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virando tradição. Anualmente, realizamos a pesqui-
sa do Ranking Agas de supermercados, um levantamento 
detalhado que mapeia o desempenho do setor, tendências 
de consumo e, acima de tudo, o crescimento das empresas 
que compõem o autosserviço gaúcho. E o Ranking Agas 
de 2012, que celebramos junto de amigos e parceiros em 
evento realizado em Porto Alegre, em abril, mostra que 
os supermercados do Estado, mais do que nunca, estão 
se reinventando e descobrindo novas formas de alavancar 
suas vendas. Mesmo quando a economia não atravessa 
momentos tão favoráveis, o setor tem mantido sua média 
de crescimento e mostrado que, com trabalho, atenção e o 
otimismo que carregamos em nosso DNA supermercadista, 
conseguimos crescer acima da economia.

É justamente esse otimismo que nos move em busca 
de desafios e reivindicações, e por isso, quando temos 
um pleito atendido, devemos fazer jus e legitimar as 
nossas proposições. É o caso da recente desoneração de 
itens da cesta básica pela presidente Dilma Rousseff, 
uma das maiores vitórias da classe supermercadista 
brasileira. Conclamamos os colegas do setor a honrar a 
nossa palavra, e fomos atendidos.

Pedimos que os supermercados repassassem os ga-
nhos com essa desoneração aos preços finais, e a postura 
dos supermercadistas gaúchos nos enche de orgulho. Mais 

já está uma vez, somos modelo para o Brasil, já que em recente 
pesquisa nacional do Dieese, apenas Porto Alegre e Belém 
do Pará, entre as 18 capitais avaliadas, repassaram cortes 
de preço a todos os itens desonerados pela presidente. Essa 
é uma conquista de todos nós, e somente honrando nossa 
palavra conseguiríamos respaldo para novas reivindicações. 
Só agora, após o mercado se reajustar e os supermercados 
gaúchos darem mais esse exemplo para o Brasil, é que 
teremos argumentos para reivindicar ao Governo do Es-
tado que, assim como o Governo Federal, providencie a 
necessária desoneração do ICMS da cesta básica.

São muitas as reivindicações e os pleitos do setor, 
mas não podemos esquecer que o momento também é 
de homenagem aos supermercados que mais cresceram 
em 2012. Gostaríamos de parabenizar especialmente a 
todos os ganhadores do Ranking Agas 2012, que, inde-
pendentemente do seu tamanho ou região de atuação, 
são verdadeiros exemplos para as demais empresas 
supermercadistas gaúchas, por seu empreendedorismo, 
esforço e competência. É graças a empresas como essas, 
jubiladas pelo Ranking Agas 2012, que o setor registrou 
um crescimento real de 6,6% no ano passado.

Que sigamos com exemplos como esses para que 
o setor continue forte e unido em nosso Estado. Uma 
ótima leitura!
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prefeito de Porto Alegre, José Fortu-
nati venceu o troféu de Homem Público 
Destaque do Ano no Carrinho Agas 2012. 
Formado em Matemática e pós-graduado 
em Educação, o gaúcho de Flores da Cunha 
desde cedo militou em movimentos sociais. 
Depois de se tornar presidente do Sindicato 
dos Bancários, teve a honra de ser o primeiro 
líder da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) no Rio Grande do Sul, em 1985. No 
ano seguinte, ingressou na política partidária 
e se elegeu deputado estadual constituinte. 
Deputado federal entre 1990 e 1996, optou 
por retornar à capital. Foi, na sequência, vice-
prefeito duas vezes, vereador e secretário 
estadual da Educação. Eleito vice-prefeito 
de José Fogaça, Fortunati é desde março de 
2010 o responsável por administrar Porto 
Alegre. Conhecido por manter diálogo 
aberto com todos os setores da sociedade, 
sua gestão é marcada pela modernização 
da infraestrutura da cidade para receber a 
Copa do Mundo de 2014.

AGAS No último ano, Porto Alegre recebeu 

da Fundação IBM Internacional o título de 

Cidade Inteligente, em reconhecimento pela 

gestão inovadora. O que motivou a conquista 

desse prêmio? E como a capital gaúcha será 

beneficiada em projetos?

JF Temos convicção de que a distinção da 
IBM reconhece Porto Alegre como uma 
cidade que tem histórico de participação 
popular. Estarmos entre 31 cidades do 
mundo que recebem o programa em 
2013 é motivo de orgulho. Nossa Porto 
Alegre certamente se beneficiará com 
as soluções inovadoras que contribuirão 
para a qualificação sobre as decisões 
dos investimentos na capital. O desafio, 
que está sendo chamado “Cidade 
Cognitiva”, será um simulador da cidade. 
Um instrumento capaz de organizar 
informações para avaliar o impacto futuro 
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”“Tenho a convicção de que 

Porto Alegre conta com 

uma das melhores redes de 

supermercados entre todas 

as cidades brasileiras

de obras e ações, e terá como foco central 
o Orçamento Participativo. 

AGAS Um dos projetos mais importantes da 

Prefeitura é a revitalização da orla do Guaíba. De 

que forma essa iniciativa irá afetar o comércio no 

Centro da cidade?

JF Acreditamos que um parque de lazer, 
um espaço qualificado na orla beneficia 
toda a cidade. A nova orla será um local 
de convivência, que certamente auxiliará 
na revitalização da região e será um 
atrativo de público ainda maior para o 
Centro Histórico.
 

AGAS Que avaliação a Prefeitura faz do serviço 

oferecido pelos supermercados da capital? De 

que forma eles estão inseridos na estratégia de 

desenvolvimento econômico de Porto Alegre?

JF Tenho a convicção de que Porto Ale-
gre conta com uma das melhores redes 
de supermercados entre todas as cidades 
brasileiras. Seja nas pequenas ou nas gran-
des redes de supermercado, encontramos 
um atendimento diferenciado no que diz 
respeito à qualidade do serviço prestado e 
também à qualidade dos produtos oferta-
dos. Temos discutido com a Agas medidas 
que consolidem a presença do setor e a sua 
qualificação permanente para que continue 
sendo um dos pilares fundamentais da 
economia da nossa cidade.

AGAS Recentemente, o senhor aprovou uma lei 

para detalhamento de preços nas etiquetas dos 

produtos nos supermercados. Essa decisão gerou 

uma preocupação no segmento do autosserviço. 

De que forma essa norma deve ser aplicada?

 
JF Acreditamos que é possível acharmos, 
junto com os representantes supermer-
cadistas, a melhor forma de cumprir a 
determinação, adequando-a às necessida-
des do comércio e da população. Para isso, 
estamos criando um Grupo de Trabalho 
que tratará do tema e que contará com a 
participação de representantes do setor.

AGAS A Agas, em parceria com o Procon de Porto 

Alegre, lançou a campanha De Olho na Validade. 

A busca de soluções conjuntas entre o poder 

público municipal e os empresários deve pautar 

as ações daqui para a frente? Como o senhor vê 

essa situação?

JF Esta campanha demonstra a preocupação 
da Prefeitura e dos empresários em buscar 
maneiras para que, de forma permanente, o 
consumidor tenha os seus direitos totalmen-
te garantidos. Todas as parcerias em benefí-
cio da população são muito bem-vindas.  
A prefeitura está aberta à busca de soluções 
conjuntas para favorecer os cidadãos.
 

AGAS A Secretaria Municipal de Turismo divulgou, 

em 2012, que a ExpoAgas supera até mesmo a 

Expointer na taxa de ocupação de hotéis. Diante 
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desses dados, como Porto Alegre tem 

trabalhado para aproveitar o crescimento do 

turismo de negócios?

JF O turismo de negócios é uma impor-
tante fonte de atração de pessoas. Temos 
trabalhado para qualificar a cidade para 
bem receber quem nos visita. Investimos 
em placas de sinalização turística e em 
atrativos como ônibus turismo e caminhos 
rurais. Também promovemos a qualifica-
ção de idiomas para motoristas de táxi e 
trabalhadores do setor. 

AGAS Porto Alegre será uma das sedes da Copa 

do Mundo 2014. O que deve mudar na rotina 

dos cidadãos durante o período da competição? 

E como isso irá impactar no varejo?

JF O chamado espírito da Copa deve tomar 
corpo nos próximos meses pela cidade. 
Com as obras encaminhadas e a iniciativa 
privada percebendo as oportunidades que 
o mundial trará, o envolvimento ficará 
cada vez maior. A Copa, para a prefeitura, 
é uma oportunidade de realizar obras que 
a cidade precisa e merece. A Copa, para o 
varejo, é a oportunidade de comercializar 
mais produtos, gerando emprego, renda e 
auxiliando no desenvolvimento econômico 
da nossa Porto Alegre.

AGAS Qual o legado que a Copa deixará 

para a cidade? E como ele irá auxiliar no 

progresso do município?

JF Como já disse, a Copa é um ‘pretexto’, 
uma oportunidade para qualificarmos 
a cidade. São obras de mobilidade, de 
qualificação do transporte coletivo, de 
qualificação do setor hoteleiro, entre 
outras, que ficarão como um legado para 
todos. Mas receber um grande evento 
internacional como esse transforma cada 
pessoa envolvida. A população, o comércio 
e os serviços certamente estarão mais 
qualificados depois do mundial.

AGAS Muito se fala sobre os problemas 

de mobilidade das grandes metrópoles. 

Como a Prefeitura tem trabalhado para minimizar 

essa questão?

JF A questão da mobilidade urbana é um 
problema nas grandes cidades do mundo.  
Por isso, apostamos no transporte coletivo, 
com os BRTs (Bus Rapid Transit) – que já 
estão com os corredores em obras – no me-
trô e em alternativas como as ciclovias, que 
estão sendo construídas. Além disso, as cin-
co obras de arte na 3ª Perimetral, a duplica-
ção e extensão de vias, como a Voluntários 
da Pátria, a Tronco e a Beira-Rio, trarão 
mais agilidade ao trânsito da Capital.
 

AGAS Antigos prefeitos, como Loureiro da Silva e 

Thompson Flores, são considerados visionários 

por obras que prepararam Porto Alegre para as 

décadas seguintes. Como o senhor acredita que 

será a Porto Alegre das próximas décadas?

JF Esperamos e estamos trabalhando muito 
para que a nossa Porto Alegre se prepare 
para o futuro. Estamos aproveitando as 
oportunidades, como a Copa do Mundo, 
mas também criando possibilidades com 
investimentos que melhorarão a vida de 
todos. Exemplos disso são os investimen-
tos no Projeto Socioambiental e no Siste-
ma de Esgotamento Sanitário Sarandi, que 
vão tratar 80% do esgoto da cidade, devol-
vendo a balneabilidade para o Guaíba.

“A  Copa, para o varejo, é a 

oportunidade de comercializar mais 

produtos, gerando emprego, renda e 

auxiliando no desenvolvimento econômico 

da nossa Porto Alegre”
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Famílias consumiram 
menos em 2012
O estudo Consumer Insights 2012, da Kantar Worldpanel, aponta 
que as famílias brasileiras gastaram menos no ano passado. Isso 
se deve à redução do número de visitas aos pontos de venda e 
do consumo de bens não duráveis, como alimentos e bebidas.  
O baixo crescimento do PIB também pode ter influenciado essa 
diminuição de 1% no número de unidades compradas. Enquanto 
isso, porém, o valor investido na compra desses produtos aumen-
tou 5% em 2012, quando comparado com o mesmo período de 
2011. Vale ressaltar que, segundo estudos trimestrais da entidade, 
o ano passado começou com crescimento de 7%, tanto em uni-
dades compradas quanto em valor desembolsado. As principais 
responsáveis pelo consumo de bens não duráveis em 2012 foram 
as classes D e E. Já na América Latina, segundo dados do mesmo 
estudo, o aumento do valor investido nesses produtos foi de 
7,8%. Uma tendência observada entre os latino-americanos é a 
preferência por itens mais sofisticados. No Brasil, por exemplo, os 
três artefatos que mais cresceram em volume de consumo foram 
detergente líquido, bolos industrializados e enxaguante bucal. No 
México, Argentina e Chile foram, respectivamente: chá gelado, 
sobremesas frias e chocolates em barra; sorvetes, água mineral e 
congelados; e cereais, água saborizada e creme de leite.

Sanja Gjenero/Stock.xchng
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A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do 
Sul (Sefaz-RS) realizou o sorteio número 
1 da Nota Fiscal Gaúcha. Na ocasião, um 
morador de Cerro Grande do Sul recebeu 
R$ 1 milhão. Ao todo, R$ 1,6 milhão em 
dinheiro foi entregue aos 100 mil cidadãos 
cadastrados no programa até o dia 10 de 
março. Além do prêmio principal, foram 
sorteados R$ 20 mil para outros cinco 
bilhetes eletrônicos, além de 500 prêmios 
de R$ 1 mil cada. A cerimônia teve trans-
missão ao vivo pelo Portal do Governo 
do Estado e contou com a participação 
de diversas autoridades, empresários e 
representantes de entidades sociais, entre 
eles o presidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo, apoiador do projeto. Os sorteios 
serão realizados mensalmente. 

Imec apresentou 
expansão em 2012
O Grupo Imec, que conta com 18 supermercados, dois atacados (Des-
co), uma farmácia, um posto de gasolina, uma indústria de panificação 
(Italianinho) e um engenho de arroz (Líder do Sul), obteve um cres-
cimento de 9,32% nas vendas líquidas no ano passado. No segmento 
supermercadista, o aumento da receita bruta de vendas, em relação a 
2011, foi de 12,6%, enquanto a margem bruta sobre a receita líquida 
também subiu, passando de 24,18% para 24,90%. No ramo atacadista, 
o Imec totalizou um resultado líquido de R$ 12,5 milhões, sendo R$ 
8,2 milhões provenientes de atividades e R$ 4,3 milhões decorrentes da 
venda de ativos, o que representa um crescimento de 39%.

O Supermercado Lanz, que atua há 45 
anos no Vale do Paranhana e tem sede 
em Igrejinha, conta agora com mais uma 
loja. Em março, a segunda loja da cidade 
de Três Coroas – e terceira no total – foi 
aberta. Ela conta com quatro check-outs e 
está localizada no bairro Sander. A inaugu-
ração contou com a presença do diretor da 
Agas, Pedro Schneider, e do representante 
da Agas na região, Ardi Müller. Muriel dos 
Reis, diretora de Marketing da empresa, é 
a gerente da unidade.

Entregue 
prêmio da NFG

Supermercado  
Lanz inaugura loja
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Um início de campanha positivo. Essa é a 
avaliação da Associação Gaúcha de Super-
mercados, do Ministério Público Estadual 
e da Fecomércio-RS para os seis primeiros 
meses da campanha Sacola bem utilizada 
ajuda o meio ambiente. Representantes das 
entidades estiveram reunidos no início de 
abril para avaliar o impacto das ações que 
buscam a conscientização de consumidores, 

Resultados da Campanha

De 2/07/2011 a 31/12/2011: 
Número de clientes: 391,5 milhões
Número de sacolas consumidas: 783,9 millhões 
Sacolas/cliente: 2

De 2/07/2012 a 31/12/2012: 
Número de clientes: 420,2 milhões
Número de sacolas consumidas: 630,3 milhões 
Sacolas/cliente: 1,5

Campanha da Agas reduz 
consumo de sacolas plásticas em 23%

Divulgação/Ministério Público Estadual

varejistas e empacotadores para o uso moderado e para a correta 
destinação das sacolinhas plásticas distribuídas no varejo do Rio 
Grande do Sul.
Em sete meses, no período entre junho e dezembro de 2012, os 
supermercados gaúchos distribuíram 153,6 milhões de sacolas a 
menos do que no mesmo período do ano anterior, uma redução de 
19,59%. A diminuição aconteceu mesmo com um aumento de 7,3% 
no número de clientes nas lojas. Em média, cada consumidor reduziu 
o número de sacolas usadas em 23%.

