra Neurobusiness.  
O que se pode fazer, acrescenta o empre-
sário, é descobrir padrões, segmentando os 
mesmos com base na neurociência. Tais resul-
tados permitirão criar uma segmentação de 
mercado apoiada em uma abordagem neuro-
cognitiva, reunindo em um grupo indivíduos 
que respondem de forma semelhante a um 
determinado produto, marca ou serviço. 
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Para Gisela Kassoy, conhecer os hábitos 
dos consumidores é fundamental
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Ricardo Botelho: cada pessoa é única
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A questão da experiência

A criação de um ambiente que permita o envolvimento multissenso-
rial dos consumidores também pode ajudar na compreensão do que eles 
realmente desejam. Este tipo de envolvimento, segundo Ricardo Botelho, 
resulta em um profundo engajamento. Imagine a experiência de compra 
em uma loja mal iluminada, com corredores apertados e produtos entu-
lhados. Agora imagine percorrer uma loja clara, organizada, com cheirinho 
de pão fresquinho e uma cadeira com guarda-sol à sua espera na ala das 
bebidas. Não há dúvidas sobre qual ambiente é o mais convidativo, e que 
por consequência trará mais satisfação aos consumidores. Contudo, é 
importante ter em mente que o ambiente serve apenas como “gatilho”. 
“A experiência não acontece no ambiente de contato com o produto, mas 
sim na mente do consumidor”, reforça Botelho. 

Em março de 2011 foi inaugurado o Laboratório de Neuromarketing 
da FGV Projetos, com o objetivo de aproximar os estudos realizados pela 
academia às demandas de mercado referentes a este campo que conecta 
a neurociência ao marketing. Carlos Augusto Costa, coordenador-geral 
do laboratório, afirma que conhecer e entender aspectos mais subjeti-
vos do consumidor, como os sentimentos, é “uma necessidade fruto da 
nossa realidade”, devido ao turbilhão de informações disparadas em um 
mercado cuja concorrência torna-se mais acirrada. “A informação mais 
relevante é a que fica”, acrescenta. E para que a informação gere poten-
cial de compra, Costa explica que são necessários três fatores: a atenção, 
o engajamento emocional e a memorização. Pesquisas quantitativas e 
qualitativas continuam a exercer o seu papel, afirma ele, mas a tarefa 
da neurociência é entender o comportamento da mente do consumidor 
diante de um determinado estímulo, seja visual, auditivo ou olfativo. 
Quando a diferença entre produtos ou embalagens, por exemplo, é 
sutil, o consumidor precisa ir além do processo cognitivo; é necessário 
ativar outras memórias que o auxiliem na tomada de decisão. Em termos 
práticos, o neuromarketing pode ajudar, inclusive, fornecendo subsídios 
para o posicionamento de produtos nas gôndolas dos supermercados, ou 
definir qual a melhor comunicação para um certo artigo. O diretor-geral 
do Laboratório de Neuromarketing da FGV Projetos acrescenta que o 
funcionamento do cérebro é similar entre indivíduos, o que diferencia 
as pessoas são as suas vivências. Com isso, é necessário entender que a 
emoção compõe, cada vez mais, um pedaço maior do processo decisivo 
de compras. “Entender o funcionamento de nosso cérebro nos permite 
avançar”, ressalta Costa. Se comparado a países como os Estados Unidos, 
Costa afirma que o neuromarketing ainda está engatinhando no território 
brasileiro, mas irá crescer muito nos próximos dez anos. 

Conheça o seu cliente

Maria Fernanda Celidonio, coordenadora de atendimento da 
Nielsen Brasil, acredita que um erro comum entre empreendedores 
supermercadistas é a a de serem muito pragmáticos e, por vezes, 
negligenciar o planejamento. “No mundo do varejo, o dia a dia é 
muito focado na execução”, diz. Por isso, ainda que hoje existam 
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sos diários, a falta do uso de informações 
para a tomada de decisões predomina entre 
os pecados capitais dos empresários. “Todos 
os canais estão ganhando penetração, isto 
é, o consumidor está ampliando o formato 
de loja de acordo com a sua necessidade. 
A competitividade é cada vez mais uma 
realidade, e para se diferenciar o varejista 
precisa definir sua estratégia e comunicar 
isso ao shopper”, indica Maria Fernanda. 
Entender o que o shopper quer é a estratégia 
de diferenciação que o supermercadista 
deve ter no seu negócio, olhando mais para 
dentro da sua loja e menos para as ações do 
concorrente. Maria Fernanda lembra que 
excluir um item simplesmente por concluir 
que o mesmo não é tão importante ou não 
tem giro alto pode ser um risco. “Por vezes, 
o item não tem muita saída, mas tem  renta-
bilidade ou, ainda, fidelidade de um grupo 
específico de consumidores. Não tê-lo no 
sortimento pode acabar fazendo com que o 
shopper vá a outra loja procurá-lo.”

Gisela Kassoy constata: alguns em-
presários tendem a “achar” que sabem o 
que o cliente quer. “Isto é uma herança 
do tempo em que Henry Ford dizia que 
o consumidor poderia ter o carro da cor 
que quisesse, desde que fosse preto. Mas 
hoje quem dita as regras é o consumidor.” 
Desta forma, torna-se evidente por que é 
tão importante ouvir e conhecer os hábi-

tos do seu consumidor, especialmente no 
mercado de hoje. “As maiores chances de 
acerto são as dos empresários que realmente 
ouvem os consumidores de seus produtos.” 
Recorrer à tecnologia de ponta nem sempre 
é a opção mais econômica, pois é normal 
para quem administra empresas de menor 
porte lidar com recursos limitados. Nem 
por isso métodos mais em conta deixam 
de ser eficientes. Gisela sugere o uso de 
técnicas de administração de riscos, às quais 
recorre em seminários para implantação de 
inovações. “Uso formas quantitativas para 
saber se uma nova ideia vale ou não a pena 
e o que se pode fazer diante de problemas 
potenciais, para que não se desperdice uma 
ideia potencialmente boa”, explica. 

Maria Fernanda, da Nielsen Brasil: falta 
de planejamento ainda é erro comum 

entre supermercadistas
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Contraste e emoção
O empresário Ricardo Botelho aponta alguns dados já revelados por pesquisas em neuromar

keting e lembra: “O marketing sensorial, ou de experiência, possui um investimento de baixo 
custo, principalmente se for usado no ponto de venda”.

O cérebro queima energia: representa apenas 2% do peso corporal, mas utiliza 20% do oxigê-

nio presente no sangue e 25% dos açúcares que circulam no organismo.

O cérebro é inerentemente “preguiçoso” e prefere tentar usar o que já sabe, para lidar com 

qualquer demanda.

Três preferências do cérebro: reconhecer, classificar e esquecer.

Ele busca contraste (mecanismo de decisão segura), assim como o que é tangível e familiar.

Ele lembra o princípio e o fim, é visual e responde à emoção.
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de 1993, a população de Farroupilha 
ganhou mais um ponto varejista para efetuar suas 
compras. Empresa familiar, o Multi Mercado Far-
roupilha foi uma iniciativa baseada na vontade de 
empreender do casal Gilberto e Leonir Nienov junto 
ao filho Rodrigo. Os três constituíram um minimer-
cado e açougue em uma área de 80 m2. 

A oportunidade e a vontade de ter um negó-
cio próprio consistiram em fonte catalisadora para 
o trio abraçar sozinho as atividades do supermer-
cado. O esforço trouxe resultados positivos e a 
possibilidade de expandir. Depois de sete anos, o 
Multi Farroupilha fez seu primeiro grande investi-
mento. “No dia 31 de agosto de 2000, inaugurou 
sua sede própria com 400 m2 de loja, depósito e 
estacionamento confortável para os clientes, além 
de uma bela infraestrutura”, lembra Gilberto.

Capital humano

Com a expansão do negócio, houve a 
necessidade de formar uma equipe que con-
tribuísse para consolidar o empreendimento. E 
capital humano é um ponto fundamental para a 
família Nienov. Hoje, a empresa contabiliza dez 
funcionários. Para oferecer um atendimento de 
qualidade, a proposta é desenvolver ações de 
capacitação. “O supermercado trabalha na for-
mação e treinamento dos seus colaboradores, 
além de contar com o respaldo do professor 
da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e 
consultor Norberto Giongo. Ele regularmente 
nos assessora neste quesito”, afirma.   

Investimento contínuo

Uma premissa que acompanhou o Multi 
Mercado Farroupilha ao longo da sua história foi 
de que investir continuamente significa não parar 
no tempo. “Em 2012, substituímos todos os nossos 
balcões e equipamentos de refrigeração (laticínios, 
padaria, açougue e congelados) e investimos na 
gestão da loja.” Para os próximos dois anos a meta é 
construir uma subestação para a compra de energia, 
reduzindo os custos.  

A empresa também integra a rede Multi Mer-
cados, da qual é sócio-fundadora. “O associativismo 
contribui para garantir a sobrevivência e perpetuação 
de nosso empreendimento. Estamos inseridos em 
um contexto altamente globalizado em que, nos 
últimos anos, grandes redes optaram pela região 
da Serra. Mesmo assim, conseguimos manter uma 
excelente performance no mercado”, ressalta. 

em maio

Profissionalismo e 
família no comando

Há cerca de duas décadas o Multi Mercado 

Farroupilha atende a comunidade com um amplo 

mix de produtos que contabiliza aproximadamente 

30 mil itens. De gestão familiar, o supermercado é 

o resultado da veia empreendedora dos Nienov    
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de paixão e fé. Assim se pode 
resumir, de forma simples, a trajetória do empresá-
rio Celso Canísio Müller, da rede Miller Supermer-
cados, de Santa Cruz do Sul. O atual representante 
da Agas na região deu seus primeiros passos como 
empreendedor à frente de uma pequena fruteira 
de 40m², após dez anos trabalhando na companhia 
de biscoitos Filler. A oportunidade de adquirir um 
espaço maior surgiu em função de um supermer-
cado que havia fechado suas portas no centro de 
Santa Cruz. A loja de 280 m² transformou-se na 
primeira unidade do Miller Supermercados. “Nasci 
para atuar no ramo alimentício, sempre gostei”, 
recorda Celso Müller. Após 15 anos de atuação no 
mercado, o empresário pode comemorar o sucesso 
da empreitada ao contar com mais três lojas – to-
talizando 5.200m² – na cidade, além de mais duas 
unidades com inauguração prevista para 2013 e 
2014, respectivamente.