Em encontro, representantes da Agas e do MP mostraram 
satisfação com os resultados da campanha
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Itens de Páscoa registram aumento de vendas
Em relação ao ano de 2012, houve um aumento de 7% nas vendas da Páscoa 2013, segundo o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo. O resultado superou as expectativas dos empresários do setor, que estimaram crescimento 

de 5% para este ano, conforme dados de pesquisa 
do Instituto Segmento. Entre os itens que mais se 
destacaram estão os ovos infantis: “Cerca de 85% do 
total de comercialização foi de ovos com personagens 
licenciados”, destaca Longo. Bombons e barras de 
chocolate, por sua vez, registraram um acréscimo de 
8% na comparação com o ano passado. Ao todo, os 
consumidores adquiriram 5,8 milhões caixas de bom-
bom, sendo 30% delas compradas no sábado anterior 
à comemoração. “Este é o item escolhido como pre-
sente de última hora”, explica Longo. A tendência de 
deixar tudo para depois fez com que 60% das vendas 
se concretizassem nos últimos quatro dias da Semana 
Santa. Cestas de Páscoa customizadas registraram alta 
de 10% em 2013.

Ar
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A Business IT South America (BITS) 
acontece entre os dias 14 e 16 de maio, 
no Centro de Eventos da Fiergs, em 
Porto Alegre. O objetivo é oferecer 
networking pessoal e profissional ao 
público, e atrações para impulsionar as 
empresas. A visitação à feira é gratuita. 
Simultaneamente, o congresso interna-
cional BITS Global Conferences traz 
palestras, debates e painéis. Mais de 
40 palestrantes já estão confirmados. 
A conferência será dividida em quatro 
enfoques: BITS Life, voltada ao público 
consumidor, revela como as tecnologias 
estão mudando a forma de viver e se 
relacionar; BITS Lab, para profissio-
nais, estudantes e consumidores, que 
divulga conceitos inovadores, pesquisas 
sobre o tema e novidades em produtos; 
BITS Pro, que apresenta tendências 
nas áreas de tecnologia e informação, 
e BITS Gov, que reúne os desafios do 
setor público no que tange ao assunto. 
Para mais informações, acesse www.
bitsouthamerica.com.br.

Evento traz  
novidades em TI

Sancionada, a lei 12.741 presta esclarecimentos sobre os 
impostos emitidos na venda de mercadorias e serviços ao 
consumidor, em todo o país. A partir de 8 de junho, devem 
constar nos documentos fiscais e equivalentes o valor apro-
ximado de todos os tributos federais, estaduais e municipais, 
cuja incidência influi no preço da venda.
A informação pode ser divulgada através de um painel em local 
visível do estabelecimento ou por meios eletrônicos ou impres-
sos, de forma a demonstrar o valor ou percentual aproximados 
dos tributos sobre as mercadorias ou serviços negociados.
Também foi publicado o ajuste Sinief 7/13, sobre os pro-
cedimentos a serem adotados na emissão dos documentos 
fiscais ao consumidor. O contribuinte que, alternativamente 
ao disposto na lei 12.741, optar por emitir o documento 
fiscal com valor aproximado dos tributos federais, estaduais 
e municipais, cuja incidência influa na formação do preço 
de venda, deve atender o disposto neste ajuste.
Informações estão disponíveis no site da Agas (www.agas.
com.br), enquanto esclarecimentos podem ser feitos com a 
assessora jurídica Edina Fassini (edna@agas.com.br).

Informar impostos é 
obrigatório a partir de junho

    



Evento traz  
novidades em TI
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Brasil é o segundo país em 
pagamentos eletrônicos

O volume de pagamentos eletrô-
nicos e móveis no Brasil atingiu 
a marca de 20 bilhões em 2010, 
colocando o país no segundo lugar 
do ranking mundial. Os dados 
divulgados no Relatório Mundial 
sobre Meios de Pagamentos (World 
Payments Report, ou WPR na sigla 
em inglês), realizado pela Capgemi-

ni, apontam os Estados Unidos como primeiro colocado da lista. Para se ter uma 
ideia, a média brasileira é maior que a dos outros países do Bric juntos (Rússia, 
Índia e China), que equivale a 13,1 bilhões de pagamentos eletrônicos. Uma das 
razões para isso, segundo o levantamento, seria a extensão das redes bancárias. 
Ao todo, foram 103 operações por habitante. O estudo revela uma tendência: o 
volume de pagamentos em 2010 foi de 283 bilhões, um crescimento de 7,1%. 
Os países desenvolvidos são os principais responsáveis pelo aumento, já que 
subiram 16,9%. Só na Rússia e na China, o acréscimo foi de 30%. 

Normas para Nota Fiscal Eletrônica
Publicado em 5 de abril no Diário Oficial do Estado, o Decreto 50203 
promove mudanças no ajuste Sinief 1/13. A partir de agora, é permitido 
que a Nota Fiscal Eletrônica seja emitida em substituição à Nota Fiscal de 
Venda a Consumidor e ao Cupom Fiscal. A partir de agora, a Nota Fiscal 
Eletrônica relativa às operações de valor superior a R$ 100 mil e que não 
for registrada pelo destinatário passa a ser considerada inidônea.

Porto Alegre apresenta redução 
de preço em itens da cesta básica
Segundo dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada mensalmente 
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), Porto Alegre e Belém, no Pará, foram as únicas capitais em que 
todos os produtos desonerados da Cesta Básica apresentaram real queda nos 
preços. “Isso é a prova de que o setor supermercadista gaúcho está fazendo 
o seu papel diante dessa conquista histórica”, constata Antônio Cesa Lon-
go, presidente da Agas. Mesmo assim, houve aumento de 1,19% no preço 
da Cesta Básica da capital, como também em outras 15, das 18 analisadas.  
A Agas adverte que, porém, a cesta básica de Porto Alegre tem mais itens 
em relação às outras cidades e não pode ser equiparada a outras. A maior 
elevação foi em Vitória, no Espírito Santo (6,01%). As duas únicas capitais 
que reduziram o valor da Cesta Básica foram Florianópolis, em Santa Catarina 
(-2,25%), e Natal, no Rio Grande do Norte (-1,42%).
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A delicada relação de Abílio 
Diniz com o Casino
O fato de Abílio Diniz, filho do fundador do Grupo Pão de Açúcar 
(GPA), ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administra-
ção tanto do GPA quanto da BRF Foods, fornecedora da rede, gera 
um tremendo mal-estar em sua relação com o Grupo Casino, que 
controla a empresa varejista desde 2012. Diniz ingressou no setor 
administrativo da BRF em abril, após leiloar suas ações preferenciais 
no GPA, reduzindo sua participação de 20% para pouco mais de 
5%. Segundo relatório da consultoria Glass Lewis, o Pão de Açúcar 
é responsável por 11% das vendas fechadas pela BRF, e esta corres-
ponde a 6% de todos os itens comercializados nos supermercados 
da marca GPA. Diniz alegou que a participação de investidores e 
executivos no Conselho de Administração de diferentes empre-
sas é uma prática comum no setor de negócios e que não haveria 
dependência comercial entre as companhias, pois ambas não são 
concorrentes. Dirigentes do Casino rebateram, afirmando que a 
BRF concorre com o Pão de Açúcar no segmento de produtos pró-
prios e que o fato pode acarretar problemas de interlocução com 
os demais fornecedores. Na última troca de farpas, Diniz ressaltou 
que um acordo firmado por acionistas com o Casino prevê a ele o 
direito vitalício ao cargo que ocupa no GPA. 

Feira movimenta setores de 
padaria e pizzaria
A 29ª Feira Internacional de Produtos e Serviços para a Alimentação 
Fora do Lar (Fispal Food Service) acontecerá entre os dias 25 e 28 de 
junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Os setores agraciados 
no evento serão o de padaria – que, no ano passado, movimentou R$ 
70,29 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria da 
Panificação e Confeitaria (ABIP) – e o de pizzaria, responsável por gerar, 
em média, 60 mil empregos diretos, 28.420 indiretos e 34.720 terceiri-
zados, conforme o Centro Tecnológico de Desenvolvimento de Pizza e 
Massas do Brasil (CTP). Na ocasião, dois workshops estarão disponíveis 
ao público: o Auditório da Pizza, onde pizzaiolos, empreendedores e o 

público em geral terão a oportunidade de 
conhecer novidades em equipamentos, 
utensílios e produtos para a confecção 
de pizzas; e o Espaço Cheiro do Pão by 
Rogério Chimura, onde serão preparados 
diferentes tipos de pães para a degusta-
ção do público. Mais informações no site 
www.fispalfoodservice.com.br.

De acordo com a resolução aprovada no 
dia 16 de abril pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), os limites 
de iodo no sal de cozinha serão reduzidos. 
Antes, era permitido acrescentar entre 
20 e 60 mg de iodo por quilo de sal na 
fórmula do produto. Agora, os números 
caem para 15 a 45 mg. A regra deverá 
entrar em vigor a partir de 90 dias de sua 
publicação no Diário Oficial da União. 
A decisão é baseada em estudos do Mi-
nistério da Saúde, que constataram alta 
presença do componente na urina dos 
brasileiros. A Anvisa afirma, porém, que 
90% das empresas já fabricavam produtos 
com o novo limite. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Floricultura (Ibraflor), o setor de flores 
cresce entre 15 e 17% ao ano no Brasil. 
Segundo a entidade, as flores não são 
mais produtos consumidos apenas pelas 
classes altas, principalmente nas regiões 
Sul e Sudeste. O consumidor tem ainda 
optado cada vez mais pela compra nos 
supermercados, uma alternativa barata, 
pois esses oferecem preços até 50% mais 
baixos em relação às floriculturas. Apesar 
do aumento anual do consumo no Brasil, 
o preço médio gasto pelos indivíduos, que 
subiu de R$ 14 para R$ 23 no ano passado, 
ainda está longe da média de outros países, 
como os europeus, que consomem, por 
ano, R$ 140 em flores.
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Brasil é o segundo país em 
pagamentos eletrônicos

O volume de pagamentos eletrô-
nicos e móveis no Brasil atingiu 
a marca de 20 bilhões em 2010, 
colocando o país no segundo lugar 
do ranking mundial. Os dados 
divulgados no Relatório Mundial 
sobre Meios de Pagamentos (World 
Payments Report, ou WPR na sigla 
em inglês), realizado pela Capgemi-

ni, apontam os Estados Unidos como primeiro colocado da lista. Para se ter uma 
ideia, a média brasileira é maior que a dos outros países do Bric juntos (Rússia, 
Índia e China), que equivale a 13,1 bilhões de pagamentos eletrônicos. Uma das 
razões para isso, segundo o levantamento, seria a extensão das redes bancárias. 
Ao todo, foram 103 operações por habitante. O estudo revela uma tendência: o 
volume de pagamentos em 2010 foi de 283 bilhões, um crescimento de 7,1%. 
Os países desenvolvidos são os principais responsáveis pelo aumento, já que 
subiram 16,9%. Só na Rússia e na China, o acréscimo foi de 30%. 

Normas para Nota Fiscal Eletrônica
Publicado em 5 de abril no Diário Oficial do Estado, o Decreto 50203 
promove mudanças no ajuste Sinief 1/13. A partir de agora, é permitido 
que a Nota Fiscal Eletrônica seja emitida em substituição à Nota Fiscal de 
Venda a Consumidor e ao Cupom Fiscal. A partir de agora, a Nota Fiscal 
Eletrônica relativa às operações de valor superior a R$ 100 mil e que não 
for registrada pelo destinatário passa a ser considerada inidônea.

Porto Alegre apresenta redução 
de preço em itens da cesta básica
Segundo dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada mensalmente 
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), Porto Alegre e Belém, no Pará, foram as únicas capitais em que 
todos os produtos desonerados da Cesta Básica apresentaram real queda nos 
preços. “Isso é a prova de que o setor supermercadista gaúcho está fazendo 
o seu papel diante dessa conquista histórica”, constata Antônio Cesa Lon-
go, presidente da Agas. Mesmo assim, houve aumento de 1,19% no preço 
da Cesta Básica da capital, como também em outras 15, das 18 analisadas.  
A Agas adverte que, porém, a cesta básica de Porto Alegre tem mais itens 
em relação às outras cidades e não pode ser equiparada a outras. A maior 
elevação foi em Vitória, no Espírito Santo (6,01%). As duas únicas capitais 
que reduziram o valor da Cesta Básica foram Florianópolis, em Santa Catarina 
(-2,25%), e Natal, no Rio Grande do Norte (-1,42%).
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Divulgado Ranking Abras 2013
A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou a pesquisa Ranking Abras 2013, que reúne as 20 maiores 
empresas do setor supermercadista brasileiro. A 36ª edição do levantamento revela o crescimento real de 5,3% (nomi-
nal de 11,03%) do segmento, que teve faturamento 
aproximado de R$ 250 bilhões. A única rede gaú-
cha que consta na lista é Zaffari e Bourbon, que se 
mantém na quinta colocação. Ao todo, a receita 
das 20 maiores companhias do país cresceu 11,3%, 
passando de R$ 139,8 bilhões em 2011 para R$ 
155,7 bilhões em 2012. O estudo foi elaborado pelo 
Departamento de Economia e Pesquisa da Abras em 
parceria com a Nielsen. Confira no quadro ao lado 
a relação das principais vencedoras:

Tempo de contratação no 
Brasil é um dos menores
De acordo com o International Business Report (IBR) 2013, 
realizado pela Grant Thornton International, o Brasil é 
detentor de um dos menores períodos para contratação de 
um funcionário: 48 dias. A média global é de 70 dias. Entre 
os entrevistados, 48% afirmaram que demoram até um mês 
para selecionar um executivo qualificado. Enquanto isso, 
16% levam até dois meses e 5% revelam que o processo dura 
quatro meses ou mais. Mesmo assim, 58% dos recrutadores 
brasileiros afirmaram que possuem dificuldades em encon-
trar bons profissionais. Os motivos seriam a falta de habi-
lidades, específicas ou técnicas (76%), a ausência de com-

petências gerais, 
como facilidade 
em trabalhar em 
equipe (69%), não 
ter as qualifica-
ções exigidas para 
o cargo (67%), a 
falta de experiên-
cia no mercado de 
trabalho (65%) e 
o baixo número de 
candidatos (54%). 