Entre os altos e baixos da vida empresarial, 
Celso Müller reconhece que não foram poucos 
os obstáculos. “Tivemos muitas horas difíceis. 
Quando as coisas acontecem muito rápido, você 
leva muitos tombos. Mas valeu a pena, está valen-
do.” Desde 2005, o varejista assumiu o cargo de 
representante da Agas para a região. Entre as con-
quistas, a oportunidade de realizar duas edições 
do Jantando com a Agas no município. “Foi uma 
conquista importante, com palestras excelentes, 
e o pessoal gostou muito”, orgulha-se Müller. “A 
Agas em si é uma união, os Jantando com a Agas e 
o encontro de Bento Gonçalves, além da ExpoA-
gas, proporcionam uma união muito forte dentro 
do setor”, reconhece o empresário. Ao avaliar o 
segmento supermercadista na região, Müller afir-

ma que a integração entre os empresários é muito 
boa. “As ideias não são muito conflitantes, temos 
um bom relacionamento.” Apesar do bom poder 
aquisitivo de Santa Cruz do Sul e região, ele não 
esconde: o principal obstáculo é a falta de mão 
de obra. “É o fator número um”, preocupa-se. “O 
restante está bom.”

Natural da cidade de Itapiranga, em Santa 
Catarina, o descendente de alemães chegou a San-
ta Cruz do Sul ainda pequeno, para estudar como 
um dos internos do tradicional Colégio Mauá. 
“Nasci lá, mas me criei aqui”, brinca Celso Mül-
ler. No universo empresarial, lidar com riscos e a 
incerteza do sucesso são questões que fazem parte 
da rotina. Ainda assim, empresários como Müller 
sabem claramente quais são os companheiros que 
não podem faltar durante sua caminhada. “Todo 
empresário tem que acreditar muito naquilo que 
faz e, acima de tudo, tem que ter fé. Não é fácil, 
o varejo é um ramo com inúmeras dificuldades, as 
margens para trabalhar são poucas e os impostos, 
altos.” Palavra de quem chegou lá. 

uma história

Uma trajetória admirável 

Celso Müller é um exemplo de empreendedorismo. O representante da 

Agas em Santa Cruz do Sul começou sua caminhada sempre acompanhado 

da paixão pelo que faz, e os bons frutos não param de nascer
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Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, 
a família Linke reúne uma trajetória exemplar no 
universo do empreendedorismo. O primeiro negócio 
dos irmãos Walmir, Darci e Wanderlei Linke foi per-
correr a cidade em uma carroça, vendendo bananas. 
Com o objetivo de se lançarem como empresários, 
os irmãos compraram um terreno, sobre o qual foi 
construída uma loja. A ideia inicial era montar uma 
fruteira, mas o espaço comportava mais. Nascia 
assim, em novembro de 1984, a primeira unidade 
do Linke Supermercados. Atualmente, a rede agrega 
três lojas, administradas por Walmir, Darci e mais 
nove membros da família, incluindo a segunda ge-
ração, presente na empresa desde a década passada. 
Entre os jovens integrantes está Vinícius Brondani 
Linke, filho de Walmir, que atua como gerente ad-
ministrativo da rede. 

De acordo com Vinícius, a união e o comprome-
timento são os principais valores que a família busca 
transmitir aos 226 colaboradores dos supermerca-
dos. Para ele, o principal legado que os fundadores 
deixarão às futuras gerações é: “Nunca desistir dos 
seus sonhos e trabalhar muito”. O caráter familiar 
da empresa, segundo Vinícius, é uma vantagem 
competitiva para a rede. Ainda assim, o diálogo 
constante é crucial para barrar qualquer tipo de 
desentendimento. “Tentamos não misturar família 
e trabalho. Quando estamos na empresa os assuntos 
são da empresa. Fora dela, buscamos não comentar 
sobre isso, mas às vezes é difícil”, reconhece Vinícius. 
Outro ponto trabalhado pelos Linke é a troca de 
informações entre gerações. Enquanto os membros 
mais antigos trazem a experiência adquirida na prá-
tica, os mais jovens buscam agregar o conhecimento 
teórico, adquirido por meio de estudos e pesquisas. 
“Tentamos unir isso para atingir nossos objetivos.” 

A falta de mão de obra qualificada é uma 
realidade conhecida no mercado brasileiro, e no 

setor varejista não seria diferente. Vinícius aponta 
como uma das consequências desse cenário a difi-
culdade em manter o atendimento de qualidade. O 
desejo de começar num cargo superior, ainda que 
pulando etapas de um processo de aprendizado, 
é uma característica comum entre os jovens que 
estão ingressando no mercado de trabalho hoje. 
O próprio gerente administrativo se coloca entre 
eles. Para chegar ao atual posto, Vinícius passou por 
períodos de experiência em cada setor da loja, como 
empacotador e frente de caixa. “No início, não foi 
fácil esperar. Quando somos jovens é difícil aceitar 
porque queremos salários mais altos, independên-
cia. Mas à base de várias conversas começamos a 
entender a importância do processo de aprendiza-
do. É necessário passar por todas as etapas, inclusive 
para saber cobrar depois.” Em uma economia onde 
a concorrência está cada vez mais acirrada, o relacio-
namento com o consumidor pode ser a peça-chave 
para o sucesso de um empreendimento. “Acredito 
muito nesta comunicação”, conta Vinícius, afir-
mando que busca manter contato com os clientes 
diretamente na loja sempre que possível. Para o 
novo ano que acaba de começar, o planejamento do 
Linke Supermercados reserva a ampliação das lojas 
e do mix de produtos, melhorias no atendimento e 
uma página oficial na internet. 

em cruz

Empreendedorismo por gerações

Empresa familiar de quase três décadas, o Linke Supermercados, de Cruz 

Alta, chega a 2013 com farto planejamento. Para concretizá-lo, fundadores e 

membros mais jovens aliam o compromisso ao conhecimento
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Marcelo Salton Schleder

reconhecimento e comemoração. Essas 
são as marcas da cerimônia de entrega do troféu 
Carrinho Agas, um dos eventos mais tradicionais 
do calendário do varejo estadual e promovido pela 
Associação Gaúcha de Supermercados. Os forne-
cedores, as marcas e as personalidades vencedoras 
são escolhidos pelos empresários do autosserviço, de 
acordo com o desempenho em suas áreas de atuação 
e pela contribuição no desenvolvimento econômico 
do Rio Grande do Sul.

Em 2012, a 29ª edição da festa aconteceu 
na noite de 26 de novembro no salão nobre do 
Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, e con-
tou com a presença de mais de 900 convidados, 
entre profissionais da imprensa, supermercadistas, 
distribuidores, convidados da classe empresarial e 
autoridades de todo o país. 

No discurso de abertura, o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo, apresentou as reivindicações 
do segmento em nível estadual e federal, como o fim 
do corredor sanitário estabelecido para a compra da 
carne com osso de outros estados, que encarece a 
costela em pelo menos 8% para as festas de Natal. 
“Temos o melhor rebanho do Brasil, e não há por que 
criarmos reservas de mercado. Nosso setor primário 
é competente e não precisa de reservas, já que somos 
modelos mundiais em segmentos como o setor aví-
cola e a suinocultura gaúcha”, argumentou.

Longo aproveitou a ocasião para solicitar ao 
presidente eleito da Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras), Fernando Yamada, que siga o tra-
balho da entidade em Brasília relacionado à isenção 

do Pis/Cofins para toda a cadeia da carne. “Isso está 
gerando um passivo tributário muito grande, e é uma 
questão de tempo para que escritórios advocatícios 
proponham ações para a recuperação dessa anoma-
lia fiscal. É inconcebível que o governo federal siga 
desonerando alguns segmentos e onerando outros, 
em uma medida paliativa, pontual e específica, que 
não cumpre o papel de estimular todos os setores da 
economia brasileira”, criticou o líder da Agas.

O presidente da Agas ressaltou a necessida-
de de redução da carga tributária no país. “Cada 
brasileiro trabalha 155 dias por ano somente para 
pagar impostos. A proporção está desigual. Não 
podemos mais enfrentar Mensalão e Mensalinhos 
que andam por aí. Não podemos cruzar os braços 
para essa situação”, argumentou. Em relação à 
legislação trabalhista, Longo mostrou contrarie-
dade com o debate para reduzir a carga horária de 
trabalho no Brasil, enquanto se mostrou favorável à 
redução da idade mínima de 14 anos para o início 
da atividade profissional. 

Vencedores do ano

Patrocinado pela Cielo, o troféu do Car-
rinho Agas ganhou cara nova em 2012. A esta-
tueta entregue neste ano é de autoria do artista 
plástico gaúcho Caé Braga. Nas 29 categorias, 
os gaúchos levaram para casa 55% dos prêmios, 
enquanto seis companhias foram agraciadas 
pela primeira vez. Para chegar aos premiados, 
o instituto de pesquisa Nielsen Brasil, em par-

pujança,

Afesta
dos melhores

Em noite de gala, 

o segmento 

supermercadista gaúcho 

reafirma sua posição de 

referência em qualidade 

de serviços e produtos. 

Entre as 25 empresas 

agraciadas, seis receberam 

o troféu pela primeira vez, 

sendo a maior parte dos 

premiados oriunda da 

indústria do Estado 
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ceria com a Agas, realizou um rigoroso processo 
de seleção, no qual foram avaliados critérios 
como atendimento, qualidade dos produtos, 
prazo de entrega e promoções.

Agraciada com o título de Melhor For-
necedor de Alimentos Congelados, a Seara 
comemorou o avanço no mercado gaúcho. 
“Viemos para ficar. A conquista tem como 
receita o trabalho forte, principalmente em 
serviço”, explica o gerente regional de vendas, 
Roberto Pulita. Para a Ajinomoto, a vitória na 
categoria de Melhor Fornecedor de Conser-
vas e Temperos é motivo de orgulho. “Estou 
muito orgulhoso, porque nunca havíamos 
conquistado o prêmio. O segredo é a relação 
ganha/ganha que desenvolvemos com os dis-
tribuidores parceiros”, conta Ichiro Sakakura, 
diretor comercial da companhia.

Na categoria Melhor Promoção Comer-
cial na ExpoAgas 2012, o troféu ficou com a 
Itaipava. O diretor comercial de autosserviço 
Marcius Costa conta que foi o presente do 
primeiro aniversário da atuação da empresa no 
Estado: “É o primeiro prêmio que recebemos 
e é fruto do trabalho próximo que temos com 
as redes regionais”. A estatueta de Distribuidor 

do Ano foi para a Prado Distribuidora. “É uma 
homenagem importante, resultado da soma do 
trabalho de nossos colaboradores. Agora temos 
a responsabilidade de fazer ainda melhor”, 
reflete o diretor José Luiz Boech.

Diretor comercial dos Sucos Suvalan, 
Rodrigo Biasi destaca a importância do reco-
nhecimento na categoria Lançamento de Pro-
duto do Ano – Setor Mercearia, com o suco 
de uva branco. “A distinção é compartilhada 
entre todos os colaboradores. Para o grupo, 
inovar é um constante desafio”, salientou. 
Anunciante do Ano, a Souza Cruz não escon-
deu a euforia ao receber o prêmio. “Estamos 
muito satisfeitos, e o troféu representa uma 
relação próxima que temos desenvolvido com 
a Agas já há algum tempo”, destaca Arildo 
Júnior, gerente de Marketing da empresa. 
Campeã da categoria Melhor Fornecedor 
de Biscoitos, a Parati vibrou com a vitória. 
“A empresa nasceu com um objetivo: ser a 
primeira no Sul do país. Depois de 30 anos, 
chegamos lá”, revela o diretor comercial, Jair 
José Centenaro. Depois de fechar acordo 
para patrocinar a ExpoAgas, a expectativa é 
de bons negócios para 2013.