Entre as 40 economias pesquisadas, a Turquia é o país que 
apresenta o menor tempo até a contratação (em média, 
23 dias), já o Japão é onde a seleção de candidatos é mais 
demorada, durando, em média, 116 dias.
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Classif.
2013  

Classif.
2012  

Nome da empresa  Faturamento bruto 
em 2012 (R$) 

Número
de Lojas

UF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
5
7
9

11
12
8

Pão de Açúcar
Carrefour
Walmart Brasil
Cencosud Brasil
Zaffari e Bourbon
Super Muffato
Condor Super Cernter Ltda.
Supermercados BH
Sonda Supermercados
Angeloni

SP

SP

SP

SE

RS

PR

PR

MG

SP

SC

1.882

ND*

547

205

30

37

35

117

32

26

57.233.633.201

31.474.808.100

25.932.914.725

9.718.136.572

3.305.000.000

2.770.132.015

2.626.577.519

2.357.464.000

2.301.795.053

2.207.757.985

O decreto 50195/2013, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 3 de abril, 
estende o crédito fiscal presumido de 
ICMS concedido aos estabelecimentos 
industrializadores nas saídas interesta-
duais de farinha de trigo e de misturas e 
pastas de farinha de trigo para a prepara-
ção de produtos de padaria, aos centros 
de distribuição a eles pertencentes.
Dois dias depois, foram publicadas novas 
modificações. O decreto 50199 estabe-
lece que a Nota Fiscal de Venda a Con-
sumidor e a Nota Fiscal Eletrônica que 
documentarem operações a consumidor 
final deverão conter o seu número de 
inscrição no CPF. Por sua vez, o decreto 
50200 define margens de valor agregado 
aplicáveis a operações interestaduais com 
mercadorias sujeitas à substituição tribu-
tária cuja carga tributária nas operações 
internas é de 12%.
Já a instrução normativa 027/2013 altera 
a descrição constante no ofício de sistema 
especial de pagamento do imposto conce-
dido com fundamento no regulamento do 
ICMS (artigo 53-E, I). A instrução des-
taca que não se aplica o sistema especial 
na entrada de mercadorias recebidas de 
unidades da Federação que tenham cele-
brado acordos com o Rio Grande do Sul 
dispondo sobre a substituição tributária.
   

Mudança no ICMS

* Não divulgado
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Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

SÃO LUIZ GONZAGA

06/mai
Transformando atendentes em vendedores
Instrutora: Gerusa Schimit

07/mai
Chefe de loja
Instrutor: Salvador Fraga

08/mai
Gestão de perecíveis
Instrutora: Cleonice Dias

09/mai
Supridores eficazes
Instrutora: Cleize Gallas

SANTA ROSA

13/mai
Padronização das equipes de frente de 
caixa
Instrutora: Lexandra Tregnago
O açougue de sucesso 
(*das 18h30 às 22h30)
Instrutor: Luis Carlos Jantzen

14/mai
Atendimento excelente a clientes
Instrutora: Cleize Gallas

15/mai
Como tornar-se um campeão em vendas
Instrutor: Rogério Machado

16/mai
Transformando atendentes em 
vendedores
Instrutor: Salvador Fraga

HORIZONTINA

20/mai
Transformando atendentes em vendedores
Instrutor: Salvador Fraga

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

22/mai
Como tornar-se um campeão
em vendas
Instrutor: Rogério Machado

23/mai
Gestão de perecíveis
Instrutor: Cleonice Dias

TRÊS PASSOS

27/mai
Cartazista: o cartão de visitas da loja
Instrutor: Sérgio Vieira

28/mai
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen

29/mai
Prevenção de perdas
Instrutor: Salvador Fraga

FREDERICO WESTPHALEN

03/jun
Cartazista: o cartão de visitas da loja
Instrutor: Sérgio Vieira

04/jun
Supridores eficazes
Instrutora: Cleize Gallas

05/jun
Padronização da frente de caixa
Instrutora: Aurelise Braun

06/jun
Atendimento excelente a clientes
Instrutora: Alini Veiga

CARAZINHO

10/jun
Padronização da equipe de frente de caixa
Instrutora: Aurelise Braun

11/jun
Estoque e armazenagem
Instrutor: Rodolfo Landgraf

12/jun
Prevenção de perdas
Instrutora: Cleize Gallas

13/jun
Liderança de equipes
Instrutora: Gerusa Schimit

PASSO FUNDO

17/jun
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen

18/jun
Cortes especiais e qualidade 
de desossa
Instrutor: Luis Carlos Jantzen

19/jun
Reposição e merchandising
Instrutor: Paulo Magnus

20/jun
Gestão de perecíveis
Instrutora: Cleonice Dias

SOLEDADE

24/jun
Estoque e armazenagem
Instrutor: Rodolfo Landgraf

25/jun
Gestão e liderança
Instrutor: Paulo Magnus

26/jun
Atendimento excelente a clientes
Instrutor: Salvador Fraga

27/jun
Negociação para compradores
Instrutor: Rogério Machado

SANTA CRUZ DO SUL

1º/jul
Como tornar-se um campeão em vendas
Instrutor: Salvador Fraga

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

21/maio
Jantando com a Agas
Em Erechim.

2/julho
Jantando com a Agas
Em Nova Petrópolis.

junho
Happy Hour Agas
Em Porto Alegre.

Informações: 
eventos@agas.com.br

Agenda de eventos

Agenda de cursos
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Informações: capacitacao@agas.com.br. 

02/jul
Chefe de loja
Instrutor: Gustavo Fauth

03/jul
Gestão de perecíveis
Instrutora: Cleonice Dias

04/jul
Layout e atmosfera de loja
Instrutora: Manuela Ciudrowski

TAQUARI

08/jul
Supridores eficazes
Instrutora: Cleize Gallas

09/jul
Reposição e merchandising
Instrutora: Manuela Ciudrowski

10/jul
Transformando atendentes em vendedores
Instrutor: Salvador Fraga

11/jul
Atendimento excelente a clientes
Instrutora: Alini Veiga

MONTENEGRO

15/jul
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen

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

17/jul
Padronização do setor de hortifrúti
Instrutora: Cleonice Dias

18/jul
Atendimento excelente a clientes
Instrutora: Lexandra Tregnago

SALVADOR DO SUL

22/jul
Transformando atendentes em vendedores
Instrutor: Salvador Fraga

23/jul
Layout de loja: o convite ao cliente
Instrutor: Janer Costa

24/jul
Tendências de mercado e hábitos 
de consumo
Instrutor: Paulo Magnus

25/jul
Liderança de Equipes
Instrutora: Gerusa Schimit

NOVO HAMBURGO

29/jul
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen

30/jul
Padronização de hortifrúti
Instrutora: Cleonice Dias

31/jul
Padronização da equipe de frente 
de caixa
Instrutora: Cleize Gallas

1º/ago
Prevenção de perdas
Instrutor: Fabio Maia
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Piá é eleita a melhor 
marca de lácteos

or meio de um levantamento realizado pela 
Qualidata para a premiação Marcas de Quem 

Decide, do Jornal do Comércio, a Cooperativa 
Piá foi eleita a empresa preferida dos gaúchos no 
setor lácteo. Ela foi uma das agraciadas na categoria 
Marcas mais lembradas e preferidas, que nomeou 
empreendimentos de 103 setores da economia 
do Rio Grande do Sul. Para a pesquisa, foram 
entrevistados 590 gestores de negócio de diversas 
regiões do Estado – entre eles, proprietários, sócios 
e diretores-executivos.

Sysmo apresenta equipe 
de especialistas em BD 

om o objetivo de oferecer suporte e desenvolver 
soluções aos produtos da empresa, a Sysmo 

Sistemas, de Santa Catarina, divulgou a efetivação 
de uma equipe de especialistas em Banco de 
Dados (BD). Entre as demandas do grupo 
estão a avaliação de upgrade de Sistemas de 
Gerenciamentos de Banco de Dados (SGBDs), 
criação e testes de backup, instalação e configuração 
de novos servidores, e importação, exportação e 
migração de BD. Com a iniciativa, a Sysmo visa 
a um posicionamento estratégico no mercado. Os 
setores mais favorecidos com a ação serão os de 
Desenvolvimento e Serviços.

C

p

Mili é o papel higiênico 
mais vendido

papel higiênico de folhas simples da Mili é o mais consu-
mido pelos brasileiros, de acordo com o ranking Líderes 

de Vendas, realizado anualmente pelo Instituto Nielsen em 
parceria com a Abras. O estudo revela as marcas mais vendidas 

em 220 segmentos de 
compra dos supermerca-
dos do país. Desde 2011, 
a empresa investiu cerca 
de R$ 250 milhões na 
ampliação de seu parque 
industrial e na aquisição 
de novos maquinários.

Sanjo se destaca em 
publicação sobre vinhos

edição 2013 da revista Anuário de Vinhos 
do Brasil tem como um de seus destaques a 

Vinícola Sanjo, de São Joaquim, Santa Catarina. Os 
jurados da publicação participaram de uma prova 
às cegas com 550 rótulos de diferentes produtores 
brasileiros. Entre estes, cinco bebidas da Sanjo 
estiveram entre as melhores: Núbio Sauvignon 
Blanc 2011, com 88 pontos; Maestrale Cabernet 
Sauvignon 2006, com 86 pontos; Núbio Cabernet 
Sauvignon 2006, 86 pontos; Nobrese Cabernet 
Sauvignon, 85 pontos; e Espumante Brut Rosé 
Maestrale 2008, também com 85 pontos.

O

A

Divulgação/Mili

Languiru investe em 
fábrica de rações

fábrica de rações da Cooperativa Languiru, em 
Estrela, recebeu investimentos em torno de R$ 4 

milhões. O montante foi destinado à instalação de uma 
nova máquina peletizadora, que agrega os ingredientes 

da ração por meio de pressão e 
vapor de 80ºC, facilitando a di-
gestão do alimento pelo animal. 
Além disso, a verba também foi 
aplicada em infraestrutura e au-
tomação das linhas de produção. 
A instalação das torres e equipa-
mentos na nova unidade – tam-
bém conhecida como prensa – foi 
iniciada em setembro de 2012.

A

Vinícola Aurora 
chega à Alemanha

Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, lançou a 
linha Brazilian Soul, voltada ao mercado externo, 

no estande da importadora Mack & Schuhle, durante 
a feita Prowein, na Alemanha. Segundo a empresa, é 
a primeira vez que vinhos do Brasil estarão à venda 
em todo o varejo alemão. Os rótulos que serão co-
mercializados no país 
são: Brazilian Soul 
Chardonnay, Brazi-
lian Soul Merlot, Bra-
zilian Soul Premium 
Selection Tannat e 
Brazilian Soul Pre-
mium Selection Ca-
bernet Sauvignon. 
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fornecedores 
e demais colaboradores do setor, além de 
varejistas de outras áreas, já podem se agen-
dar. A 32ª Convenção Gaúcha de Super-
mercados acontece entre os dias 20 e 22 de 
agosto. Varejistas e fornecedores sócios da 
Associação Gaúcha de Supermercados po-
dem garantir visitação gratuita, desde que 
realizem sua inscrição até o dia 9 de agosto.  
    Os pavilhões do Centro de Eventos da 
Fiergs, em Porto Alegre, serão novamente ce-
nário para um dos mais importantes eventos 
do segmento de autosserviço no Cone Sul. Na 
edição do ano passado, a ExpoAgas recebeu 38 
mil visitantes, representando 4,2 mil empre-
sas varejistas. Foram movimentados R$ 304,7 
milhões em negócios durante os três dias do 
evento. Para 2013, o objetivo é fomentar ainda 

mais as parcerias no setor, além de oferecer uma 
programação otimizada de palestras magnas, 
que visam à qualificação profissional da área. O 
curitibano José Alfredo Lievore é um dos nomes 
confirmados no evento. O conferencista, que é 
formado em Marketing e Finanças pela Drextel 
University (Estados Unidos) e já publicou diver-
sos livros, tem décadas de experiência no varejo. 
A ExpoAgas 2013 contará, ainda, com o Agas 
Mulher e o Agas Jovem, focados especialmente 
nesses públicos.

Direito a prêmios

Os negócios fechados durante a Ex-
poAgas podem render mais que parcerias 
entre supermercadistas e fornecedores. A 
cada R$ 1 mil em compras dão direito a 
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supermercadistas,

Negócios à vista

A 32ª Convenção Gaúcha de Supermercados acontece em agosto e 

promete movimentar ainda mais o setor. Associados da Agas que se 

anteciparem têm isenção de custo nas inscrições
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um cupom para o sorteio de um automóvel 
zero quilômetro. Em 2012, o empresário 
José Reni Milanezi dos Santos, diretor do 
Superbom, de Imbé, foi o vencedor de um 
Renault Kangoo VU 12 zero-quilômetro.

O supermercadista participa da Expo-
Agas desde 1996, quando a feira ainda era 
realizada no município de Novo Hambur-
go, no Vale do Sinos. Para ele, comparecer 
ao evento é uma oportunidade para “fazer 
contato com os fornecedores e colegas de 
setor”. O sorteio do carro também acaba 
sendo um estímulo para fechar negócios 
durante a feira: “É um incentivo muito 
importante. Nos anos anteriores, sempre 
comprei pensando em ganhar o carro. Na 
feira de 2012, isso aconteceu, que mara-
vilha!”, comemora Reni.

Quem deseja ter seu estande na 
feira ou associar a marca ao evento ainda 
pode entrar em contato com a entidade 
pelo e-mail comercial@agas.com.br. O 
regulamento completo de participação na 
ExpoAgas 2013 está disponível no site da 
Agas (www.agas.com.br). 
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André Aguiar, gerente da filial de Porto Alegre/divisão de 
vendas da Nestlé (Patrocinadora Master)
“Temos plena convicção de que os 

supermercadistas gaúchos apoiam a Nestlé, pois 
acreditamos no projeto da feira. A ExpoAgas 
já faz parte do calendário Nestlé para o Rio 
Grande do Sul. Este é o principal canal de 
comunicação com o autosserviço gaúcho e 

a principal feira de negócios do sul do país. 
Acreditamos na força e empreendedorismo do 

setor supermercadista para o varejo do Estado e, 
por consequência, para a Nestlé Brasil.” 

Zildo De Marchi, presidente do Sistema Fecomércio-RS/
Sesc/Senac (Patrocinador Global)

“Participar da ExpoAgas significa corroborar 
com a importância de um setor forte e 

indispensável na vida da sociedade – em 
especial, para os gaúchos. A ExpoAgas vem se 
consolidando com uma das principais feiras de 
negócios do Estado, sendo referência, inclusive, 
para o restante do Brasil. Admiramos a Agas, 
que tem sido nossa parceira pela defesa dos 

interesses dos empresários gaúchos.”

Karen Laux, ativação de Marcas e Trades da Kimberly-Clark 
Brasil (Patrocinadora Global)

“Somos patrocinadores da ExpoAgas desde 
2010. Em 2012, pela primeira vez, fomos 

patrocinadores globais da feira e tivemos uma 
experiência muito agradável. Achamos uma 
fórmula vencedora de relacionamento com o 

mercado. A Agas tem se tornado fundamental 
para nos aproximar do público varejista 
e evidenciar que, apesar de sermos uma 
companhia multinacional, temos uma 

força de ativação regional, que valoriza o 
mercado gaúcho.”

Tiago Haugg, gerente de Marketing da Cooperativa 
Agropecuária Petrópolis Ltda. (Piá) (Copatrocinadora)

“A Piá já é parceira da ExpoAgas há alguns anos 
e viemos crescendo junto com o evento. O setor 
sempre espera algo mais da Piá. Nosso intuito 
é aproveitar a oportunidade de contato com o 

cliente num ambiente extremamente favorável e 
também enriquecer o evento com uma presença 

consistente e marcante. É uma excelente 
oportunidade de estar perto do nosso cliente.”
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Programe-se!
O que – 32ª ExpoAgas
Onde – Centro de Eventos da Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787, 
Porto Alegre)
Quando – De 20 a 22 de agosto
Informações
(51) 2118-5200 ou expoagas@agas.com.br
Inscrições – No site da Agas: www.agas.com.br
Investimento – visitação da feira:
Varejista* sócio Agas
Gratuito até 9/08; após R$ 30
Fornecedor sócio Agas
Gratuito até 9/08; após R$ 50
Varejista não sócio Agas – R$ 50
Fornecedor não sócio Agas / Visitante – R$ 100
Investimento – Palestras Magnas:
Sócio Agas – Isento
Não sócio Agas – R$ 30 por dia (21 e 22/08)

*Supermercados, farmácias, padarias, bares, 
restaurantes, lojas de conveniência, açougues, bazares 
1,99 e hotéis encaixam-se na categoria.



Matheus Silva, diretor de Desenvolvimento da Best Beef (Copatrocinadora)
“O que motivou a empresa a patrocinar a ExpoAgas foi o fato de este ser um evento de grande 

prestígio e que confere boa visibilidade à marca. A importância da participação é firmar ainda mais 
a presença da Best Beef na feira, por esta ser extremamente organizada e profissional.”

Gilmar Borscheid, diretor da Girando Sol 
(Patrocinadora do Agas Mulher)

“O que motivou a empresa a patrocinar o Agas 
Mulher foi o fato de este ser um evento voltado 
ao público-alvo da corporação: a mulher – não 
só como empresária, mas como consumidora.  

A Agas sempre se mobiliza para que o fornece-
dor e o supermercadista exponham o seu negó-
cio na feira, de maneira que ambas as partes 

possam colher frutos. A Girando Sol quer 
contribuir para que o evento seja um sucesso.”

Débora Schäfer, gerente de Trade Marketing da Parati 
(Copatrocinadora)

“Participamos há anos da ExpoAgas e concluímos 
que era o momento de sermos patrocinadores da 

feira. É uma forma de reconhecer e valorizar 
nossos clientes, o Estado e a Agas, que é uma 
associação que faz um trabalho exemplar. Os 

supermercadistas gaúchos valorizam a ExpoAgas 
participando e fazendo negócios. Participar da 

feira é uma oportunidade, também, de fecharmos 
novas e maravilhosas parcerias no Estado.”

Rubens Rosa, chefe de vendas da Cia. Cacique de 
Café Solúvel (Café Pelé), divisão Rio Grande do Sul 

(Copatrocinadora)
“O Rio Grande do Sul sempre foi de grande 
importância para nossa empresa. A Agas tem 

sido um facilitador na abertura de novos 
clientes, aproximando a Cia. Cacique dos 

supermercadistas. A ExpoAgas é uma forma de 
atingir o maior número de supermercadistas 
em um único evento, expondo nossa marca e 

nosso portfólio de produtos.”

Poliana Nogueira, Marketing e Relações Institucionais da GS1 Brasil (Patrocinadora das Palestras Magnas)
“A ExpoAgas permite que a GS1 apresente soluções e tendências de automação aos varejistas. Além disso, ao estar 

presente na feira, a entidade reforçará sua imagem junto ao público-alvo. O Rio Grande do Sul é referência de 
qualidade pelo alto grau de desenvolvimento do autosserviço. Patrocinar a ExpoAgas é fazer parte desta evolução 

permanente e apoiar o desenvolvimento de um dos setores mais importantes para o crescimento do país.”

Andrei Trindade, gerente regional de Vendas da Adria Alimentos do Brasil Ltda. / Grupo M. Dias Branco 
(Isabela) (Patrocinadora do Jantar de Boas-Vindas)

“Apoiar a Agas é alinhar-se às estratégias de crescimento e consolidação do setor de autosserviço.  
A marca Isabela é sinônimo de parceria junto à associação. Na ExpoAgas, unimos o útil ao agradável, 

pois apoiamos o evento, nos aproximamos de nossos parceiros e colhemos bons frutos com a participação. 
Não podemos em momento algum deixar de lado todo o apreço ao nosso parceiro supermercadista.”

Eduardo Colaço, Gerente de Marketing da CISS (Copatrocinadora)
“Em 2012 a CISS foi copatrocinadora e expositora da ExpoAgas, e os resultados superaram todas as 

expectativas. Com um grande volume de prospecções, excelentes negócios realizados e grande ênfase para o 
fortalecimento da marca no sul do país.

Neste ano a CISS consolida sua parceria com o evento e reforça o compromisso com os supermercadistas do 
Rio Grande do Sul, patrocinando e levando seus produtos e serviços mais uma vez para esta grande feira.”

Luiz Amorim, diretor regional da Divisão Sul da Unilever/Tresem-
mé (Patrocinadora do Agas Mulher)

“O patrocínio à ExpoAgas é um grande aliado 
da Unilever no fortalecimento das nossas marcas 

e uma excelente ocasião para reforçar o nosso 
compromisso em trazer ao mercado inovações 

relevantes aos nossos parceiros varejistas.  
O patrocínio do Agas Mulher tem por objetivo 
demonstrar o esforço da Unilever em refletir o 

importante e crescente papel da mulher no mercado 
de trabalho e como consumidora de nossas marcas.”
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anos, numa loja de 64 m², David Antônio e 
Décio Cantele iniciavam a história do Supermercado 
DDC, em Erechim. O nome da empresa represen-
ta a união das iniciais do nome e sobrenome dos 
irmãos, respectivamente. Naquela época, os sócios 
fundadores eram também os únicos trabalhadores da 
empresa, que nasceu como um minimercado cujo 
diferencial se refletia na comercialização de produtos 
coloniais. “Atualmente, a loja conta com uma área de 
750 m², com padaria, confeitaria e açougue e outras 
seções que a caracterizam como um supermercado”, 
conta David Antônio, o irmão mais novo. 

A administração, assim como no início, ain-
da é feita pelos sócios fundadores, porém com 
responsabilidades divididas entre os setores de 
Compra e Financeiro da empresa. Assim como a 
área da loja, a equipe de funcionários também au-
mentou: o supermercado conta, hoje, com o apoio 
de 28 colaboradores. Paralelamente ao trabalho, 
a família Cantele também cresceu. Tanto David 
Antônio como Décio têm três filhos, mas os planos 
de sucessão familiar estão nas mãos de Caroline, 
segunda filha de David. “Ela trabalha na empresa 
auxiliando no financeiro, no faturamento e em 
outras atividades em geral”, comenta. 

Com loja única, a ideia de abrir uma filial do 
DDC não é uma prioridade dos empresários, e sim 
investir na própria matriz. Junto ao supermercado, 
os irmãos investem na construção de um hotel, que 
já está em desenvolvimento e deve ser inaugurado 
nos próximos meses. Ao recordar a história, David 
Antônio reconhece que não foram poucos os obstá-
culos, mas muito mais conquistas foram celebradas. 
“A empresa foi fundada com poucos recursos, sendo 
o principal patrimônio e capital a vontade de tra-
balhar, e a ambição de constituir a independência 

profissional e financeira”, destaca. Além da realização 
pessoal, outra importante conquista, reflete o em-
presário, “foi um certo patrimônio envolvendo a área 
física construída e terrenos adquiridos próximo ao 
local, para futuros planos”. Com um mix de 10 mil 
itens, a aposta do supermercado DDC são produtos 
diferenciados e com atendimento personalizado. 

“Representamos uma alternativa ao consumi-
dor que busca, na nossa loja, satisfazer suas neces-
sidades de compras e encontra mais do que isso: 
um atendimento personalizado, carisma e acon-
chego, como se fosse seu lar”, resume. Em 2001, 
com o objetivo de alavancar as vendas e ampliar o 
conhecimento, os irmãos empresários tornaram-
se idealizadores da Rede União. As razões que 
apontaram o caminho para a associação foram 
muitas: troca de experiências, melhores compras, 
menos erros, busca conjunta de conhecimentos 
relacionados à área, além da ampla divulgação nos 
principais canais da cidade. “A associação a redes, 
além de ser uma tendência pelas portas que abre e 
os benefícios que resulta, é uma necessidade para 
fazer frente à concorrência de empresas e marcas 
já estabelecidas com fortes raízes no mercado”, 
conclui David Antônio Cantele. 

há 27

História de conquistas

Em Erechim, o Supermercado DDC começou sua trajetória de 

forma humilde, e tem na dedicação de seus fundadores a origem 

dos bons frutos que colhe hoje. O amplo investimento na matriz 

garante a qualidade dos produtos e do atendimento na loja 
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gestão

usões, aquisições... Quando
a empresa muda
F



supermercadista é um setor co-
nhecido pela concorrência. Num cenário em 
que diferentes empresas disputam espaço e 
público, os desfechos para a história de cada 
empreendimento podem ser os mais variados. 
Se a situação for favorável, há a possibilidade 
de expandir os negócios e abrir uma filial em 
outro bairro ou mesmo en um município vi-
zinho. Já quando os rumos não vão tão bem, 
talvez a solução seja mudar a diretoria, juntar-
se a outra companhia ou mesmo vender a loja 
para uma rede maior.

Em todos os casos – positivos e negativos 
–, as decisões corporativas envolvem uma série 
de questões. É preciso pensar nos impactos 
financeiros, nos desdobramentos jurídicos e 

o varejo

Rafael Tourinho Raymundo

Muitas são as mudanças 

administrativas que 

podem ocorrer num 

supermercado. Conheça 

as precauções a serem 

tomadas para que os 

períodos de transição 

sejam brandos
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o público externo quanto para os próprios co-
laboradores. Há muitas pessoas envolvidas no 
processo – funcionários, fornecedores, clientes. 
As mudanças nos negócios afetam a vida de todas 
elas, em maior ou menor grau. Em resumo, trans-
formações geram conse quências, sendo algumas 
imprevisíveis. Por isso, para minimizar surpresas 
desagradáveis e fazer com que as transições sejam 
amenas, é preciso estar preparado.

De olho nas finanças

Mudanças, antes de tudo, atingem as 
finanças da empresa. Portanto, deve-se “en-
quadrar a expansão ou a troca de bandeira 
no fluxo de caixa”, conforme recomenda 
Vanderlei Goulart, consultor e instrutor do 
GES. O primeiro passo é planejar o gasto 
total e em quanto tempo será feito esse 
investimento, para que seja possível alocar 
os recursos necessários. “O ideal é que pelo 
menos dois terços sejam de capital próprio”, 
calcula Goulart. Não se trata de uma regra, 
mas de uma precaução: quanto maior o 
financiamento ou o empréstimo, mais altos 
os riscos e mais demorado o retorno.

Em se tratando de fusões e aquisições, 
também é importante observar o passado 
das partes envolvidas. Do contrário, “você 
pode comprar a empresa por um valor 

comercial satisfatório, mas ter um passivo 
oculto que inviabilize o negócio daqui a um 
ou dois anos”, alerta o consultor. Eventos 
contábeis podem ter sido registrados erro-
neamente. Alguma infração pode ter sido 
cometida. Impostos podem não ter sido pa-
gos. Eventos como esses acabam por causar 
surpresas ruins, principalmente quando são 
descobertos apenas no momento de uma 
fiscalização ou auditoria. “A incorporação 
ou fusão não é simplesmente a compra de 
um ponto comercial. É algo mais profun-
do”, reitera Goulart.

O advogado Paulo Roberto Tramon-
tini, consultor jurídico da Agas, aponta os 
cuidados que devem ser tomados tanto na 
fusão de duas empresas quanto na compra 
de uma loja já estabelecida. Segundo ele, 
antes de se firmar qualquer acordo, é ne-
cessário o acompanhamento de profissio-
nais da área contábil, com consultores de 
direito civil, tributário e trabalhista. Cabe 
a esses fazer uma análise minuciosa junto 
ao empresário, de maneira a concluir qual 
será a melhor forma de aquisição – ou, até 
mesmo, verificar a impossibilidade de se 
fechar um negócio.

Tramontini cita um exemplo: “Se os 
passivos tributários e trabalhistas forem 
muito comprometedores, atingindo deter-
minado patamar que venha a afetar os ativos, 
aconselha-se somente a compra da marca”. 
Nesse caso, o quadro de funcionários seria 
dispensado, optando-se pela contratação de 
novos colaboradores. Agora, se não houver 
encargos ou pendências graves, pode-se 
também aproveitar o pessoal. É uma questão 
de saber com quem se está lidando: “Os en-
volvidos devem possuir amplo conhecimento 
do instituto da sucessão de empresas, que 
incide em qualquer das modalidades por que 
o empresário optar”.

O consultor jurídico também enfatiza a 
importância de se estabelecer um contrato 
detalhado, em que se enumerem todos os 
aspectos que possam trazer segurança jurí-
dica ao empreendimento. “Dependendo da 
escolha, o supermercadista poderá colocar 
em risco até mesmo o seu patrimônio atual 
pessoal, devendo, pois, cercar-se das maiores 
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Filial 25 do Peruzzo Supermercados, em Venâncio Aires
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cautelas na eventual fusão ou aquisição de 
uma loja”, frisa Tramontini.

Lidando com pessoas

Tomadas as devidas precauções e realizadas as 
mudanças estruturais e legais na empresa, chega 
a hora de lidar com um importante elemento: as 
pessoas – não só clientes, mas também fornecedo-
res e equipes no chão da loja. Em muitas situações, 
o quadro de funcionários é mantido, mesmo quan-
do há trocas na gerência, na administração ou na 
diretoria. Com uma “cara nova” para o mercado, 
algumas adaptações são inevitáveis.

Lísia Strüssmann, consultora em gestão 
de pessoas e instrutora do GES, destaca que 
o setor de Recursos Humanos é estratégico 
para o empreendimento. Isso significa que, em 
qualquer tomada de decisão, deve haver um 
acompanhamento conjunto do RH para garantir 
a qualidade dos serviços e a dignidade dos colabo-
radores. Uma mudança de marca, por exemplo, 
pode significar uma transformação na cultura 

organizacional, algo que incide diretamente nos 
valores e nas relações interpessoais. Dessa forma, 
é necessária uma análise do código de conduta 
ética da empresa adquirente, com o objetivo de 
preparar e integrar as equipes.

Esse trabalho é geralmente realizado junto à 
área jurídica. “O equilíbrio e a manutenção justa 
dos benefícios devem preponderar”, diz Lísia. 
Entre os benefícios e deveres previstos, estão 
a carga horária dos trabalhadores, os tipos de 
treinamento e desenvolvimento oferecidos pela 
companhia, possíveis participações nos lucros e 
resultados, bem como todos os demais direitos e 
deveres dos funcionários.