Fotos: Carlota Pauls
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Parceiro dos supermercadistas
eeleito prefeito de Porto Alegre em primeiro turno, José Fortunati levou o troféu de Homem 
Público Destaque do Ano. Durante sua gestão, o município recebeu o título de Cidade In-
teligente, concedido pela IBM para as localidades com projetos mais inovadores de gestão 

pública. Ao mesmo tempo, a capital gaúcha tem apostado na modernização de sua infraestrutura 
para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014.

“A aprovação popular fala por si só. Fortunati é o grande gestor público deste ano”, avalia o 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. O diálogo aberto com o segmento de autosserviço agradou aos 
empresários. “A escolha é motivo de muita alegria e orgulho. O prêmio reforça a parceria construída com 
supermercadistas na busca de políticas públicas concretas e objetivas que estimulem o comércio, a geração 
de empregos e o desenvolvimento de Porto Alegre”, destacou o homenageado.

Nascido em Flores da Cunha, Fortunati é formado em Matemática e pós-graduado em Educação. 
Envolvido em movimentos sociais desde a juventude, ele comandou o Sindicato dos Bancários no biênio 
1985/86 e foi o primeiro presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no estado, em 1985. No 
ano seguinte, elegeu-se deputado estadual constituinte. Dali em diante, acumulou sucessos nas urnas. Foi 
deputado federal em duas legislaturas, entre 1990 e 1996, mas optou em retornar a Porto Alegre, quando 
foi vice-prefeito entre 1997 e 2000. Após essa experiência, foi vereador e secretário estadual da Educação 
do governo Rigotto. Em seguida, tornou-se o vice-prefeito de José Fogaça. Desde março de 2010, é o res-
ponsável pela administração da capital do Rio Grande do Sul.

As personalidades do ano

O
Líder inspirador 

troféu de Empresário do Ano foi entregue ao diretor-presidente das Lojas Renner, José Galló. Com 
mais de 30 anos de atuação no varejo, o executivo caxiense se transformou em um dos administra-
dores mais admirados do país após liderar o processo de modernização e expansão da companhia. “É 

o grande guru do varejo gaúcho, e este prêmio não poderia estar em melhores mãos”, elogiou o presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo. 

Os primeiros passos de Galló foram, curiosamente, no autosserviço. E é do segmento que vem a principal 
fonte de inspiração do executivo: Sam Walton, fundador da rede Walmart. Em visita aos Estados Unidos, ele 
decidiu conhecer Bentonville, no Arkansas, onde foi inaugurada a primeira loja do grupo supermercadista, e 

ficou impressionado com o que encontrou. “Era um local pobre, no meio do nada. A lição é que não 
devemos nos impor limites. É preciso acreditar em nosso potencial e seguir em frente”, afirma.

O executivo gaúcho construiu uma trajetória de sucesso combinando visão de mercado 
acima da média com a capacidade de motivar e liderar a equipe de colaboradores. Os colegas 
de Lojas Renner receberam um agradecimento pela homenagem. “Fico extremamente satis-
feito com o prêmio, até porque não atuo na área de supermercados. Divido o troféu com toda 
a minha equipe.”
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O Carrinho Agas atesta a excelência de profissionais e fornecedores na cadeia supermercadista 

do Rio Grande do Sul. Conheça um pouco mais sobre os premiados José Fortunati (prefeito 

de Porto Alegre), na categoria Homem Público do Ano; José Galló (Lojas Renner), escolhido 

Empresário do Ano; Sussumu Honda (Abras), homenageado com o Reconhecimento Agas, e 

Márcio Gilberto Ferrandís Prestes (Superpan), eleito Gerente Destaque do Ano

O mais popular
os 44 anos, o gerente comercial da Superpan Márcio Gilberto Ferrandís Prestes foi o parceiro favorito 
dos supermercadistas gaúchos em 2012. Eleito Gerente Destaque do Ano, ele atribui a lembrança 
ao trabalho desenvolvido na última década pela companhia: “É resultado de muito esforço e com-

prometimento. Quando se faz o dever de casa, o sucesso chega”. Apesar disso, o executivo não esconde que 
não esperava tamanho reconhecimento. “Recebi a notícia com surpresa, mas também com muito orgulho. 
Todos os setores da empresa contribuíram para esse mérito. A conquista é fruto do trabalho conjunto”. 

A vida de Ferrandís sempre esteve ligada ao comércio. Natural de Barra do Quaraí, com apenas oito 
anos vendia bananas na ponte internacional que liga a cidade ao Uruguai. Mais tarde foi empacotador e 
bancário, mas em 1994 decidiu fazer o que realmente gostava: vender. Atuou na Quente e Frio Instalações 

Comerciais e desde 2000 trabalha no Grupo Superpan. Formado em Administração de Empresas, 
passou a gerência comercial para o interior do Rio Grande do Sul em 2008.

Na opinião de Ferrandís, um gerente de sucesso tem como característica primordial a capa-
cidade de transformar metas em resultados. “Para isso, é importante contar com um grupo de 
pessoas digno e ético. Uma equipe forte se dedica mesmo quando não há cobrança”, acredita. É 
com esse estilo de comando que ele garante o fornecimento diário de pães aos supermercados. 
Para o futuro, a meta é crescer junto com a Superpan.

Dedicação ao associativismo
aulista de Gália, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) entre 2007 
e 2012, Sussumu Honda, tem mais de 40 anos dedicados ao autosserviço. A trajetória se 
iniciou na década de 1970, quando aos 17 anos passou a conciliar os estudos com o trabalho 

no supermercado do pai. Lá ele passou pela maior parte das atividades do chão de loja. Essa expe-
riência foi fundamental para que, aos 23 anos, assumisse a gestão de operação da unidade.

Em quatro décadas, os negócios da família cresceram. Fundado como Bom Preço, o supermer-
cado mudou a bandeira para Terra Nova e chegou a oito lojas. No início dos anos 2000, Honda se associou 
à rede Ricoy – hoje com 74 lojas no estado de São Paulo. A partir de então, o empresário passou a dedicar 
mais tempo na defesa dos direitos de classe. Dirigente da Associação Paulista de Supermercados (Apas) 
desde a década de 1980, ele esteve à frente da entidade entre 2002 e 2006. No ano seguinte, assumiu o 
cargo de presidente da Abras, onde permaneceu até o final de 2012.

Durante os três mandatos, o segmento supermercadista registrou crescimento expressivo, viu 
fortalecidas as associações estaduais e ampliou a presença institucional em Brasília. Por essa razão, 
Honda foi agraciado com o prêmio especial de Reconhecimento Agas. “Me orgulhou representar o 
setor em todo o país. Não foi nenhum incômodo, pelo contrário. Foi um prazer desempenhar essa 
missão, de liderar a Abras. Estou honrado pela associação, me sinto contente e emocionado”, disse o 
ex-presidente sobre a homenagem.
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Cooperativa Piá

Parati

Seara

Cooperativa Santa Clara

Ajinomoto

Nestlé

Kraft

Nestlé

Nestlé

CBS

Ritter

Orquídea

Melhor Fornecedor
 de Alimentos Congelados

Melhor Fornecedor de Biscoitos

Melhor Fornecedor 
de Alimentos Refrigerados

Melhor Fornecedor 
de Matinais e Farináceos

Melhor Fornecedor 
de Conservas e Temperos

Melhor Fornecedor de Laticínios

Melhor Fornecedor de Cafés

Melhor Fornecedor de Chocolates

Melhor Fornecedor 
de Sucos em Pó

Melhor Fornecedor de Massas

Melhor Fornecedor 
de Balas e Doces

Melhor Fornecedor
 de Sucos Prontos
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Márcio Ferrandis – Superpan

Prado Distribuidor

Tramontina

Girando Sol

Vonpar

José Galló – Lojas Renner

Suco de Uva Branco – Suvalan

Itaipava

Vinícola Aurora

Ambev

Sussumu Honda – Abras

Iogurte Grego Yos – Cooperativa Piá

Urano

Kimberly-Clark Brasil

Unilever

José Fortunati – 
Prefeito de Porto Alegre

Souza Cruz

Gerente Destaque do Ano

Melhor Promoção Comercial 
na ExpoAgas 2012

Melhor Fornecedor 
de Não Alimentos

Melhor Fornecedor 
de Refrigerantes

Distribuidor do Ano

Melhor Fornecedor de 
Produtos de Limpeza

Melhor Fornecedor de Cervejas

Empresário do Ano

Melhor Fornecedor 
de Equipamentos

Melhor Fornecedor de Papéis
Melhor Fornecedor 

de Vinhos e Espumantes

Melhor Fornecedor 
de Artigos de Higiene e Beleza

Homem Público Destaque do AnoReconhecimento Agas

 Anunciante do Ano na Revista Agas
 Lançamento Produto do Ano

Setor Mercearia
 Lançamento Produto do Ano

Setor Perecíveis
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lashes de uma noite   
para recordar
F A Agas levou ao Grêmio 

Náutico União, em Porto Alegre, 

empresas fornecedoras e 

supermercadistas  

que comemoraram juntos os 

resultados do Carrinho  
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Marco Land Diretor de Novos Negócios da Dextera Consultoria

parte do ser humano. Mudamos 
de casa, de emprego, de roupa e de opinião. Nas 
corporações, a transformação também é um pro-
cesso constante, e acontece em velocidade cada 
vez maior, aumentando a necessidade de uma 
competência entre líderes e gestores: a capacidade 
de gerir as mudanças. 

Os departamentos de RH, hoje, procuram 
por gestores com experiência em comandar e 
gerenciar mudanças, tais como fusões, aquisições, 
reestruturação de áreas de negócios e grandes 
implantações de soluções de TI. 

As mudanças nas organizações normalmente 
referem-se a modificações nas estratégias, proces-
sos, práticas e sistemas. Mas só ocorrem quando 
os profissionais se conectam a elas e realmente 
as tornam realidade. O êxito nos projetos se 
dá quando as pessoas efetivamente estiverem 
engajadas e comprometidas com o objetivo. Os 
gestores precisam estar aptos a lidar com suas 
equipes fornecendo o propósito que vai conectar 
os colaboradores à mudança. 

Pessoas e organizações possuem limites para 
absorver alterações, pois a velocidade e necessi-
dade por mudanças só vêm aumentando. O líder 
que utilizar uma abordagem focada em pessoas 
irá melhorar a capacidade de gestores e cola-
boradores para lidar com projetos simultâneos. 
Muitas mudanças atualmente são instaladas e não 
implementadas, acabando por criar um gap entre a 
solução idealizada e a realizada, ocasionando perda 
de valores (tangíveis e intangíveis) para a empre-
sa. Segundo a consultoria britânica Changefirst, 

mudar faz cerca de 70% das iniciativas de mudança falham 
em alcançar o que foi prometido. 

Em gestão de mudança, o desafio é fazer 
com que a jornada entre o estado atual e o estado 
futuro seja mais gerenciável e menos difícil para 
os gestores e pessoas diretamente envolvidas. No 
entanto, é comum a maioria das pessoas resistir à 
alteração, pois a sensação de perda de controle é 
inevitável. Uma metodologia que ajude a construir 
o comprometimento com a jornada da mudança 
é fundamental nesses projetos.

As mudanças muitas vezes falham quando 
surge uma lacuna entre o que a alta direção anuncia 
e as subsequentes ações e comunicações departa-
mentais que são adotadas no dia a dia. Os gestores 
da organização precisam trabalhar o alinhamento 
dos gestores locais com o propósito da modificação 
que foi criado no nível organizacional. 

Os gestores no Brasil ainda precisam se 
preparar melhor para empreender transforma-
ções. Avaliar e desenvolver a eficiência e eficácia 
dos líderes da mudança deve passar a ser um 
procedimento-padrão nas organizações. 

Esta competência que vem se transformando 
através do tempo será um diferencial fundamen-
tal para a carreira desses gestores. Na Europa e 
Austrália, por exemplo, um gestor de projetos que 
possui formação e competência comprovada em 
gestão de mudança é muito mais valorizado pelas 
organizações. Em breve, o mesmo deve ocorrer 
no Brasil, em razão do crescimento e amadureci-
mento das organizações por aqui.

ara empreender mudanças  PDivulgação/D
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do Carnaval marca o início da Qua-
resma. Esse período de 40 dias que antecede a Páscoa 
envolve diversas tradições cristãs, como a penitência 
e a abstinência do consumo de carne vermelha. Para 
os supermercadistas, a ocasião é uma oportunidade 
para incentivar as vendas de pescados. Nos dias que 
antecedem a Sexta-Feira Santa, a demanda por 
peixes e outros alimentos provenientes de água doce 
ou salgada atinge o ápice no ano.

O Brasil é um dos países com maior potencial 
de produção de pescados no planeta, devido à 
extensão de seu litoral e à riqueza de suas bacias 
hidrográficas. Além disso, o país conta com um 
clima favorável e enorme diversidade de espécies. 
Atualmente, mais de um milhão de toneladas de 
alimentos tem origem nos rios e na costa brasileira, 
mas, apesar disso, o consumo nacional está abaixo 
da média mundial. De acordo com uma pesquisa 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), é re-
comendada a ingestão de 12kg de peixes por ano, 
entretanto a média brasileira é de apenas 9kg. 

O consumo tem reflexo na saúde e na qua-
lidade de vida das pessoas. Os pescados são ali-
mentos saudáveis, ricos em proteínas, ferro, cálcio, 
vitamina B12 (importante para o funcionamento 
do cérebro) e ômega 3 (tipo de gordura que reduz 
o colesterol ruim no sangue). O estudo da OMS 
revela que a região Sul, fiel à carne vermelha do 
churrasco, é aquela que tem o menor consumo no 
país, com apenas 1,6kg per capita ao ano. Sinal 
de que os supermercadistas precisam não apenas 
oferecer o peixe, mas reforçar os benefícios da sua 
ingestão para os clientes.

Nas lojas de autosserviço, não basta ao 
empresário garantir que o estoque esteja bem 
abastecido. É preciso estar atento aos cuidados 
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Alimento que  
vem da água

Frescos, congelados ou salgados, 

os pescados são mais do que boa 

refeição. Consumir peixes e frutos 

do mar é tradição na Sexta-Feira 

Santa, mas a ingestão regular desses 

produtos promove melhorias na saúde
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especiais para garantir a qualidade dos produtos. 
Os pescados são alimentos sensíveis a mudan-
ças, com o tempo e o ambiente de conservação 
influindo diretamente na perecidade. 

Cuidados

Nos balcões das peixarias, os peixes e 
frutos do mar costumam ser negociados ainda 
frescos. Conservados apenas pelo resfriamen-
to, esses alimentos exigem rigoroso controle 
em todas as etapas da cadeia: recepção, 
pesagem, lavagem, armazenamento, benefi-
ciamento, embalagem, rotulagem, exposição 
e venda. Quanto mais tempo os pescados 
ficarem expostos à temperatura acima de 
3ºC, maior é o risco de deterioração, já que 
as baixas temperaturas são as responsáveis por 
reduzir a multiplicação bacteriana.

Cabe aos colaboradores assegurar que 
os peixes em exposição se mantenham no 
frescor. A pele deve permanecer firme, 
úmida e sem manchas; os olhos precisam 
ser brilhantes e salientes; as escamas devem 
continuar unidas entre si, reluzentes e ade-
ridas à pele; as guelras devem ter cor entre 
o rosa e o vermelho intenso, ser brilhantes 
e sem viscosidades; enquanto o cheiro deve 
ser o característico e não repugnante.

Em relação às lagostas e camarões 
frescos, é essencial que apresentem aspecto 
geral brilhante e úmido. Cabeça e carapaça 
unidas ao corpo rígido e firme, cheiro suave 
e olhos destacados são importantes. No 
caso de manchas negras ou alaranjadas, o 
alimento está comprometido. Para as lulas e 
polvos, o supermercado deve garantir carne 
consistente e elástica, pele lisa e úmida e 
cheiro agradável. Qualquer pigmentação, 
especialmente coloração vermelha ou roxa 
na parte interna dos tentáculos, é sinal de 
produto sem qualidade.

Vendidos ainda vivos, siris e caranguejos 
devem aparentar vigor físico próprio das 
espécies. Aspecto opaco e ressecado, pig-
mentações, cheiro forte, falta ou lesões em 
artículos e olhos, e carapaças machucadas 
são as principais características indicativas 
de que faltam condições para o consumo. 
Também negociados vivos, mariscos e ostras 

precisam ser expostos com conchas fecha-
das, com resistência à abertura. Se abertas, 
as valvas devem reagir a estímulos, além de 
apresentar no interior líquido incolor e lím-
pido. Nas ostras, a cor da carne é cinza-claro; 
nos mexilhões é amarelada. Nos dois casos, 
precisa ser úmida, bem aderente à concha e 
de aspecto esponjoso.

Tradicional da Páscoa, o bacalhau é 
vendido salgado. A qualidade desse pescado 
está vinculada à matéria-prima, ao método 
de salga e ao controle de temperatura e umi-
dade durante o transporte. O alimento não 
é próprio para o consumo quando apresenta 
bolor (causado por excesso de calor ou água), 
vermelhidão (indica presença de bactérias) e 
sinais de deterioração, como o odor pútrido 
e carne amolecida.

Um detalhe importante: o pescado obe-
dece a uma legislação ambiental específica de 
sazonalidade e tamanho. A pesca de muitas 
espécies é suspensa em períodos do ano. 
Em caso de venda irregular, distribuidores 
e comerciantes são penalizados.

Enquete
Qual o pescado da sua preferência? Veja o que 

disseram três consumidores gaúchos.

Os filés de pescada e de merluza. 
Compro uma ou até duas vezes por 

semana, o ano todo.
Nei Manente, motorista

Gosto muito de camarão e de tainha, que 
o meu marido adora. Nunca faltam lá em 
casa na Sexta-Feira Santa.
Elisabete Pereira de Quadros, dona de casa

Só como na Semana Santa, mas sempre 
levo cação congelado. É o peixe de que 

mais gosto, porque não tem espinhas.
Hedyo Dalmann Vedoy, pasteleiro
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impostos acabam encarecendo qualquer 
negócio. No caso dos supermercados, a tributação 
da mercadoria é uma influência direta no preço 
final dos produtos à venda, o que pode afastar a 
clientela. Fora isso, há cobranças municipais, esta-
duais e federais que, quando acumuladas, tendem 
a diminuir a margem de lucro da empresa.

Esta situação se complica porque, no Brasil, a 
legislação tributária apresenta nuances que podem 
confundir o comerciante. “Não é que a legislação 
seja mal-elaborada. Ela é densa e isso gera diver-
gências de interpretação, o que acaba abarrotando 

taxas e

A complexidade da 

legislação tributária 

brasileira pode confundir 

o supermercadista. 

Para diminuir o impacto 

dos impostos e evitar 

possíveis erros fiscais, a 

saída é o planejamento

os tribunais, porque a questão muitas vezes é des-
locada para o judiciário”, afirma Fábio Canazaro, 
advogado e doutor na área de Direito Tributário.

Para que não se chegue ao ponto de recorrer 
aos tribunais, a saída é evitar erros fiscais desde o 
início. Isso se faz com o planejamento tributário, 
também conhecido como elisão fiscal. O proce-
dimento consiste em adotar medidas legais que 
diminuam a incidência de tributações já na origem. 
“Primeiro, temos que fazer um trabalho prévio de 
consultoria. Um trabalho preventivo, lastreado 
numa análise concreta, individual, porque o plane-
jamento só existe assim”, explica Canazaro.

De acordo com o advogado, deve-se recorrer a 
um profissional para “tirar uma radiografia da em-
presa”. É o consultor quem determinará o que pode 
ou não ser feito. A análise consistirá, por exemplo, 
em examinar um fundo de investimento e decidir 
se ele é adequado para o empreendimento ou não. 
Também pode ser observada a estrutura societária 
da empresa e suas implicações legais – no eventual 
caso de uma separação numa sociedade familiar ou 
algo do gênero.

Esta é uma tarefa que cabe a advogados e 
contadores. O pensamento tributário, segundo 
Canazaro, vai além da simples redução de impostos. 
Ele é necessário para “evitar que o empresário seja 
autuado ou surpreendido”.

Prevenção gera segurança

A maior vantagem do planejamento 
tributário, para os especialistas, é diminuir a 
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geração de passivos e a insegurança jurídica 
dentro das empresas. Isso se faz a partir 
da advocacia preventiva, uma observação 
atenta da legislação vigente. Edina Fassini, 
assessora jurídica da Agas, comenta: “Às 
vezes há benefícios que acabam não sendo 
aplicados nas empresas, como o crédito. Há 
períodos específicos para se buscar crédito 
e correção monetária”. O mesmo vale para 
o pagamento de multas.

Outro ponto que ajuda na gestão fiscal e 
financeira do supermercado é a contabilidade. 
Edina lembra que há softwares específicos 
para o controle de entrada e saída do estoque. 
Dependendo do tamanho da loja, recorrer a 
sistemas do tipo é necessário para facilitar o 
trabalho contábil e de controladoria.