Contudo, não é somente o público interno 
que deve assimilar a nova direção dos negócios. 
Os clientes também precisam se acostumar às 
mudanças. Logo, mais uma vez, as ações devem ser 
implantadas de acordo com um planejamento.

O consultor Airton Dória ressalta que as de-
cisões têm de ser precedidas de um levantamento 
de dados: “No âmbito interno, torna-se relevante 
aplicar uma pesquisa de clima organizacional. 



32/33 Revista AGAS (maio/junho 2013)

g
e

st
ão No âmbito externo, a pesquisa de mercado. 

Baseando-se nessas informações, é preciso que se 
definam metas claras para, então, estabelecerem-
se políticas que possam melhor adequar a nova 
operação”. É a partir desses dados que são de-
terminados eventuais realinhamentos do quadro 
funcional, revisões do mix de produtos e serviços 
oferecidos, entre outros pontos.

O objetivo é, na medida do possível, alinhar-
se às expectativas dos públicos interno e externo. 
Mudanças, pontua o consultor, trazem instabilida-
de. O processo de transição em um supermercado, 
assim, requer cautela, para que os aspectos positi-
vos sejam reconhecidos e os negativos percam evi-
dência. “Para que essas medidas possam ser bem 
administradas, valer-se de uma ação estruturada 
de comunicação pode ser uma grande ‘sacada’”, 
sugere. Entram aí tanto a comunicação interna 
quanto estratégias de marketing para divulgar as 
novidades aos clientes.

Não se pode querer transformar água em 
vinho de uma só vez. As mudanças devem ser 
graduais, sem que haja ruptura com a história 
pregressa. “A empresa adquirida tem relações 
comerciais e até afetivas com sua clientela. 
Preservar esse relacionamento é mostrar que o 
supermercado deseja continuar mantendo esse 
elo”, garante Dória, citando, ainda, que a popu-
lação gaúcha tem forte apreço às tradições. Isso 
fica ainda mais evidente quando uma rede resolve 

se instalar num novo domicílio. “A proposta de 
entrada não deve jamais atacar os concorrentes 
estabelecidos, pois o sentimento do consumidor 
local é de fidelidade e tradição. A tônica é a de 
tornar-se uma alternativa que possa oferecer 
novos diferenciais de compra”, aconselha.

Expansão dentro dos planos

Originário de Bagé, na região da Cam-
panha, o Peruzzo Supermercados compõe 
hoje uma das maiores redes de autosserviço 
do Estado. Isso se deve ao planejamento de 
expansão do grupo. De acordo com o diretor-
presidente, Lindonor Peruzzo, a empresa 
está sempre à procura de oportunidades para 
ampliar o alcance de seus serviços.

Foi assim que, ao longo dos anos, lojas 
de outras cidades foram sendo incorporadas 
à companhia. Santa Maria, Alegrete, Caçapa-
va do Sul, Pelotas e Candiota foram alguns 
dos municípios que passaram a contar com 
unidades da cadeia Peruzzo, após a aquisição 
de supermercados locais. Recentemente, foi 
a vez de três lojas de uma rede de Venâncio 
Aires serem compradas e adotarem a ban-
deira do grupo bajeense. 

O diretor-presidente conta que a nego-
ciação durou cerca de dois meses – um pro-
cesso analisado e pensado. “Nossa empresa 

No Imec, mudanças visam 
a tornar os processos 

mais eficientes
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sempre fez as negociações de uma forma bem-estudada e com pessoas 
sérias”, explica Peruzzo. É isso que evita contratempos e incômodos 
mais adiante. “Nunca tivemos problema”, acrescenta.

O empresário também credita o sucesso das aquisições a audito-
rias e contratos bem-estruturados, principalmente no que diz respeito 
a dívidas ou outras pendências jurídicas, trabalhistas e financeiras que 
o estabelecimento possa ter. “Normalmente, nos contratos, consta 
que todo e qualquer encargo que venha a surgir é de responsabilidade 
do antigo proprietário. Nós não compramos o passado; assumimos a 
loja a partir do hoje.”

E é assim, olhando para a frente, que o grupo Peruzzo mantém 
o foco não só na expansão, mas também na conquista do público. No 
caso de Venâncio Aires, isso significou investir em ações de marketing 
e de envolvimento com a comunidade. Isso ocorre porque, às vezes, 
uma parcela das pessoas fica meio desconfiada das novidades. Para 
uma marca de fora se consolidar entre a população, é preciso divulgá-
la. “No início, houve uma perda de clientela, mas já a estamos recu-
perando. Trabalhamos ao máximo a marca, mostramo-nos presentes 
para a comunidade, para diminuir a resistência”, lembra Peruzzo.

Eficiência nos processos

A rede Imec Supermercados, localizada no Vale do Taquari, passou 
por uma recente troca no comando diretivo. Todas as posições de diretoria 
foram substituídas. Com isso, também vieram alterações nos processos 
internos da empresa, visando a um maior nível de eficiência.

Leonardo Taufer, diretor comercial da rede, afirma que estabelecer a 
nova cultura é algo que vem acontecendo continuamente. “Nesse tipo de 
mudança, com esse nível de complexidade, você precisa conscientizar os co-
laboradores dos benefícios e tomar, o tempo inteiro, atitudes que reforcem 
isso. Tentamos fazê-los entender que essas mudanças não são algo pontual 
ou momentâneo, fazem parte de um processo que visa a melhorias.”

Alguns aprimoramentos que Taufer menciona são de ordem 
operacional. Criaram-se novas rotinas para otimizar o atendimento 
nas lojas, assim como controlar e minimizar a quebra de mercadoria. 
“Identificados os motivos da perda, conseguimos mitigá-los e melhorar 
os resultados da companhia”, diz ele.

Porém, há outro aspecto cada vez mais enfatizado pelo Imec: a valo-
rização das pessoas. “Nós tínhamos talentos que acabavam se perdendo. 
Hoje, os colaboradores sentem-se mais valorizados com oportunidades”, 
aponta o diretor comercial. Taufer também confia que “está muito claro 
para todos dentro da organização o que é esperado deles e qual o desenho 
de carreira que se pode ter dentro do Imec”.

A filosofia é dar preferência a colaboradores do próprio supermercado 
para os cargos de liderança. Foi estabelecido, inclusive, um programa de 
trainees, com duração de um ano, em que trabalhadores saem de sua rotina 
de loja e passam por todos os setores da empresa. A ideia é prepará-los 
com o conhecimento necessário para um controle eficiente dos processos. 
O Imec possui, ainda, uma recém-instituída política de cargos e salários, 
algo que não existia até o ano passado. 
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essencial para o negócio
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mais desagradável de se 
ver em uma gôndola de supermercado do que 
produtos abertos, esparramados? Mais do que uma 
impressão ruim ou um acidente que pode ocorrer 
nos melhores estabelecimentos, rupturas afastam 
clientes e representam gastos extras, ilustrando 
bem a importância da atenção à reposição dos 
produtos nas prateleiras. “Essa importância está 
diretamente relacionada ao nível de satisfação do 
cliente, às rupturas e ao estoque excedente, que 
imobiliza o capital de giro e aumenta o número de 
produtos vencidos por conta do excesso”, assinala o 
consultor Paulo Magnus. Portanto, é coisa séria.

A reposição faz parte da cadeia de suprimentos, 
que começa no departamento de compras e termina 
na própria reposição, passando pelo recebimento de 
produtos, estocagem, gestão da segmentação e do 
mix de marcas, abastecimento do ponto de venda 
e a venda propriamente dita. “Uma gôndola bem 
abastecida pressupõe a disponibilidade de produtos 
corretos para o cliente-alvo do supermercado, um 

quer situação número de frentes suficientes, em layout adequado 
ao cliente-comprador, em quantidade certa até o 
próximo reabastecimento do espaço, sem deixar 
faltar produto e fazendo o rodízio correto das datas 
de cada unidade exposta”, ensina Gustavo Fauth, 
instrutor do GES. “Cada organização tem suas pró-
prias regras, mas, em geral, dentro das horas do dia 
e, estes, dentro da semana, organizam a reposição, 
sendo a prioridade não deixar faltarem produtos, 
manter limpas as gôndolas e os próprios itens, fazer 
o reconhecimento da necessidade do rodízio em 
relação às datas e não tomar o espaço do cliente.”

Atenção às rupturas

Para Paulo Magnus, o maior desafio no 
processo de compras é manter o nível de 
equilíbrio dos estoques e prover um tempo 
de cobertura dos produtos que não gere rup-
turas, que hoje representam 8% de prejuízo. 
“Como consequência ocorre perda de venda 

Equilíbrio entre o nível de serviço ao consumidor e 

o custo dos estoques assinala um bom trabalho de 

reposição de mercadorias nos postos de venda

Andréa Lopes



e a perda de clientes para a concorrência”, 
justifica. Pesquisas sinalizam que 37% dos 
consumidores que se deparam com quebras 
no ponto de venda buscam os produtos em 
outras redes. “Como podemos ver, a ruptura 
é um verdadeiro calo no resultado do lojista, 
que pode comprometer de 18% a 27% do 
resultado da empresa.” A solução é acompa-
nhar, monitorar e avaliar consistentemente os 
métodos e processos operacionais, particular-
mente na área de compras, estoque, reposição 
e vendas, bem como o constante desempenho 
das categorias ofertadas no mix de produtos. 
“Agindo dessa forma, certamente estaremos 
diminuindo custos, aumentando resultados e 
fidelizando e retendo mais clientes.”

Não menos importante é afastar os es-
toques excedentes que imobilizam capital de 
giro, roubam frentes de gôndolas de produtos 
que poderiam vender mais e aumentam as 
chances de perdas e o custo da mercadoria 
vendida, impactando de forma direta no re-
sultado líquido do varejo supermercadista e 
no nível de satisfação dos clientes. “Produto 

certo, no local certo, na hora certa e na quan-
tidade certa aumenta as chances de venda e os 
resultados da empresa”, resume Magnus.

Funcionários parceiros

Para tudo funcionar de forma correta, o segredo 
está no treinamento dos colaboradores. Gustavo 
Fauth aposta na seleção de pessoas com caracterís-
ticas de respeito ao cliente, que gostem de servir 
e de prestar atendimento ao público. “É preciso 
treiná-las com paciência, respeito, investimento e 
acompanhamento, deixando claras as informações 
sobre a função, a carreira, as responsabilidades e a 
importância da tarefa de reposição das gôndolas.”

Cesion Pereira, proprietário do Super da 
Praia, em Capão Novo, aposta no treinamento de 
seus funcionários, que são vistos como parceiros 
na tarefa de satisfazer os clientes. “Apesar do cres-
cimento do Litoral Norte, ainda contamos com o 
giro imenso de produtos no verão e a diminuição 
drástica no inverno, sobretudo nos meses de junho 
a agosto”, relata. “Controlamos e diminuímos as 
compras, cuidando para não deixar de atender o 
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consumidor local, que entra durante todo o ano 
no supermercado.” Pereira lança mão das promo-
ções de produtos com menor saída, evitando o 
encalhe e o vencimento. Mas, para ele, o maior 
problema é a ruptura. “Temos um cuidado espe-
cial na reposição. E precisamos, além de ter os 
estoques em dia, acompanhar o desgaste dos itens 
nas prateleiras. Por isso, fazemos um treinamento 
bem focado com os funcionários, que são dividi-
dos por setores na loja e fazem constantemente 
a conferência das gôndolas.”

Diferencial nos detalhes

Considerado um exemplo no quesito 
reposição, o Formenton Supermercados, de 
Canoas, prima pelo treinamento de todas as 
pessoas envolvidas na operação de compras, 
com atenção especial à entrega do fornece-
dor dentro dos prazos estipulados. Segundo 
o proprietário da loja, Sandro Formenton, 
a logística atravessa um momento delicado 
por parte dos fornecedores, com muitos 
atrasos. Para ele, a gerência precisa estar 
atenta à equipe de trabalho, sempre mo-
nitorando o abastecimento com o máximo 
de antecedência possível, evitando assim a 
ruptura. “Aqui no súper, isso tudo é feito 
no detalhe, com controles da venda, aná-
lise de volumes e projeções das vendas. A 
equipe trabalha com planilha dos produtos, 
com suas famílias de sabores e fragrâncias 
diretamente no ponto de venda. E é preciso 
ter rotinas diárias, com as equipes fazendo 
levantamentos e ajustes constantes.”

Dicas para a exposição e reposição de produtos

Organize seu ponto de venda de acordo com os modelos de compra do cliente, a compra planejada, a compra 

sugerida e a compra por impulso.

Faça a gestão de segmentação e mix de marcas de produtos utilizando metodologia e ferramentas disponibilizadas 

pelo gerenciamento de categorias.

Estipule o número de frentes para cada produto e marca nas gôndolas.

Exponha os produtos por segmentação.

Privilegie a exposição vertical, a combinada e a horizontal, nesta ordem, de preferência.

Observe os níveis de exposição de produtos nas gôndolas, retire os produtos que estão na zona da escada. Estes 

nada mais são do que estoque excedente.

Faça a gestão do sortimento dos produtos no ponto de venda.

Observe os critérios de departamentalização no PDV.

Identifique claramente as áreas quentes e as áreas frias da loja.

Aproveite melhor as áreas nobres, como pontas de gôndolas opostas, a linha de frente de caixa e as áreas quentes da loja.

Padronize o mix dos displays de caixa.

Faça mais Merchandising, Venda Cruzada, Venda por Impulso, Cross Merchandising, Ponto Extra, Ilhas e Pilha. Tudo 

isso aumenta a venda e o ticket médio das seções.

Trabalhe melhor a margem de contribuição, através da exposição vertical de produtos na gôndola.

Converse mais com os atores do processo, explique o início, o meio e o fim da estratégia, pois a melhor forma de 

comprometer os colaboradores é envolvê-los no processo. Comunique-se com seu público interno e externo através 

do composto de Marketing, Produto, Preço, Praça e Promoção.

No Super da Praia, o giro intenso do verão contrasta 
com a baixa saída entre junho e agosto

Fonte: Paulo Magnus
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de do Sul não é uma tarefa fácil. Os consumi
dores estão entre os mais exigentes do país, 

enquanto o mercado é muito competitivo. Por 
essa razão, é comum que os empresários do seg
mento do autosserviço tenham longas jornadas 

administrar
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Já é tradição. Todos os anos, o calendário de eventos da Agas 

se inicia na pista, com o GP de Kart. A corrida se consagrou 

como uma oportunidade para estreitar o relacionamento com 

colegas supermercadistas e com fornecedores
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Os melhores do 
6º GP Agas de Kart

Bateria 1
Campeão: 

Vinícius Guimarães – Dipam Gaúcha

2º lugar: 

Anderson Hoffmeister – Superbom/Imbé

3º lugar: 

Antônio Cesa Longo – Super Apolo/

Bento Gonçalves

Bateria 2
Campeão: 

Estevão Storck – Café Spezzo

2º lugar: Ricardo Daltoé – Super Apolo/ 

Bento Gonçalves

3º lugar: Lucas Ortiz – Asun/Gravataí

de trabalho. Os momentos de descontração são 
poucos, mas precisam ser bem aproveitados.