Uma última questão é atentar para as 
diferenças de tributação de uma mesma linha 
de produtos. Aves condimentadas e defu-
madas podem ter diferença nas alíquotas, 
por exemplo. Nesses casos, diz Canazaro, 

há decisões que podem ser discutidas ju-
dicialmente, questionando-se a legislação 
referente à atividade e verificando se ela está 
de acordo com a Constituição.

O mais importante é que o supermer-
cadista esteja por dentro da área e recorra 
aos profissionais certos, quando necessário. 
“Muitas vezes, o gerente tem o conhecimento, 
mas quem aplica é o contador”, afirma Edina. 
Por isso, é preciso um trabalho conjunto, em 
que se verifiquem as necessidades da empresa 
frente às reais possibilidades de redução do 
impacto fiscal.

Por fim, devem-se procurar especialistas 
qualificados. “Reorganizações societárias mal-
feitas e divergência sobre como elaborar a con-
tabilidade acontecem quando os profissionais 
são mal-orientados”, diz Canazaro. O advogado 
admite que nunca é possível haver 100% de 
segurança jurídica na empresa, mas, com os 
devidos cuidados, “temos que nos esforçar para 
dar o máximo de segurança possível”.



fevereiro são meses de sol e calor. Em 
razão disso, milhares de gaúchos migram para as 
praias do Estado nesse período. Para se aproximar 
do consumidor final e cumprir com seu papel social, 
a Associação Gaúcha de Supermercados promove 
o Projeto Verão Agas 2013. Com o patrocínio da 
Ades, a escola móvel deixa de lado momentanea-
mente a qualificação de colaboradores e gestores do 
autosserviço para percorrer o litoral Norte, levando 
cursos, oficinas e palestras gratuitas aos moradores e 
veranistas de sete praias. Tudo isso em um ambiente 
climatizado com capacidade para 50 pessoas.

Sempre de quarta-feira a sábado, o Projeto Ve-
rão Agas visita uma praia por semana. Tudo começa 
em Quintão, onde a carreta ficará estacionada entre 
os dias 9 a 12 de janeiro. Depois, a ordem dos des-
tinos é Cidreira, Tramandaí, Atlântida Sul, Capão 
da Canoa, Capão Novo e Torres,  onde acontece 
entre os dias 20 e 23 de fevereiro.

De uma cidade para a outra as oficinas se 
mantêm,mas a pauta é renovada em cada encontro 
com o público. Às 19h das quartas, a nutricionista e 
instrutora de cursos da Agas Cleonice Dias ministra 
a palestra Emagreça comendo: aspectos de uma vida 

azer e aprendizado 
no litoral gaúcho
L

janeiro e

O calendário de eventos da Agas começa o ano na beira da praia. 

Durante os meses mais quentes do ano, os veranistas terão a 

oportunidade de assistir a uma programação de qualidade sem 

deixar o clima descontraído de lado 

saudável. Na apresentação, 
serão abordados os riscos de 
dietas restritivas e as vantagens 
do cardápio balanceado. “Se ti-
vermos conhecimento de como 
proceder neste período, sem 
grandes mudanças, tudo fica 
mais fácil e leve para que possamos curtir o verão 
com saúde e disposição”, explica.

No mesmo horário, mas nas quintas, acontece 
o curso Dicas e cuidados de beleza. Promovida 
pelo Shantique Centro Estético, a palestra da es-
tetocosmetóloga Camila Canabarro transmitirá aos 
veranistas os cuidados necessários para aproveitar 
o sol sem colocar em risco a pele. “Iremos levar ao 
público noções simples e básicas, desde os cuidados 
com as crianças e os tipos de roupa a produtos cos-
méticos mais adequados”, antecipa o proprietário 
Luis Felipe Cardoso Gomez. “Estamos esperançosos 
pela exposição da marca. Pode ser o início de uma 
longa parceria com a Agas”, projeta.

Sexta-feira é dia de dose dupla. Às 16h a atração 
será o Carreta Kids. Com apoio da Kimberly-Clark, a 
Escola Dora Dimer levará ao público infantil brinca-

Durante o Projeto Verão, a Ades realiza ações 
para incentivar a alimentação saudável

A Orquídea leva ao litoral um chef de cozinha 
para ensinar receitas práticas aos veranistas
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deiras e atividades recreativas, ao mesmo tempo que 
incentivará práticas socioambientais responsáveis. 
“Em comparação com o ano passado, as expectativas 
são até melhores. Agora queremos levar às crianças a 
oportunidade de levar brinquedos para casa”, destaca 
a vice-diretora Luíse Barbosa. Mais tarde, às 19h, é a 
vez do curso Receitas de Verão, apoiado pela Orquí-
dea. A empresa levará para a praia um chef de cozinha 
que ensinará receitas rápidas e práticas de entrada, 
prato principal e sobremesa aos veranistas, enquanto 
reforça a marca junto ao consumidor final.

Fechando a maratona de atividades, a Ades 
promoverá às 19h dos sábados os cursos Coquetéis 
de Verão. De acordo com o gerente de Marketing 
Leandro Teixeira, a marca renovou a parceria com a 
Agas devido ao sucesso das atividades em 2012. Para 
o verão de 2013, a estratégia é repetir a dose. “Va-
mos levar aos veranistas a mensagem da alimentação 
saudável. De resto, é aproveitar a estrutura bacana 
montada pela Agas para divulgar a marca”, projeta.

Para o setor de Capacitação da Agas, o objetivo 
é superar os 1,2 mil participantes do verão passado. 
O Projeto Verão Agas 2013 é patrocinado por Ades 

e conta com o apoio de diversos supermercadistas do 
Litoral. A lista de anfitriões é formada por Antônio 
Ortiz Romacho (Grupo Asun), Cesion do Nascimen-
to Pereira (Litonorte Supermercado, de Capão da 
Canoa), José Reni dos Santos (Superbom, de Imbé), 
Augusto de Césaro (Supermercado Macromix, de 
Torres) e Ugo Dalpiaz (Supermercado Dalpiaz, de 
Osório).Mais informações estão disponíveis pelo e-
mail carreta@agas.com.br ou pelos telefones (51) 
9861-9626 e (51) 2118-5200.

Atividades do Carreta Kids são orientadas por 
colaboradoras da Escola Dora Dimer
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O curso Gestão Estratégica 
em Supermercados (GES), pro-
movido pela área de Capacitação 
da Agas, lançou o programa para 
2013. Estão previstas turmas em 
Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa 
Maria, Passo Fundo e Cruz Alta. 
A intenção é seguir habilitando 
profissionais do autosserviço a 
compreender todos os processos 
da cadeia produtiva, para que des-
sa forma possam qualificar ainda 
mais o segmento no Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, as aulas acontecerão na 
sede da Agas, com o início agendado para o dia 
12 de março. “Acreditamos que o número de 
inscritos será 30% superior em relação ao ano 
passado”, avalia a coordenadora de Capacitação, 
Angelita Garcia. Já em Caxias do Sul, o primeiro 
encontro está marcado para 3 de abril, em local 
ainda a ser definido. Representante da Agas em 
São Marcos e diplomada pelo GES, Tânia Foche-
sato é a anfitriã do curso. “As pessoas da Serra 
consideram difícil se deslocar para a capital. 
Então optamos por trazer as aulas para Caxias, 
e assim esperamos que atraia colaboradores de 
Bento Gonçalves, Vacaria e São Marcos”, acre-
dita. Uma das metas é tornar o setor varejista 

O setor de Capacitação da Agas e a Compa-
nhia Zaffari firmaram acordo para trabalhar em 
conjunto no desenvolvimento de habilidades das 
pessoas com deficiência (PCDs). A iniciativa, 
costurada no segundo semestre de 2012, ainda 
está em fase de planejamento, mas a intenção da 
rede de autosserviço é aliar as experiências do 
Programa Zaffari Acolher ao Projeto Empregar, 
desenvolvido pela entidade de classe.

Diretor de Recursos Humanos do Grupo 
Zaffari, Gilberto Jozé Britz entende que a par-
ceria trará mais visibilidade aos PCDs e às pos-
sibilidades de inserção no mercado profissional. 
“Quanto mais oportunidades de trabalho houver 
para pessoas com deficiência, mais estaremos 

Inscrições abertas para turmas do GES em 2013

Agas e Cia. Zaffari: parceria em PCDs

mais atraente na disputa de mão de obra com a 
indústria metalúrgica e moveleira.

As aulas de Passo Fundo começarão dia 
28 de março e têm entre os apoiadores a Rede 
Super Útil, o Sindicato do Comércio de Gêne-
ros Alimentícios (Sincogêneros) e a Associação 
Comercial, Industrial, de Serviços e Agropecu-
ária (Acisa), palco do curso. O presidente dessa 
entidade, Marco Antônio Silva, revela que “a 
expectativa é de que o GES auxilie a cidade a 
suprir uma demanda de mão de obra reprimida 
no setor supermercadista”.

Os interessados em se matricular devem 
encontrar em contato com o setor de Capaci-
tação da Agas, pelo e-mail ges@agas.com.br ou 
pelo telefone (51) 2118-5200.

evoluindo na questão da inclusão, possibilitando 
a elas o pleno exercício da cidadania”, afirma.

O Zaffari Acolher é um programa de 
responsabilidade social e busca ir além do pro-
cesso de contratação dos PCDs. Os gestores 
são preparados e orientados a receber o colega 
com deficiência, identificando colaboradores 
capazes de assumir o papel de padrinho ou ma-
drinha. Dessa forma, a pessoa com deficiência 
se adapta mais rapidamente à equipe, à função 
e à empresa. O Serviço Social da rede super-
mercadista faz o acompanhamento individual do 
colaborador com deficiência, assegurando que 
o processo não cause insatisfação ou queda na 
qualidade de vida.
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Reunião de alinhamento com parceiros ACISA/
Sincogêneros e Rede Super Útil, para GES Passo Fundo
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as altas temperaturas do 
verão, refrescar-se é necessário. Para quem está 
na praia, o mar; para quem está na cidade, piscina 
e ar-condicionado. Além dessas, há outra medida 
refrescante que pode ser aproveitada em qualquer 
ambiente (e ocasião): as bebidas de verão.

Da básica e essencial água, passando pelos 
nutritivos sucos de frutas e chegando aos drin-
ques para celebrar o happy hour, as opções são 
inúmeras. O que não vale é ficar desidratado. 
Para quem gosta de manter a geladeira e o freezer 
abastecidos, as gôndolas dos supermercados ofe-
recem uma farta gama de produtos, e para todos 
os gostos. Entre refrigerantes, sucos, destilados, 
águas aromatizadas e a popular cerveja (uma das 
mais solicitadas da temporada), um artigo tem 
ampliado seu espaço nos supermercados. São 
as bebidas energéticas. Ideais para quem busca 
dar um ânimo para vencer o calor, os energéticos 

também são muito solicitados nas noites de verão, 
combinados a destilados como vodca.

Qual é o seu preferido?

À beira-mar, uma boa pedida é a água de 
coco. Quem não tem a oportunidade de curtir 
o litoral pode encontrar esta típica bebida brasi-
leira em embalagens do tipo longa vida. Símbolo 
das festas de final de ano, a champanhe e os 
espumantes mantêm o clima de festa ao longo 
do verão, sendo muito requisitados para curtir 
o final da tarde. Enquanto os encorpados vinhos 
tintos são uma boa pedida para se aquecer no in-
verno, os vinhos brancos são ideais para o verão, 
já que o seu consumo é mais indicado quando 
gelado. O vinho branco é uma boa combinação 
para pratos à base de peixes, e misturado a 
frutas dá origem ao clericot. A História aponta 
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para enfrentar

Refrescos para 
animar o verão

Manter-se hidratado é 

regra básica nos dias 

de muito sol. Conheça 

algumas opções de 

bebida e quais são os 

drinques mais solicitados 

nesta época. Na beira 

da praia ou na cidade, 

escolha o seu favorito
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para o nascimento do drinque na França, mas 
ele também é típico dos vizinhos Argentina e 
Uruguai. Não à toa, caiu no gosto dos gaúchos, 
e especialmente das gaúchas. 

Na onde dos drinques internacionais, o 
mojito é mais um destaque. De raízes cuba-
nas, a mistura de rum, limão, hortelã, açúcar 
e soda limonada data do século 16 e teria sido 
inventada por um almirante inglês. Na cidade 
ou na praia, além de refrescantes, essas bebidas 
são bem indicadas para um jantar ou um final 
de tarde entre amigos.

Geração saúde

Para quem não abre mão de manter a forma, os 
sucos de frutas são uma opção altamente nutritiva. 
Abacaxi, laranja, morango, kiwi, manga, acerola, 
maçã, melancia – cada fruta tem suas propriedades. 
Ricos em vitaminas e fonte de sais minerais, os sucos 
de fruta também podem ser misturados a legumes 
e verduras, como beterraba e couve, por exemplo. 
Entre as opções para driblar as altas temperaturas 
e matar a sede de uma vez só, a mistura de abacaxi 

com hortelã é uma ótima pedida, assim como a 
agradável combinação entre kiwi, maçã verde e 
água de coco. Receitas mais sofisticadas incluem, 
até mesmo, flores! Já o dueto água gaseificada e 
limão siciliano é mais simples, porém igualmente 
adequado para os dias mais quentes.

Enquete
Quais as bebidas alcoólicas preferidas dos 

consumidores para aliviar o calor?

Martini. Não é tão refrescante, mas é a 
única bebida alcoólica de que eu gosto. Bebo 
sempre nos sábados e domingos, à tardinha.

Alexander Wiltgen, porteiro

Prefiro cerveja, mas minha nora só bebe 
ices. Então, nos fins de semana, eu também 
tomo uns golinhos.
Maria Iara Bernardes, empregada doméstica

Gosto de drinques prontos preparados à 
base de vodca. No verão, bebo quando chego 

do trabalho como nos fins de semana.
Cintia Garda, secretária



 d
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A fim de oferecer mais inovação e praticidade,  
a Plastibox, fabricada pela Tramontina Materiais 
Elétricos, ganhou uma tampa para três interrupto-
res. A novidade fica por conta do encaixe da placa 
por pressão. Além disso, o produto é capaz de 
realizar as mesmas soluções de sistemas aparentes. 
Está disponível nas cores branco e grafite, e nos 
formatos X e L. 

O consumidor de bebidas lácteas pode optar por novas 
opções de itens da Languiru. Trata-se do Leite UHT Se-
midesnatado, que, assim como os outros componentes da 
família de leites em caixa, possui baixo teor de gordura (cerca 
de 1%). Além disso, foram lançados, também, os iogurtes 
light Fruitness, que apresentam uma diminuição de 65% dos 
carboidratos, e o novo sabor de Bebida Láctea Fermentada, 
Uva Verde + Roxa, feita com o suco natural da fruta.

O MID Vira Shake, da Ajinomoto, está de 
volta ao mercado, com edição limitada de, no 
mínimo, sete meses. O refresco, normalmente 
comercializado no verão, será vendido com dois 
novos sabores: Laranja e Maçã e Frutas Roxas, além 
do já conhecido Morango. Pode ser preparado de 
maneira tradicional (com água) ou com leite gelado.

As marcas Corsetti, Perdiz, Soberana, Cereal 
Vita, Real Vita e Mamy, da Germani, terão o seu 
espaço nas prateleiras garantido pelas novas emba-
lagens. O departamento de Marketing desenvolveu 
rótulos mais vibrantes e imagens de sugestões de 
consumo para cada um dos produtos, ressaltando 
a identidade dos itens. A Germani lança, também, 
além dos já tradicionais biscoitos e massas, o Feijão, 
disponível em 500g e 1kg.

TRAMONTINA Versatilidade 
nas tomadas

AJINOMOTORefrescos
com a cara do verão

LANGUIRU Novidades
em bebidas lácteas

GERMANIDestaque 
nas gôndolas



A família dos iogurtes Frimesa é uma boa opção para 
aqueles que buscam variedade. A bebida está disponível nas 
versões Tradicional, com 18 itens, Tradicional Light, com 12 
itens, Funcional e Funcional Light, com 24 itens. São cinco 
embalagens que se encaixam ao perfil do consumidor: copo de 
165g, garrafa de 170g e de 850g e bandeja de 540g, além do 
pacote de 1l para a versão Tradicional.

Combinando o sabor de um salgadi-
nho e a crocância de uma torrada, a Parati 
lançou o snack Pique. O alimento está 
disponível no sabor churrasco e em uma 
porção equivalente a 40g, que permite 
consumi-lo em qualquer hora e lugar. 
Para nutrir a criançada com saúde, ele não 
possui conservantes e nem gorduras trans. 

PARATIMix de 
sabor e crocância

FRIMESA Diversos 
sabores para se deliciar
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é de surfar nesta onda, que 
tem mais de dois metros e meio de altura, porque 
depois o mar vai ficar liso e ninguém mais vai sur-
far.” Palavras de Abílio Diniz sobre o atacarejo. Em 
2009, ele considerava o formato um modismo com 
prazo para terminar. Passados três anos, o certo é 
que tal previsão não se confirmou. O nicho merca-
dológico cresceu, agregou novos empreendedores e 
arrebatou tanto o consumidor final como os chama-
dos transformadores (minimercados, restaurantes 
e hotéis, entre outros). 

Dispensando qualquer luxo ou valor agregado, 
os cash and carry, conhecidos popularmente como 

atacarejos, são uma onda que se transformou em 
um verdadeiro maremoto, conquistando várias 
redes varejistas. Na opinião do consultor Manoel 
Araujo, da Martinez de Araujo Cia. Ltda., o boom 
do segmento está relacionado a algumas peculia-
ridades tributárias do mercado brasileiro e à falta 
de penetração dos grandes grupos nos formatos 
de proximidade nas classes C e D, bem como à 
entrada de um novo consumidor pertencente a tais 
estratos sociais. “Acredito que esse tipo de negócio 
está em fase de implantação. É claro que vai chegar 
o momento em que a fórmula encontrará o seu 
ponto de saturação”, afirma.

“o momento

M
Simples, sem mordomias 

e com uma série de 

vantagens que agradam 

tanto ao consumidor pessoa 

física quanto pessoa jurídica. 

Os cash and carry 

consolidaram-se no mercado 

brasileiro como mais um canal 

de compra para atender a 

diferentes propósitos 
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aré para peixe 
nos atacarejos



Por enquanto, a certeza é de que ainda há 
muito o que se explorar. Alguns números revelam 
o seu potencial. O atacarejo corresponde a cerca 
de 23% do faturamento apurado entre as empresas 
que compõem o ranking da Associação Brasileira de 
Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industria-
lizados (Abad) – um estudo elaborado pela Nielsen. 
Ainda de acordo com pesquisa da consultoria, entre 
2009 e 2011, a proporção de famílias que fizeram 
suas aquisições em lojas do gênero em todo o Brasil 
cresceu de 23,3% para 30,2%. Até o fim de 2011, 
o país contabilizava 400 estabelecimentos mistos 
de atacado com varejo. Seis anos antes, o número 
não chegava a cem. Levantamento recente também 
mostrou que a cada cem domicílios, 32 efetuam 
pelo menos uma compra nesse formato de loja. “O 
atacarejo já é uma realidade da perspectiva de op-
ção de canal de compra”, ressalta Olegário Araújo, 
diretor de atendimento da Nielsen.

Êxito pelo país

As previsões positivas de incremento 
dos cash and carry levam em conta uma 
peculiaridade do brasileiro: o fato de ser 
um shopper multicanal. Olegário explica 
que, com a melhoria da renda e ao mesmo 
tempo os novos gastos, ele precisa também 
economizar – uma necessidade que o leva a 
garimpar a melhor alternativa, e no quesito 
preço, os atacarejos se saem bem. “Esse é um 
comportamento que constatamos em muitas 
regiões do país, inclusive no Sul. Aproxima-
damente 50% dos lares do estado de São 
Paulo já compram nesse canal. O Nordeste 
também ampliou bastante a oferta de loja 
e o consumidor passou a se abastecer nela 
devido ao fácil acesso”, complementa. 

No Rio Grande do Sul, conforme o 
consultor de varejo Manoel Araujo, boa 
parte das redes de médio porte perceberam 
que se trata de uma maré alta e apostaram 
no formato. “O setor abriu lojas com outras 
bandeiras para aproveitar essa tendência ou 
para ativar pontos de média ou grande super-
fície de vendas, em que o fluxo de clientes 
atendidos pelo supermercado tradicional 
estava abaixo do esperado”, acredita.

Um fator que contribuiu para o aumen-
to expressivo dos atacarejos foi o aumento 

do consumo por parte da base da pirâmide. 
Na verdade, uma relação mais indireta do 
que direta com a conjuntura favorável que 
o segmento vive. Os pequenos mercados 
estão fortemente presentes nas regiões onde 
consumidores de menor poder aquisitivo 
residem, sendo eles a sua fonte de abaste-
cimento doméstica. “Nos últimos dez anos, 
os microempreendimentos têm crescido 
bastante devido ao aumento do poder de 
compra do seu cliente. A maioria desses es-
tabelecimentos não adere a fornecedores do 
segmento industrial, e sim, a distribuidores 
e atacadistas”, explica o especialista.