Em um calendário recheado de palestras, 
feiras e happy hours, a Associação Gaúcha de 
Supermercados dá a largada para as atividades 
de 2013 com o Grande Prêmio Agas de Kart. 
Criada em 2007, a prova é hoje um encontro 
tradicional entre diretores e representantes da 
entidade e do Agas Jovem, além dos patrocina
dores do evento. 

Em sua sexta edição, o GP Agas de Kart 
2013 aconteceu no dia 14 de março, no Velo
park, em Nova Santa Rita. Divididos em duas 
baterias, os 32 competidores vestiram o macacão 
e o capacete e pisaram no acelerador. Fundador 
da Associação BentoGonçalvense de Kart e 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo corria 
de olho no bicampeonato. Entretanto, a noite 
foi dominada pelos patrocinadores.

O evento teve patrocínio da Dinda Ali
mentos, Formiga Equipamentos, Café Spezzo, 
Paganini, Ticket, Dipam Gaúcha e Itaipava. 

Após a disputa, a Paganini ofereceu um jantar, 
preparado pelo chef Orlanda Capra, para todos 
os presentes.



rodutos que 
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ambientes nos super-
mercados que são considerados nobres, devido à 
maior visibilidade alcançada. Pontas de gôndola 
e corners promocionais são alguns deles, mas há 
outro elemento que merece dedicação especial: 
os check stands, as prateleiras que ficam próximas 
aos caixas. Como todos os clientes precisam pas-
sar pelo checkout, esses espaços se tornam uma 
importante vitrine para os produtos.

Tradicionalmente, os check stands são traba-
lhados a partir da ideia de compra por impulso. 
A mercadoria ofertada é aquela que normalmente 
não estaria na lista de compras de uma família. 
Itens de doceria, como balas, bombons e biscoi-
tos, são os mais comuns. No entanto, não são os 
únicos. O consultor de varejo Rogério Machado 
lembra que a possibilidade de supervisão desses 

existem alguns

Os check stands, as gôndolas que 

ficam próximas aos caixas, são um 

ponto nobre do supermercado e 

podem potencializar as vendas – basta 

oferecer a mercadoria certa

locais é mais garantida. Assim, é possível dispo-
nibilizar produtos caros ou com maior risco de 
furto. Também entram no rol de opções aqueles 
artigos do dia a dia como palitos de dente, fósforos 
e lâminas de barbear – produtos pequenos, fáceis 
de se esquecer de comprar.

Nas lojas do Supermercado Viezzer, de 
Canoas, na Região Metropolitana, o carro-chefe 
dos check stands são mesmo as guloseimas. Balas, 
chocolates, drops e barrinhas de cereal são ven-
didos a granel. O importante é que sejam marcas 
de qualidade. “Não adianta ter uma barra de cho-
colate sem marca. A pessoa leva uma vez e nunca 
mais. Nós trabalhamos sempre com produtos de 
qualidade, porque o cliente não pode duvidar se 
o produto é bom”, explica Mario Viezzer, presi-
dente da rede.



A escolha dos itens que serão disponibilizados no ponto próximo aos 
checkouts vem de uma negociação com os fornecedores. São muitas mar-
cas do mesmo segmento disputando o espaço, então opta-se pelo melhor 
custo/benefício. “Tem que ser o que o cliente quer”, resume Viezzer, mas 
também deve ser vantajoso para a empresa. “A loja tem itens que não 
dão muita margem de lucro. Tem que ter outros que cubram”, acredita.  
O consultor de varejo concorda: “Check stand é ponto para ganhar dinheiro, 
não para perder”.

Atenção para a visibilidade

O aspecto visual é um dos pontos a serem considerados, na 
hora de planejar a disposição dos produtos. Mario Viezzer cita o caso 
de um fornecedor que propôs um layout diferente, mais moderno. 
A mudança foi testada em uma das lojas da rede e teve resultados 
positivos. O aumento das vendas foi de 41%, em relação ao mesmo 
período no ano anterior. Com isso, decidiu-se implantar o layout nas 
demais unidades do súper. “Se não aumenta as vendas, é porque não 
deu certo”, afirma o empresário. Contudo, ele pondera que isso é 
algo que deve ser revisto e renovado de tempos em tempos, pois vão 
surgindo novos produtos e o que vende bem hoje pode não ter tanta 
demanda amanhã.

Rogério Machado salienta que a limpeza da mercadoria nos check 
stands é um cuidado básico. Deve-se evitar que os itens fiquem sujos 
ou empoeirados. Outra precaução é verificar se os preços discrimina-
dos nas etiquetas estão em conformidade, no caso de produtos que 
sejam oferecidos tanto na saída quanto no interior da loja. Uma última 
sugestão é investir na comunicação visual, com cartazes anunciando 
promoções ou novidades no mercado.

Sendo os check stands pontos nobres, tais quais as pontas de 
gôndola e os corners promocionais, o mínimo que se espera do super-
mercadista é esmero. A recompensa vem com a satisfação do cliente 
e com o aumento nas vendas.

Enquete
O que os consumidores gostariam de ver próximo do check-

out? Veja algumas opiniões

“Leite e pão. Às vezes estou com pressa e assim 
ficaria mais fácil.”

Celoi Vieira Sheuca, encarregada de portaria

“Considero correto que seja um espaço para as balas, 
mas seria importante ver mais preservativos ali.”
Vinícius Santos Pereira, recepcionista

“Produtos de consumo básico, para que os clientes 
não precisem atravessar o supermercado.”

Caroline Castro, representante comercial
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e pequenas empresas de autosserviço 
têm mais um motivo para investir na qualificação 
de seus administradores. A Associação Gaúcha de 
Supermercados firmou uma parceria inédita com o 
Sebrae-RS para o fornecimento de 60 meias-bolsas 
de estudo para o curso de Gestão em Supermerca-
dos (GES). O benefício subsidia 50% do valor total 
do curso.

Para concorrer às meias-bolsas, as empresas 
interessadas devem registrar um faturamento 
bruto total de até R$ 3,6 milhões por ano e estar 
com as contribuições fiscais em dia. O presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo, avalia que a parceria 
com o Sebrae-RS é fundamental para o segmento 
supermercadista. “As bolsas de estudo vão facilitar o 
acesso de representantes de empresas que não têm 
investimentos programados para a capacitação e o 
treinamento e que, a partir do GES, certamente en-
tenderão a importância de unir a experiência prática 
do chão de loja com a teoria aprendida em sala de 
aula para o desenvolvimento de mudanças efetivas 
em seus negócios”, afirma.

Para o presidente do Sebrae-RS, Victor Augusto 
Koch, a união de esforços com a Agas é um passo 
importante na busca pela qualificação das micro e 
pequenas empresas do autosserviço. “Estamos incen-
tivando administradores e gestores a ingressar em um 
processo de educação empresarial de reconhecida 
competência. Prova disso é a formação, pelo GES, de 
517 pessoas com turmas em oito municípios gaúchos 
desde a sua criação em 2007”, destaca. Gerente de 
atendimento no Sebrae-RS, Viviane Ferran destaca o 
papel da coordenadora de Capacitação da Agas, An-
gelita Garcia, no acordo entre as duas entidades. “Por 
meio dela, fomos alertados de que o conteúdo do 
GES está alinhado com a nossa missão, de promover 
a competitividade entre as empresas”, conta.

Um impulso para a parceria foi a descoberta 
de que muitas empresas de micro e pequeno por-
tes têm necessidade, desejo e disponibilidade em 
inscrever gestores no curso, mas acabam desistindo 
por limitações financeiras. “São companhias dentro 
do perfil que costumamos atender. Atuamos em 
vários setores do comércio, mas especificamente 
com os supermercados não tínhamos desenvolvido 
nenhum trabalho setorial. É uma forma de nos 
aproximarmos. Tem tudo para ser interessante e 
proveitoso para todos”, diz Viviane.

Em 2013, as aulas do GES acontecem em Porto 
Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo e 
Cruz Alta. O calendário letivo tem duração de seis 
meses, com um encontro semanal, e as atividades 
contemplam seis módulos diferentes: administrativo, 
gestão de pessoas, jurídico, marketing, operação de 
loja e gestão financeira. Interessados devem entrar 
em contato com a Capacitação da Agas.

as micro

União de esforços 
pela capacitação

Impulsionar a qualificação no setor de supermercados é um 

dos principais objetivos da Agas. Em março, a associação 

formalizou uma parceria com o Sebrae-RS, para facilitar o 

acesso de gestores de pequenos negócios ao GES
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André Garcia Comunicador, consultor em Marketing e instrutor do GES

empresa percebe a necessida-
de de qualificar suas vendas, também deve entender 
a complexidade de atingir resultados superiores aos 
atingidos habitualmente. 

Os agentes da mudança de resultados devem 
ser os mesmos da mudança de comportamento. A 
cultura de qualificação comportamental frente ao 
atendimento do público desenha uma realidade de 
fidelidade do cliente, pois voltamos onde somos bem 
tratados. Quantas vezes presenciamos funcionários 
irritados, apressados, impacientes, refletindo direta-
mente suas angústias e frustrações nos clientes?

O primeiro passo refere-se aos cuidados com 
o cliente! O segundo ponto decisivo para o sucesso 
daqueles que serão a mola propulsora da empresa 
é o treinamento. Uma verdadeira revolução no 
treinamento é a chave para a mudança, porém a mu-
dança aqui reportada não é conceitual, mas de fato. 
Proporcionar aos funcionários o real entendimento 
e comprometimento contribui em sua autoestima 
funcional e no empenho, devendo se sentir parte 
da mudança e de sua importância.

O equívoco de uma parcela significativa do 
varejo é promover treinamentos “básicos”, conven-
cionais, que o funcionário julga como previsível. 
Dessa forma, percebe-se que dizer o que já se sabe 
realmente não acrescenta nada! Mas então o que 
fará a diferença?

O que faz a diferença é a criatividade, elemen-
tos de promoção de um “choque de gestão” nas 
equipes. Mais que qualificar, é preparar as pessoas 
em seus diferentes níveis e não somente naqueles 
que estão na linha de frente.

O conceito de equipe deve ser revisto, pois a 
mudança de comportamento deve ser global e não 
setorial. Só haverá crescimento de vendas quando 

quando uma a ótica empresarial e dos funcionários perceber o 
poder do treinamento diferenciado e da criatividade 
nele associada.

Sabemos que pensar diferente é o caminho, 
pode contribuir para mudar a forma de entender 
as funções, o trabalho e os resultados. Treinar para 
qualificar resultados deve conter o esforço de trans-
formação de conhecimentos, de foco e de maneira 
de olhar os desafios.

Pensar diferente a ideia de transformar os trei-
namentos garante a surpresa da revisão de valores 
e produtividade. Percebemos isso em sala de aula, 
quando trabalhamos valores, potencialidades, e a 
motivação dos funcionários normalmente está di-
retamente ligada ao crescimento de produtividade 
da empresa.

Para alterar resultados é necessário o empenho 
na mudança da ótica de pensar a empresa. Compro-
meter o funcionário e valorizar o mesmo é decisivo 
para o conjunto de sucesso em seus diferentes 
níveis. Promover grandes reformas, principalmente 
no ensino, motiva e alimenta a confiança do corpo 
produtivo da empresa, pois com esperança e conhe-
cimento os resultados aparecem, mas obviamente é 
necessário acrescentar ao corpo produtivo a crítica ao 
sistema, ou seja, todo mundo deve ser responsável 
pela transformação produtiva.

Para atingir o objetivo o funcionário deve olhar 
suas atribuições como sócio e não como empregado. 
O treinamento faz o desenho e o enquadramento de 
valores. Cabe à empresa comprar a ideia de mudança 
de comportamento. É importante lembrar que a 
possibilidade de crescimento é grande com a mu-
dança na forma de “olhar da empresa”, pois, quando 
todos pensam da mesma forma, as possibilidades de 
sucesso e crescimento passam a ser reais.

riatividade e treinamento: 
mudando a visão do varejo
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Desde 2012, três turmas se formaram no 
workshop Boas práticas para serviços de alimenta-
ção direcionado para supermercadistas. O último 
grupo participou da capacitação nos dias 8 e 9 de 
outubro, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, 
na sede da Agas, em Porto Alegre. “Este é o único 
curso que aborda os aspectos da legislação sob o 
olhar dos supermercadistas. Por isso, a parceria 
entre a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e 
a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) 
é fundamental para o setor”, defende Odoaldo 
Rochefort, coordenador do curso de Gastronomia 
da UCS e de Boas Práticas da Agas. Os estudantes 
foram certificados com a homologação NVP/ali-
mentos, conforme RDC 216/04 Anvisa e portaria 
78/09 da Secretaria Estadual da Saúde, exigida na 
concepção do Alvará de Saúde para manipulação de 
alimentos. Para Rochefort, as aulas foram bem apro-
veitadas. “Fizemos uma pesquisa sobre os principais 
problemas dessa área e oferecemos exemplos reais 
de aplicação da teoria. Os alunos se identificaram 

Importância dos cuidados na gestão de alimentos

e saíram satisfeitos, em razão do caráter aplicativo 
das palestras”, comenta. Mauro Cingolani, diretor 
da Escola de Gastronomia da UCS, confirma a 
importância de boas práticas nos supermercados: 
“A participação de todos é importante, pois, no ano 
passado, todos os comerciantes do ramo alimentício 
foram obrigados a ter funcionários capacitados. Re-
gistramos os professores – Rochefort e Marina Sal-
vador – na Anvisa para cumprir o programa padrão 
da entidade”. O objetivo, daqui para frente, é que 
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Formandos da terceira turma do curso



as turmas cresçam cada vez mais. “Pretendemos 
alcançar todos que tiverem necessidade de integrar 
boas práticas em suas lojas, e manter contato para 
que possamos oferecer módulos enxutos para a 
atualização da certificação”, completa.

Setor ainda tem carências
Os setores que precisam da aplicação das 

boas práticas, segundo Cleonice Dias, instrutora de 
Gestão de Alimentos Perecíveis no GES, são: car-
nes; frios e laticínios; hortifrutigranjeiros; padaria 
e confeitaria, pois passam por processos de corte, 
fatiamento, descascamento, preparo, cozimento e 
acondicionamento. “É importante recrutar e capa-
citar colaboradores para manipular os alimentos. 
Eles devem passar por qualificações sistemáticas a 
fim de manter um padrão de controle de segurança 
alimentar”, sugere Cleonice. E completa: “Ter o 
Manual de Boas Práticas elaborado é um parâmetro 
a ser seguido. São necessários, também, cuidados 
com a higiene e saúde dos manipuladores, móveis, 
utensílios e ambientes, além do controle da quali-
dade da água do estabelecimento e das pragas”.

Atenção!
Cleonice Dias cita os erros mais comuns na 

aplicação das Boas Práticas na manipulação de ali-
mentos nos supermercados:

Exposição de produtos vencidos ou com validade 

inferior a um terço da validade total

Recebimento de perecíveis sem inspeção dos 

fornecedores quanto à temperatura e outros registros

Armazenamento inadequado dos itens, que podem 

favorecer a contaminação cruzada

Ausência de pias para higienização das mãos, com 

sabonete líquido antisséptico, toalha descartável, lixeira 

com tampa e acionamento por pedal, e álcool 70%

Ausência de área climatizada exclusiva para a 

manipulação dos alimentos

Não-utilização de uniformes e Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs)

Falta de registro das temperaturas das câmaras, refrig-

eradores e expositores, pelo menos duas vezes ao dia

Ausência do Manual de Boas Práticas com os 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), 

claros e compreensíveis
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O GES Superior, oferecido pela Agas em parceria com a Universidade 
de Caxias do Sul (UCS), já se tornou referência em gestão de supermer-
cados. Consolidado, tem a formatura de sua quarta turma prevista para 
o segundo semestre do ano. “Acredito que o curso veio para preencher as 
lacunas da cadeia supermercadista. Os professores já atuam na área, então 
são conscientes quanto às necessidades do segmento”, afirma a coordena-
dora Cláudia Ramos.  

Entre as tendências de mercado analisadas nos Trabalhados de Conclusão 
de Curso (TCCs) está o foco em gestão de estoques e pessoas. “De maneira 
geral, este é um ponto crítico da área. Os supermercadistas, antes, acertavam 
errando. Com o GES, as perdas são minimizadas”, comenta. Segundo ela, 
a procura cresce a cada ano: “Os próprios alunos que participam fazem o 
marketing boca a boca”. O vestibular acontece uma vez ao ano, com datas 
definidas após a ExpoAgas. Para inscrever-se, o candidato deve acessar o site 
da Agas: www.agas.com.br.

Alunos e empregadores satisfeitos
Entre os formandos de 2013/2 está Ricardo Borges, que trabalha na 

indústria varejista há 16 anos. “O GES Superior ampliou meu olhar sobre a 
realidade dos supermercados. A experiência me agregou novos conhecimentos 
sobre o setor”, relata Borges. Para ele, o curso é completo e oferece um parâ-
metro geral da área. Aliar a teoria e a prática é fundamental, na visão de Borges: 
“Após cada aula, sugiro novas ideias na empresa. Dia a dia, o pensamento é 
reformulado”, comenta o auxiliar administrativo do Supermercado Dalpiaz, 
em Osório. O diretor da empresa, Ugo Dalpiaz, também está satisfeito. “O 
curso ajuda muito na rotina dinâmica do setor, pois oferece uma visão mais 
ampla do negócio ao funcionário”, alega. Para ele, o GES é um diferencial 
importante na hora de contratar um colaborador: “Todos os empresários 
supermercadistas querem um profissional qualificado trabalhando em seu 
estabelecimento. Portanto, a pessoa preparada tem emprego garantido”. 

José Reni, diretor do Super Bom, de Imbé, mescla a visão de inovação de 
aluno e de estratégia do empresário. Ele afirma que o GES o auxiliou a melhorar 
a gestão de seu negócio: “Principalmente no que diz respeito à contratação e 
retenção de mão de obra”. Devido ao dia a dia dinâmico, uma capacitação em 
EAD facilita o aprendizado. “Já havia iniciado uma faculdade de administração, 
mas acabei desistindo, em consequência das aulas presenciais”, revela. 

GES Superior fortalece o setor

Formandos da última turma do GES Superior com 
professores e Antônio Cesa Longo, presidente da Agas
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o mês de o empresário supermercadista 
gaúcho começar a se organizar para a chegada 
do inverno e das festas em comemoração a São 
João, também conhecidas como “festas juninas”, 
por acontecerem em junho.

A tradição surgiu no Brasil na época colo-
nial, quando o país era governado por portugue-

maio é

H
Em junho, as festas em comemoração a São João têm início. 

No mesmo mês ocorre, também, o começo da estação mais 

fria do ano. Ambas as datas figuram como oportunidades para 

o supermercadista aumentar a venda em suas unidades

ses que deixaram como um de seus legados as 
homenagens a São João, na época conhecidas 
como Joaninas. Recheadas de fogueiras, quadri-
lhas, balões e bandeirolas, as solenidades juninas 
têm como pratos principais rapadura, cocada, 
amendoim, pipoca, canjica, milho, pinhão e 
quentão, entre outras iguarias.

ora da animação
e do aconchego
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“O período deve ser aproveitado para decorar as lojas com tudo o 
que remeta ao São João, desde bandeirolas até a vestimenta dos fun-
cionários com camisas quadriculadas e chapéus de palha. O importante 
é fazer o clima, de modo que o cliente saia da loja com a lembrança de 
um bom momento”, comenta Ito Siqueira, consultor de varejo da HM 
Consultoria e Franchising, de Recife (PE). Ele dá dicas sobre ambiente e 
sonorização dos pontos de venda: “Nas lojas que têm espaço para tanto, 
é interessante fazer um estande em forma de uma barraca tradicional. 
A música da época também é oportuna”. E contextualiza: “O estudo 
Neuromarketing: entrando no ‘Centro do Prazer’ do consumidor, divul-
gado pela Revista Forbes em 2001 e que ainda se mantém atual, revela 
que tanto o som quanto o cheiro e as cores são estimulantes para que 
o consumidor compre mais”. 

Necessidade impulsiona vendas

Ito Siqueira reforça que a chegada das baixas temperaturas 
impulsiona a compra por conveniência. “A compra por conveniência 
é a mais comum nos supermercados, pois o cliente adquire produtos 
sem fazer algum tipo de pesquisa, uma vez que é a necessidade do 
momento que o influencia. Cerca de 80% da decisão de compra 
acontece no ponto de venda”, afirma.

A data estimula o comércio de outros itens que fogem do 
grupo alimentos e bebidas. Eletrodomésticos, como aquecedores e 
até mesmo secadoras de roupas, são bastante procurados. Guarda-
chuvas e capas de chuva também ganham espaço, pois o período 
é marcado, também, pelo tempo úmido. Neste caso, é preciso 
salientar a atenção redobrada ao estoque: “Passada a data sazonal, 
menos de 6% dos clientes estão dispostos a comprar itens especí-
ficos fora de época. O consumidor que está disposto a investir em 
algo depois do seu ápice de vendas quer muito desconto. Portanto, 
a melhor saída é diminuir os preços e acabar com o estoque, em vez 

de guardá-lo ao longo do ano”, 
assegura. Para evitar um grande 
armazenamento de produtos, 
Siqueira afirma que é preciso 
fazer uma boa gestão: “Uma boa 
gestão de estoques se inicia pela 
compra. Comprar certo é muito 
importante. A compra tem que 
ser feita no tempo certo para que 
o produto esteja na prateleira no 
momento adequado. Os peque-
nos supermercados, por exemplo, 
devem fazer uso da estratégia de 
abastecer as gôndolas em tempos 
mais curtos, optando pelos distri-
buidores que entregam em prazos 
menores, ou mesmo comprando 
nos atacadistas”.
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trinta anos se passaram desde que Vanderlei 
Micheletto e Valdemar Lissoni, então jovens 
empreendedores praticamente desprovidos de 
recursos para investimentos, decidiram alugar e 
reativar uma antiga fábrica de papéis situada no 
norte catarinense. Agora, em abril, a história de 
trabalho, o crescimento e as políticas de gestão 
da Mili S.A. – hoje com 1,5 mil colaboradores e 
previsão de faturamento de R$ 1 bilhão em 2013 
– foram tema de estudo e aprendizado para 26 
jovens supermercadistas gaúchos e sucessores do 
setor, que integraram missão técnica do Departa-

onhecimento
na bagagem
C

mento Agas Jovem no Paraná e em Santa Catarina. 
Liderados pela santanense Caroline Righi, que 
preside o grupo, os participantes cumpriram um 
roteiro que incluiu visitas a duas unidades fabris 
da Mili e a lojas de supermercado paranaenses 
durante três dias, a convite da indústria – uma 
das maiores fabricantes brasileiras no segmento 
de higiene e limpeza e a campeã de vendas entre 
os expositores da ExpoAgas 2012.

Recepcionado com jantar em Curitiba, dia 11 
de abril, o grupo foi formado por supermercadistas 
de 18 a 38 anos, oriundos de 21 municípios gaú-

Em visita à Mili, integrantes 

do Agas Jovem conhecem 

bastidores da trajetória da 

empresa e os conceitos de 

gestão que levaram a indústria 

à liderança na venda de 

papéis higiênicos de folha 

simples no Brasil
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Francisco Brust

Integrantes do Agas Jovem conheceram de perto o trabalho 
desenvolvido pela Mili, empresa campeã de vendas na ExpoAgas 2012
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chos. No encontro, a história da Mili foi contada 
em detalhes pelo diretor comercial da empresa, 
Vanderlei Micheletto, que chegou a trabalhar 
em uma borracharia para pagar a faculdade de 
administração antes de ingressar no negócio que 
mudaria sua vida. “Não havia a tecnologia de 
hoje, morriam muitos borracheiros por ano com 
o estouro dos pneus. Foi uma grande escola”, 
recorda-se. A primeira visita técnica ocorreu na 
unidade de Três Barras, em Santa Catarina, no 
local em que Micheletto e Lissoni iniciaram sua 
sociedade. Instalada em um terreno com 75 mil 
metros quadrados de área construída, a fábrica 
produz 380 toneladas de papel higiênico, guarda-
napos e toalhas por dia e passa por processo de 
ampliação. “Hoje, os papéis representam 70% do 
nosso faturamento”, descreve Micheletto. Para o 
diretor comercial, o grande salto da empresa no 
segmento ocorreu no começo da década passada, 
quando a tendência de mercado era reduzir os 
rolos de papel higiênico de 40 para 30 metros. 
“Lançamos o rolo de 60 metros e agregamos valor 
ao tíquete do supermercadista, reduzindo nossos 

custos com logística e produção. Foi um grande 
sucesso”, lembra. De acordo com ele, desde no-
vembro passado, a embalagem mais vendida pela 
indústria é a de 12 rolos.

Responsabilidade ambiental

Em Três Barras, a Mili reaproveita 
resquícios da produção, transformando-os 
em insumos para a fabricação de novos 
produtos. “Possuímos aterro próprio na 
planta, mas como papéis, colas e plásticos 
são reutilizados, apenas de 6% a 10% têm 
esse destino”, conta Gediel Carloto, gestor 
regional da empresa.

Além da preocupação com o destino 
final do material usado em produção, outra 
característica da empresa é a atenção à políti-
ca de gestão de pessoas e de relacionamento 
com os funcionários. Há projetos para a 
integração das famílias dos colaboradores ao 
cotidiano da Mili, incluindo visitações, vale-
material escolar e premiação para os filhos 
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Micheletto, outro incentivo é o aporte men-
sal de 100%, pela Mili, do valor arrecadado 
pela Associação de Funcionários da empresa 
para festas, comemorações e outras ativida-
des. “Se a Associação angariar R$ 5 mil em 
recursos, a Mili paga outros R$ 5 mil para 
aplicação em projetos”, exemplifica. Para a 
presidente do Agas Jovem, Caroline Righi, a 
visão de valorizar os colaboradores é uma das 
chaves do sucesso da companhia. “Há escassez 
de mão de obra no setor supermercadista e, 
por isso, foi fundamental para nós esse exem-
plo de retenção de talentos”, avalia.

Fraldas representam 
um quarto do faturamento

Em Curitiba, onde mantém sua sede admi-
nistrativa, a empresa produz fraldas descartáveis 
e absorventes higiênicos – que já respondem por 
25% do faturamento anual da Mili. Na fábrica, os 
jovens supermercadistas observaram o controle 
de qualidade e os processos produtivos que dão 
sustentação aos 230 escritórios regionais de ven-
das da empresa em todo o Brasil. Além das duas 
unidades visitadas pelo Agas Jovem, a Mili dispõe 
de uma terceira unidade em Maceió, capital de 
Alagoas. “Também somos líderes de mercado no 
Paraguai e estamos crescendo no Uruguai. Há mais 
mercados em vista”, destaca Micheletto, que ainda 
comemora os resultados da pesquisa “Líderes de 
Vendas”, promovida anualmente pela Nielsen Bra-

sil para a Associação Brasileira de Supermercados. 
Neste ano, o estudo aponta o papel higiênico da 
Mili como o mais vendido do país entre os papéis 
de folha simples.

Micheletto lembra, ainda, que a empresa vem 
aplicando desde 2011 cerca de R$ 250 milhões 
no projeto de expansão. O investimento está 
sendo utilizado na ampliação do parque industrial 
e na compra de maquinários, entre eles a sétima 
máquina de papel tissue, uma das mais moder-
nas da América Latina no segmento, agregando 
tecnologias alemã, italiana, canadense, francesa, 
japonesa e brasileira. “Há uma cultura de cons-
tantes investimentos na empresa que eleva o nível 
de exigência do mercado. É bom para a Mili, que 
cresce, para o supermercado, que vende itens de 
maior valor agregado, e para os consumidores, que 
têm produtos de melhor qualidade à sua dispo-
sição”, exalta Franck Müller, de Taquara, um dos 
diretores do Agas Jovem.

Além das visitas às duas plantas fabris, os 
supermercadistas estiveram em lojas das redes 
supermercadistas Muffato e Festval, ambas em 
Curitiba, onde avaliaram técnicas de marketing, 
layout de loja e exposição dos produtos. Inte-
graram a missão jovens de Porto Alegre, Canoas, 
Igrejinha, Ivoti, Bagé, Santana do Livramento, 
Passo Fundo, Santa Maria, São José do Norte e São 
Luiz Gonzaga, entre outras cidades. “O balanço é 
muito positivo, tanto pela recepção quanto pela 
oportunidade de aprendizado, estreitamento de 
relações e fortalecimento do Agas Jovem. Certa-
mente teremos novas missões em breve”, antecipa 
a presidente, Caroline Righi.

Liderado pela presidente do Agas Jovem, Caroline 
Righi, o grupo fez visitas técnicas às lojas das redes 
Muffato e Festval na capital paranaense

Jovens supermercadistas estiveram na sede da Mili em Curitiba, 
onde são fabricadas fraldas descartáveis e absorventes higiênicos
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de uma das lojas mais tradi-
cionais da região Sul do Estado, Davi Treichel é um 
representante da nova geração de empresários do 
setor supermercadista. Natural de Colônia Osório, 
um distrito de Pelotas, o empresário passou a in-
fância no campo, enquanto os pais administravam 
uma mercearia. Entretanto, a mudança para a área 
urbana do município fez com que, em 1990, a 
família trocasse o varejo pelo atacado.

Já adolescente, em 1993, Treichel adquiriu 
o gosto pelo comércio e começou a ajudar os pais 
no trabalho. Três anos mais tarde, aconteceu a 
grande mudança: a abertura do primeiro atacarejo 
do interior do Rio Grande do Sul. “Na época, esse 
formato era pouco difundido. Só existia o Makro 
aqui no Estado e ele atuava apenas na região metro-
politana”, conta. O pioneirismo trouxe resultados, 
a ponto de a loja se transformar em um modelo 
para todos que apostam nesse formato híbrido.