Gaúchos no páreo  

Com a meta de não perder oportunidades 
de vendas, o Grupo Asun vislumbrou nesse filão 
mercadológico uma receita importante vinda, prin-
cipalmente, dos negócios de menor porte – nicho 
não alcançado pelas suas lojas específicas de varejo. 
Inaugurou o Leve Mais em Porto Alegre (nos bairros 
Parque dos Maias e Restinga), Capão da Canoa, 
Pinhal, Nova Tramandaí e Osório, com pretensões 
futuras de fundar mais uma filial em Viamão. Para 
o empresário Antônio Ortiz Romacho, o formato 
apresenta vantagens interessantes para o ramo 
supermercadista, considerando a característica do 
público que busca solucionar suas demandas no ata-
carejo. “É um cliente mais paciente e pouco exigen-
te; não procura experiência de compra, mas suprir 
suas necessidades”, conta o empreendedor, para 
quem o modelo resolve o problema de quem deseja 
investir e, no entanto, enfrenta graves problemas 
como o apagão de mão de obra. “Faltam profissionais 

Atacado Treichel: expansão para acompanhar o mercado
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o para preencher todas as vagas que abrimos. No caso 
do atacarejo, a equipe é mais enxuta. Não se tem o 
compromisso, por exemplo, de disponibilizar em-
pacotador. O formato permite que o empreendedor 
cumpra a sua meta de fazer novos investimentos, 
independentemente de possuir açougue ou padaria. 
Algo inviável em um supermercado, que requer toda 
uma infraestrutura diferenciada.” 

Mesmo com a sua base fundamentada na 
simplicidade, o Leva Mais proporciona à clientela 

benefícios não tão comuns na modalidade. “Per-
cebo que o aprimoramento das lojas do segmento 
vem acontecendo. Temos algumas filiais que fazem 
entregas, aceitam cartão de crédito e dispõem de 
funcionário para empacotar”, diz Romacho.

 
Cliente na loja

Apesar de direcionado a um público 
mais popular, o atacarejo tem uma clientela 
bastante heterogênea e objetiva. A classe B 
também integra o rol de frequentadores. Isso 
porque possui recursos como carro para fazer 
deslocamentos extensos e a possibilidade de 
carregar um volume maior de mercadorias. No 
que tange ao comportamento de compra, de 
acordo com pesquisa da Nielsen, o mesmo va-
ria de uma região para outra. Contudo, a média 
nacional aponta que as aquisições ocorrem a 
cada dois meses e em quantidades expressivas. 
Nesse canal, destacam-se categorias em que 
o consumidor possa se abastecer para guardar 
por um intervalo maior de tempo, a exemplo 
de líquidos, produtos básicos e perecíveis.

O estudo vai ao encontro das pecu-
liaridades cotidianas do Atacado Treichel, 
localizado na cidade de Pelotas. Material de 
limpeza e bebidas são campeões de vendas 
tanto para os clientes pessoas físicas quanto 
pessoa jurídica. Em relação às idas e vindas da 
clientela, os transformadores, como os bares 
e restaurantes, fazem visitas semanais e até 
diárias. Uma característica peculiar, apontada 
pelo empresário Davi Treichel, é a procura 
por parte dos moradores do entorno: “O 
aumento de consumidores oriundos do bairro 
influenciou nos investimentos previstos para 
2013, em que aumentaremos a área da loja 
de 5.800 m2 para 10 mil m2, ampliando o 
número de check-outs de 29 para 50”.    

O minimercado Langoni, situado no mu-
nicípio de Santa Vitória do Palmar e cliente 
há 17 anos do Treichel, toda semana efetua 
suas encomendas e percebe no atacado uma 
vantagem importante para não perder tempo 
nem dinheiro: a rapidez do abastecimento. 
“Evitamos quebras por falta de mercadorias. 
Na indústria, os pedidos levam pelo menos 
15 dias para serem atendidos”, assegura o 
proprietário, Claudiomar Barbosa da Silva.

As diferenças
Acompanhe o que distingue um supermercado de um 

atacarejo, conforme o consultor Manoel Araujo.

Foco
Atacarejo: Venda por atacado com uma comunicação 

que objetiva atingir o comerciante e acerta o cliente 

de varejo por consequência. O que interessa é o 

volume de comercialização e não o fluxo.

Supermercado: Interesse total no consumidor final 

com a comunicação dirigida ao clientes para 

abastecimento de suas necessidades. A venda é 

influenciada pelo fluxo de clientes.

Preço
Atacarejo: O formato trabalha com preços 

diferenciados, relacionados ao volume ofertado. 

O valor de um mesmo produto pode ter variações 

em unidade, pack ou caixa. Existe possibilidade de 

descontos especiais para determinados clientes, 

relacionados ao volume comprado. Na média, os 

preços são mais baixos cerca de 15% em relação 

aos demais formatos.

Supermercado: Os preços não se diferenciam 

em relação aos volumes, a não ser em caso 

de promoções específicas. Eles dependem da 

concorrência das margens objetivas ou promoções.

Sortimento
Atacarejo: O sortimento é mais reduzido. Em geral, 

não existe comprometimento com marcas. O com-

promisso maior é com o negócio. Os perecíveis em 

geral são servidos sem manipulação, em pacotes 

fechados. Quase não existe eletrodoméstico.

Supermercado: O sortimento é mais amplo e tenta 

atender às exigências dos consumidores quanto a 

marcas e preço. No caso de hipermercados, há uma 

forte presença da categoria não alimentar. 
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O novo formato de loja tem se popularizado, mas ainda não atrai todo tipo 

de consumidor. Conheça o perfil de quem adota o modelo, que reúne a 

praticidade do varejo com as ofertas do atacado

Por que visitar um atacarejo?
E com que frequência?

O atacarejo oferece alguns 
produtos por um preço bem 
vantajoso, mas para outros 

não compensa. Por isso visito 
uma vez por mês, geralmen-

te para compras rápidas. Para 
o rancho, eu ainda prefiro os 
supermercados tradicionais.

Henrique Santos

Gerente de casa de festas

Vou ao atacarejo para conhe-
cer as promoções do dia. Cos-

tumo me informar sobre os 
preços sempre, para comprar 
sempre onde é mais barato. 
Gosto muito desse tipo de 

loja, que visito duas vezes por 
semana e considero melhor 
para produtos perecíveis.

Roberto Barros dos Santos

Taxista

É mais vantajoso comprar 
em atacarejo. Minhas visitas 
sempre acontecem depois 

de receber o salário, quando 
faço as compras de reposi-
ção para a casa. Gosto de 

vir porque é barato sem ter 
as filas dos hipermercados.

Grace Costa do Nascimento

Comerciária

Moro próximo de uma 
loja nesse formato, então vi-
sito um dia sim, outro não. 

Faço as compras do mês 
em um hipermercado, mas 
deixo as compras do dia a 
dia para fazer no atacarejo, 
em razão das promoções.

Rogério Lamera

Escriturário

Faço todas as compras para meu 
negócio em atacarejo. Sai mais em 
conta comprar nessas lojas porque 

oferecem desconto maior para 
quem compra em grandes quanti-
dades. Venho cinco dias da sema-

na e a economia chega a 40%.

Carlos Estacilio da Silva

Microempresário

As compras para minha casa 
e também para a pousada são 

feitas em atacarejo. Compensa 
quando se compra em caixas, 
caso do local onde trabalho. 
Para o consumo pessoal, faço 

até três visitas semanais.

Renata Cassia Michelini

Gerente de pousada

enquete
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as oportunidades é 
essencial para um empreendedor. O empresário 
Sebastião Morais Portela não foge dessa regra. Em 
1989, ele reconheceu o potencial turístico da barra-
gem do Rio Jacuí em Ernestina, no Norte do Estado. 
Havia locais de hospedagem, mas faltavam opções 
gastronômicas para os visitantes. Foi a senha para 
deixar Mormaço – então um distrito de Soledade – e 
abrir uma sorveteria na cidade.

O estabelecimento vingou, porém alguns anos 
mais tarde Portela reconheceu uma nova chance 
de negócio, dessa vez no ramo de supermercados. 
“Havia uma loja na cooperativa agrícola do muni-
cípio e mais dois armazéns. Faltava oferta variada 
de produtos, então o pessoal costumava se deslocar 
até Passo Fundo para fazer o rancho”, conta. Para 
atender a essa demanda, foi inaugurado o SC Mer-
cado, em 1994. Montado com recursos próprios 
em um local alugado, o autosserviço começou 
a prosperar. “A cidade era recém-emancipada e 
crescemos junto com ela”, diz.

Na época, o súper era pequeno. Hoje, o espaço 
para o consumidor ultrapassa os 400m² e o mix 

chega a 6 mil itens. Um dos principais motivos para 
o crescimento foi o ingresso em uma rede. Portela 
chegou a viajar até Santa Rosa para discutir a entrada 
em uma associação, mas optou pela Rede Super 
Útil porque ela veiculava comerciais de televisão 
transmitidos para Ernestina. Mais competitivo na 
negociação com fornecedores e com divulgação, o 
SC Mercado registrou rápido aumento nas vendas. 
“Nós vendíamos cinco caixas de coxas de frango 
congeladas por semana. No mês seguinte saltou para 
25. E esse é apenas um exemplo”, revela.

Trabalho unido

O aumento nas vendas permitiu ao mer-
cado construir uma sede própria. Inaugurada 
em 2002, a loja conta com padaria, açougue 
e fruteira. Já a equipe é formada por 18 cola-
boradores, além da família Portela. Enquanto 
Sebastião supervisiona todo o processo, a 
esposa Clair cuida dos setores de bazar e de 
perfumaria. O caçula Cassiano trabalha no 
escritório, onde controla a parte financeira e 
burocrática; já a primogênita Etiane concilia os 
estudos com o trabalho no empacotamento e 
na área de presentes.

No SC Mercado, a base de clientes é 
formada em sua maioria por famílias de agri-
cultores. De acordo com Sebastião Portela, 
eles estão cada vez mais exigentes. Para agra-
dar os consumidores, a empresa investiu em 
pintura interna, na implantação de sistema de 
informática mais moderno e também em um 
climatizador. “Nesta época de verão, notamos 
que o pessoal fica mais tempo na loja com um 
ambiente fresco”, comenta o varejista. “Assim, 
aumentam as chances de bons negócios.”

saber aproveitar

Autosserviço por instinto

A trajetória do SC Mercado se confunde com a história do município 

de Ernestina. O negócio da família Portela surgiu para atender os 

turistas, mas se tornou referência para quem mora na cidade. Esse 

sucesso foi construído aliando dedicação ao faro de bons negócios
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Publicações customizadas, impressas ou 

digitais, com conteúdo de interesse do seu 

público. Esta é a especialidade da 

Temática Publicações, que desenvolve 

projetos de jornalismo corporativo alinhados 

às demandas de cada empresa ou entidade.  

Pense na frente. Faça conosco seu 

orçamento para 2013.

(51) 3346-1194

www.tematica-rs.com.br

facebook/tematicapublicacoes

twitter/tematicarevista

REVISTAS

INFORMATIVOS

CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS 

NEWSLETTERS 

MANUAIS DO COLABORADOR  

LIVROS COMEMORATIVOS 

RELATÓRIOS DE GESTÃO

Planeje a publicação de sua empresa
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Alexandre Alvarez Gadret Presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert)

meses, o rádio completou 90 anos 
de existência no Brasil participando ativamente no 
desenvolvimento social de nosso país, além de ser um 
dos mais eficientes meios de comunicação quando 
o assunto é vender mais. E o Rio Grande do Sul 
tem destaque nesse contexto por ser considerado o 
Estado brasileiro que mais consome rádio, segundo 
pesquisa recente do instituto Ipsos Marplan.

Além das características exclusivas do meio, 
o rádio tem aproveitado de maneira extraordinária 
os novos recursos proporcionados pelos avanços 
tecnológicos, ampliando ainda mais sua abran-
gência geográfica, melhorando a interatividade 
com os ouvintes, disponibilizando conteúdo sob 
demanda e também ampliando seu acesso através 
de tablets, celulares, mp3 players e computadores. 
O rádio está cada vez mais disponível para todos 
aqueles que desejarem informação local ou uma 
programação musical afinada com os interesses 
regionais, estejam onde estiverem, mesmo que 
dirigindo ou trabalhando.

O rádio também é o veículo de comunicação 
com a maior credibilidade entre todos, segundo 
pesquisa da Associação Brasileira de Anunciantes, 
que mostrou que 87% dos consumidores confiam 
no rádio, o que é confirmado pelo papel fiscalizador 
que o meio tem quando o assunto é cobrar respostas 
para questões que afetam o dia a dia da sociedade. 
E essa mesma credibilidade pode carregar o nome 
de sua empresa e de seu produto, fazendo com que 
naturalmente essa confiança seja transferida para 
sua marca e se transforme em resultado para você. 
Sem falar na grande agilidade e versatilidade que o 
rádio proporciona: agilidade que permite ajustar a 

há poucos qualquer momento sua mensagem, de acordo com 
sua necessidade pontual de um determinado dia. 
Versatilidade por permitir que sua mensagem seja 
transmitida de onde você quiser e por quem você 
quiser. Seja por seu gerente, seu melhor vendedor 
ou pelo próprio comunicador da emissora que já 
conquistou o carinho e tem grande afinidade com o 
ouvinte. Outra característica que deixa o rádio ainda 
mais eficiente é o fato de permitir uma comunicação 
individualizada entre o comunicador e o receptor, 
deixando que a imaginação possa fluir à vontade de 
acordo com as expectativas e experiências de cada 
indivíduo, ao contrário de outras situações em que 
a exibição de um produto específico pode acabar 
restringindo o interesse pelo receptor. Um exemplo 
clássico é quando mostramos uma “bela mulher” em 
outras mídias. Nem sempre ela pode ser a mulher 
perfeita para quem a vê. No rádio ela sempre será  
a mulher de seus sonhos.

Deixar de anunciar é abrir mão de vender mais 
e aceitar os mesmos resultados de sempre. Peças 
criativas no rádio são muito mais econômicas de 
produzir e permitem que a maior parte do investi-
mento fique efetivamente concentrada na entrega 
da mensagem para seu consumidor. Os resultados 
podem facilmente ser medidos em alguns dias e 
a estratégia de comunicação pode ser ajustada a 
qualquer momento, dando tranquilidade e segurança 
para quem anuncia. Estando o rádio junto a 93% 
do público na hora que antecede a compra (Ipsos 
Marplan), seu uso torna-se decisivo para definir 
qual estabelecimento será escolhido para a compra 
e também para vencer a disputa por atenção nas 
gôndolas, já que provavelmente ele será a última 
mídia a atingi-lo antes dessas escolhas.

endendo mais
através do rádio
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Porto Alegre está à disposição dos 
consumidores da Capital para auxiliar nas de-
mandas consumeristas da população na tentativa 
de mediação com o fornecedor que, na maioria 
das vezes, descumpre a legislação. Mas o órgão 
de defesa do consumidor da Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre tem também como objetivo a 
harmonização das relações de consumo. Desta 
forma, o Procon preocupa-se com  a educação 
para o consumo, levando informação acerca dos 
direitos e deveres dos consumidores.

Desde sua inauguração, em março de 2008, 
a atuação do Procon vem se pautando não ape-
nas por funcionar como balcão de reclamações.  
O órgão, desde sua criação, exerce um importante 
papel na área da educação para o consumo, por 
meio da distribuição de cartilhas educativas, como 
o Manual do Consumidor Consciente, cartilha 
Pequenos Consumidores e o Manual do Lojista. 

Em linguagem de fácil entendimento, esses 
materiais informativos ressaltam a importância 
do conhecimento do conteúdo do Código de 
Defesa do Consumidor, tais como os direitos 
básicos do comprador e os deveres do fornece-
dor. Desde a inauguração do Procon, já foram 
distribuídas mais de 300 mil cartilhas.

Sempre visando à melhoria dos produtos 
e serviços colocados à disposição no mercado 

0 procon pelos fornecedores, o Procon de Porto Alegre 
está lançando o programa De Olho na Validade. 
Trata-se de um projeto que foi pioneiro na cidade 
de São Paulo e que outras capitais, como Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte, já reproduziram com o 
retorno da sociedade extremamente positivo.

O programa De Olho na Validade foi ela-
borado em parceria com a Associação Gaúcha 
de Supermercados (Agas) e prevê que aquele 
consumidor que encontrar qualquer produto 
fora do prazo de validade, antes de passar 
pelo caixa, receberá gratuitamente o mesmo 
produto dentro da validade, de acordo com o 
regulamento que será amplamente divulgado 
nos supermercados conveniados. 

Trata-se de uma campanha de incentivo ao 
consumidor para que este permaneça atento na 
hora das compras. A iniciativa fará com que o 
fornecedor dobre os cuidados acerca dos produ-
tos comercializados no mercado de consumo.

Tenho certeza de que todos serão beneficia-
dos pela implementação desse programa, pois o 
consumidor será o seu próprio fiscal e terá um 
benefício ao levar o produto gratuitamente para 
casa. Em uma sociedade cada vez mais consu-
mista, o consumidor se torna mais exigente e 
com isso o fornecedor se preocupa mais ainda 
com a qualidade do seu produto.

rocon Porto Alegre lança programa 

De Olho na Validade
P

Flávia do Canto Pereira Diretora Executiva do Procon de Porto Alegre 
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representantes
Associação Gaúcha dos 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320

CEP 90240-610

Fone/Fax: (51) 2118-5200

www.agas.com.br

agas@agas.com.br

Diretoria

Presidente
Antônio Cesa Longo

Vice-presidentes
Ademar Pedro Cappellari 

Augusto de Césaro 

Cláudio Zaffari 

José Humberto Tischler 

Sérgio Zaffari

Diretor-secretário
Ugo Dalpiáz

Diretor-tesoureiro
Paulo Fernando Pfitscher

Diretores
Ademir Gasparetto 

Ana Saling 

Antônio Alberto Righi 

Antônio Ortiz Romacho

Luiz Fábio Jordão Martinelli Filho

Cláudio Schwerz 

Eduardo Cidade 

Ezequiel Stein 

Jairo Libraga 

José Reni M. dos Santos 

Lindonor Peruzzo 

Manuel Ademir Pereira 

Pedro Jacó Schneider

Conselho Fiscal Titulares
Cláudio Ernani Neves

Luiz Carlos Carvalho

Santo Assis Beltrame 

Suplentes 
Cesion do Nascimento Pereira 

Luiz Ottonelli 

Olirio Bortolon

Representantes junto à Abras
Antônio Cesa Longo

Cláudio Zaffari

Agas Jovem
Caroline Righi

Gerente-Executivo
Francisco Miguel Schmidt
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Alvorada
Luiz Antônio Oliveira

Cerealista Oliveira Ltda.

Alvorada – RS

Cachoeirinha 
Alceu Maggi Borges

Supermercado Maggi 

Borges Ltda

Cachoeirinha – RS

Cachoeira do Sul
Paulo Tischler

Tischler & Cia Ltda

Cachoeira do Sul – RS

Camaquã
Rosane Ávila Roxo 

Roxo Atacado e Varejo Ltda.

Camaquã – RS

Canoas
Zódio Brehm

Supermercado Brehm Ltda.

Canoas – RS

Carazinho
Leandro Alberto Rheinhermer 

Coqueiros Supermercado Ltda.

Carazinho – RS

Caxias do Sul
Ildemar José Bressan

Kastelão Comercio de 

Produtos Alimentícios Ltda

Caxias do Sul – RS

Encantado
Álvaro Ce

Moinho Brasil Ltda.

Encantado – RS

Erechim
Cláudia Sonda

Máster ATS Supermercados Ltda.

Erechim – RS

Getulio Vargas
Arlei José Karpinski

Karpinski & Cia Ltda.

Getulio Vargas – RS

Guaporé
Rodrigo Marin

Mercado Marin Ltda. 

Guaporé – RS

Não-Me-Toque
Arthur Ribeiro Sobrinho

Cooperativa Tritícola Mista 

Alto Jacuí Ltda.

Não-Me-Toque – RS

Nova Petrópolis
Severino Seger

Cooperativa Agropecuária 

Petrópolis Ltda. – Piá

Nova Petrópolis – RS

Novo Hamburgo
Denis Evandro Furlan

Diniz Furlan Cia Ltda.

Novo Hamburgo – RS

Panambi 
Elmo Klasener

Cotripal  Agropecuária 

Cooperativa

Panambi – RS

Porto Alegre
Danilo Tiziani

Danilo A Tiziani e Cia Ltda.

Porto Alegre – RS

Pelotas
Davi Treichel

Macro Atacado Treichel Ltda

Pelotas – RS

Santana do Livramento
José Luiz Righi 

Righi Comércio de Gêneros 

Alimentícios Ltda.

Santana do Livramento – RS

Santiago
Luiz Brandão Libraga

Brandão & Cia Ltda.

Santiago – RS

Santo Ângelo
Gastão H. Weinert 

Weinert & Cia Ltda.

Santo Ângelo – RS

São Gabriel
Miguel Pradella 

Comercial 3 Letras Ltda

São Gabriel – RS

São Luiz Gonzaga
Amaury André Feron

Feron & Terra Ltda.

São Luiz Gonzaga – RS

São Marcos
Tânia Maria Ampessan 

Fochesato

Cooperativa Agrícola Mista Rio 

Branco Ltda.

São Marcos – RS

Santa Cruz do Sul
Celso Müller

Miller Comércio de 

Alimentos Ltda

Santa Cruz do Sul – RS

Sarandi 
Helvio Debona

Cooperativa Triticola Sarandi 

Ltda

Sarandi - RS

Taquara
Ardi Deloi Muller

Supermercado Muller Ltda.

Taquara – RS

Três Passos
Délcio Franzen

Supermercado Máster Ltda.

Três Passos – RS

Uruguaiana
Ismael Ali Baklizi

Supermercado Baklizi Ltda.

Uruguaiana – RS

Venâncio Aires
Jair Clecio Lehmen

Lehma Cerealista Ltda

Venâncio Aires – RS
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