A paixão pela tecnologia motivou o empresá-
rio a fazer o bacharelado em Ciência da Computa-
ção na Universidade Católica de Pelotas. Porém, 
nem mesmo o desejo de construir uma carreira 
nessa área foi forte o suficiente para afastá-lo do 
comércio. A solução foi conciliar os dois interes-
ses, assumindo o processo de informatização do 
atacarejo. Mais tarde, com o MBA em Gestão 
Empresarial na Fundação Getulio Vargas, Treichel 
subiu mais um degrau, ao dividir a administração 
do negócio com as duas irmãs.

Hoje, sob o comando da nova geração da 
família, o Macro Atacado Treichel possui apenas 
uma loja, mas ainda assim ocupa uma posição in-
vejável no mercado. São mais de 100 mil clientes 

cadastrados e um mix de 35 mil itens, entre pro-
dutos alimentícios, não alimentícios e, até mesmo, 
medicamentos. Quem passeia entre as gôndolas 
encontra os consumidores individuais, motivados 
pelos preços atraentes, e pequenos varejistas da 
região, atraídos pela facilidade em comprar um 
volume grande de produtos.

Desde 2009, Davi Treichel é o representante 
da Agas na região de Pelotas. Por isso, sempre que 
tem a oportunidade, o empresário se esforça para 
aproximar os supermercadistas do Sul do Estado 
e reforçar a integração de todos com a entidade, 
estimulando a participação nos eventos e cursos 
profissionalizantes.

Sobre o mercado local, Treichel considera 
que não faltam desafios. “A concorrência dos 
empreendimentos supermercadistas de empresas 
multinacionais é uma das dificuldades enfrentadas 
por aqui, além da falta de qualificação na mão de 
obra a ser contratada”, diz. Além disso, há ainda 
reclamações quanto à complexidade do sistema 
tributário brasileiro, um tema que é quase unâni-
midade para quem milita no comércio.

no comando

Cara nova no varejo

Representante da Agas em Pelotas, Davi Treichel nem sempre quis 

trabalhar no supermercado da família. Hoje, ele se mostra satisfeito 

por ter fortalecido o legado dos pais e dá a sua contribuição para 

fortalecer o autosserviço gaúcho
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pensa em comercial de shampoo, 
talvez a primeira imagem que venha à cabeça seja a 
de uma modelo exibindo seus longos cabelos sedo-
sos. O mesmo vale para propaganda de sabonete ou 

hidratante. A publicidade é, em grande parte, voltada 
para o público feminino, pois as mulheres ainda são 
o alvo principal das linhas de higiene e beleza.

No entanto, o segmento de cosméticos para 
homens compõe uma parcela expressiva do mer-
cado. De cada quatro lares brasileiros, produtos 
do tipo estão presentes em três, segundo dados 
da Nielsen. Os campeões de venda ainda são itens 
básicos como os de barbearia, sabonetes e deso-
dorantes. Porém, shampoos específicos, loções e 
cremes têm conquistado seu espaço.

Eles são diferentes

O público masculino apresenta particu-
laridades. Os consumidores são conhecidos 
pela exigência com a qualidade dos produ-
tos. Preferem gastar mais, se a marca for 
de confiança e o resultado, satisfatório. E, 
claro, também há a questão da praticidade. 
Homens não gostam de perder tempo. Isso 
se aplica não só ao momento das compras, 
mas também para, digamos, a aplicação de 
protetor solar ou creme antirrugas.

Além do fator comportamental, ainda 
existe o fator biológico. A testosterona, 
o hormônio masculino, estimula glându-
las e folículos do corpo, tornando a pele 
naturalmente mais oleosa e suscetível a 
pelos encravados. É por isso que homens 
necessitam de cosméticos desenvolvidos 
especialmente para eles.

Protetores solares e hidratantes para 
o corpo masculino levam em conta tanto 
a oleosidade da pele quanto a presença de 
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quando se

Para a beleza deles

Os produtos para homens 

representam uma importante 

parcela do setor de 

cosméticos. Conheça mais 

sobre as características e, 

principalmente, as diferenças 

deste nicho de mercado
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pelos. Assim, é comum encontrar esses itens nas versões loção e spray, 
que não lambuzam tanto quanto os cremes. Os antirrugas, por sua vez, 
recebem um reforço de vitamina C e ácidos retinoicos. É que a pele dos 
homens costuma ser mais espessa que a das mulheres, o que dificulta 
a absorção dos nutrientes.

Só para homens

É nos supermercados que 59,8% dos desodorantes masculinos são 
comercializados, no Brasil. O autosserviço também é local para a venda de 
outros cosméticos mais tradicionais, como shampoos e itens de barbearia. 
Existe, aí, a oportunidade para diversificar o mix de produtos e atrair uma 
clientela cada vez mais interessada em cuidar da aparência. Devido à ca-
racterística masculina de investir maiores quantias, visando à qualidade e à 
praticidade, o tíquete médio do consumidor homem tende a ser mais alto.

No setor de barbearia, por exemplo, há as espumas de barbear e as loções 
pós-barba – algumas delas com efeito anti-idade, de hidratação e de maciez 
da pele. Já os cuidados com os cabelos incluem tonalizantes, que escondem 
os fios brancos, e fortificantes, para evitar a queda, além de pomadas, géis 
e sprays fixadores. Shampoos e condicionadores também são desenvolvidos 
considerando as características biológicas dos homens.

Outra diferença dos cosméticos masculinos são as fragrâncias. Os aromas 
são refrescantes e suaves. Cheiros adocicados ou muito marcantes não só 
são considerados enjoativos como ficam associados a produtos de mulher. 
Algumas campanhas publicitárias, inclusive, têm aproveitado esse gancho 
para vender shampoos e desodorantes com “cheiro de homem”, indo de 
encontro aos clichês de moças com cabelos esvoaçantes e banhando-se em 
águas com pétalas de rosas.

O público masculino gosta de se cuidar – e está disposto a pagar por 
isso. As marcas de cosméticos já estão há tempos de olho nessa fatia de con-
sumidores. Cabe aos supermercados aproveitar a oportunidade e oferecer 
um sortimento que atenda às exigências da clientela.

Enquete
Entre os produtos de higiene e beleza masculinos, 

qual não pode faltar no seu carrinho?

“Aparelho de barbear. Eu gosto dos modelos ultragrip, 
tanto que uso todos os dias no banho.”

Zildo Carboni Fernandes, aposentado

“Creme de barbear, porque torna mais fácil essa tarefa 
do dia a dia e ainda deixa o rosto perfumado.”
Edno Castro, microempresário

“Gel. Não pode faltar porque sempre ajuda no visual 
quando preciso me arrumar.”

Maicon Moura de Paula, pedreiro
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Berço de lideranças
26 de março, um público de 287 pessoas mar-

cou presença no Itaimbé Palace Hotel, em Santa 
Maria, para a primeira edição de 2013 do Jantando 
com a Agas. Evento tradicionalmente promovido 
pela associação em diversas cidades do interior do Es-
tado, o Jantando com a Agas registrou o prestígio de 
empresários, fornecedores e colaboradores do setor, 
assim como diretores da entidade. Localizado na re-
gião Central do Estado, o município de Santa Maria 
é uma forte referência para o setor supermercadista 
gaúcho. “Cerca de 20 diretores e representantes da 
Agas prestigiaram o evento, demonstrando a simbo-
logia e a tradição de Santa Maria para o autosserviço 
e o respeito que o setor tem por essa cidade”, disse 
o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. 

O convidado da noite foi o empresário, es-
critor, varejista e conferencista Eduardo Tevah, 
que ministrou a palestra O varejo que dá certo, 
abordando tópicos como liderança, marketing, 
controle de estoque e rentabilidade, num tom 
descontraído e motivacional. “É necessário que se 
criem padrões para as funções. O elogio deve partir 
quando o colaborador faz algo acima da média, de 
modo a criar novos balizadores de excelência”, 
disse Tevah. O término da apresentação foi seguido 
por um jantar de confraternização e negócios. Um 
momento importante do encontro foi o discurso de 
Santo Beltrame, membro da diretoria da Agas, que 
reafirmou o orgulho para o município em integrar as 
atividades da associação. “É um momento delicado 

Em Santa Maria, primeira edição do Jantando com a Agas em 2013 celebrou 

a representatividade do município para o setor varejista e reuniu diretores, 

fornecedores e empresários de mais de 30 municípios gaúchos 
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para a cidade, e estávamos receosos quanto a esta 
noite, mas o setor deu uma prova de fidelidade e 
carinho para a região”, disse. Além de Beltrame, 
integram a diretoria da Agas em Santa Maria os 
supermercadistas Jairo Libraga, da Rede Vivo, e 
Gilberto Cremonese, do Santa Marta, também pre-
sidente do Comitê de Capacitação da entidade.

Em seu discurso, Antônio Cesa Longo lembrou 
que o município é o berço das centrais de negócios e 
também local de nascimento do primeiro presidente 
da Agas, João Trevisan, eleito em 1986. À frente da 
associação até 1990, Trevisan foi o líder responsá-
vel por mediar importantes acordos entre varejo e 
indústria, durante período de grande instabilidade 
financeira no país. “Cada vez que viemos a Santa 
Maria voltamos sabendo um pouco mais, já que esta 
é uma grande escola do autosserviço gaúcho”, des-
tacou. “A cidade é parada obrigatória da Agas todos 
os anos, por sua força e história no setor. É o único 
município do interior que recebe anualmente, sem 
exceção, algum evento de grande porte da entida-
de”, complementou Longo. Em sua manifestação, o 
dirigente também voltou a pedir que os supermer-

cadistas repassem a desoneração da cesta básica aos 
preços dos itens abrangidos pela medida. 

Mais do que um momento de confraternização, 
o Jantando com a Agas é um encontro que serve 
como oportunidade para pequenos fornecedores 
regionais estreitarem seu relacionamento com su-
permercadistas de todo o Rio Grande Sul. Em 
Santa Maria, o evento contou com patrocínios da 
Superpan, Orquídea e Café Pelé.
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de grandes conquistas merece uma 
comemoração à altura. Cada vez mais forte 
e próspero, o setor supermercadista gaúcho 
homenageou as empresas que mais cresceram 
no último ano com o prêmio Ranking Agas.  
A cerimônia de entrega do troféu, realizada na 
noite de 17 de abril, no Hotel Deville, em Porto 
Alegre, reuniu 355 convidados, entre autoridades, 
varejistas e fornecedores.

O presidente da Associação Gaúcha de Su-
permercados (Agas), Antônio Cesa Longo, destaca 
que a solenidade é um momento de consagração 
para redes de todos os tamanhos, já que existem 
seis categorias. “Tivemos a preocupação de avaliar 
cada empresa de acordo com suas possibilidades 
de mercado, reconhecendo o trabalho feito por 
pequenas, médias e grandes companhias do autos-
serviço gaúcho”, explicou em seu discurso.

Para o futuro, a entidade já avalia a possibili-
dade de alterar o formato do prêmio Ranking Agas, 

um ano

O Ranking Agas homenageia todos os anos 

os supermercados com melhor evolução no 

faturamento no último ano. Além disso, o jantar 

marca o crescimento do segmento no Estado. 

Razões para brindar não faltam 

   festa dos melhores
no autosserviço
A

transformando a cerimônia no Carrinho Agas para os 
supermercadistas. “Lançado em 1983, o Carrinho é 
uma homenagem dos varejistas aos melhores forne-
cedores ao final de cada ano. A intenção dessa nova 
premiação é reconhecer também os fornecedores 
que investem, qualificam-se e colhem os frutos pelo 
seu trabalho de vanguarda”, reiterou Longo.

O líder supermercadista aproveitou a ocasião 
para prestar solidariedade à Fiergs e à indústria 
gaúcha e colocou o segmento supermercadista 
à disposição do poder público para construir 
coletivamente soluções para a sociedade. Longo 
também cumprimentou os colegas do setor pelo 
repasse, aos consumidores, dos cortes nos preços 
dos itens desonerados em março pela presidente 
Dilma Rousseff. “Lembramos que das 18 capitais 
avaliadas pelo Dieese, somente Porto Alegre e 
Belém baixaram os preços de todos os itens de-
sonerados pela presidente Dilma recentemente. 
Precisávamos desse respaldo do setor para que, 

Marcelo Salton Schleder
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agora, solicitemos ao Governo Estadual a desone-
ração do ICMS da cesta básica”, destacou.

Lições do mercado

Um dos pontos altos da noite foi a pales-
tra Tendências de mercado, na qual o diretor 
de Atendimento para Varejo e Atacado da 
Nielsen Brasil, Olegário Araújo, deu dicas de 
hábitos de compras e perfis de consumo aos 
supermercadistas e fornecedores.

Na apresentação, Araújo ressaltou que 
o crescimento da renda, a queda no nível 
de desemprego e a ampliação da oferta de 
créditos não apenas mudaram os hábitos de 
consumo no país, serviram também para 
qualificar o perfil das compras. “Nós medi-
mos a qualificação do consumo, no que tange 
ao varejo, levando em conta o crescimento 
das categorias, a presença delas nos lares e a 
disponibilidade nas lojas do setor”, frisou.

De acordo com o especialista, há uma 
característica compartilhada pelos varejistas 
de maior sucesso: entender as necessidades e 
desejos dos clientes e capacidade de adequar 
o sortimento, exposição e comunicação do 
negócio para um novo cenário. “O varejo é 
muito rápido e muda depressa. É preciso 
atenção”, alertou.

Satisfação dos agraciados

Com sede em Gravataí, o Grupo Asun levou 
para casa o troféu de maior percentual de cresci-
mento entre as empresas com faturamento acima 
de R$ 240 milhões pelo terceiro ano consecutivo. 
O diretor-presidente, Antônio Romacho Ortiz, diz 
que o resultado é reflexo da postura da companhia. 
“Estamos todos focamos em vender mais e em 
atender melhor os nossos clientes”, argumenta.

O executivo aponta a transformação de lojas 
deficitárias em unidades do atacarejo Leve Mais, 
combinada com o esforço em manter as portas 
abertas o ano todo no Litoral, como as principais 
causas do crescimento. “Hoje há mais gente pronta 
para consumir na região, e nós temos feito a nossa 
parte: reduzimos as margens, mas isso trouxe um 
movimento muito grande, principalmente no 
Asun”, declara.

Na categoria de empresas com faturamen-
to entre R$ 120 milhões e R$ 240 milhões, o 
vencedor foi a rede Supermercados Cotrijuí.  
O gerente de varejo do grupo, Auri José Boff, 
acredita que a base do sucesso de 2012 foi o 
esforço conjunto de toda a equipe, sempre pre-
parada para satisfazer as necessidades dos consu-
midores. “A importância desse reconhecimento 
é imensa. O segredo do prêmio foi apostar em 
colaboradores motivados, com objetivos claros 

Fotos: Carlota Pauls
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no dia a dia das funções”, aponta. A abertura 
de novas lojas também esteve entre as causas 
para o bom desempenho. Já em 2013, a receita 
é apostar na mesma política.

Líder na categoria de faturamento anual de 
R$ 60 milhões até R$ 120 milhões, o Super Ni-
colini conquistou o troféu com uma combinação 
de valores familiares e profissionalismo. “Não 
trabalhamos para ganhar prêmio, mas para ter 
melhores resultados nos nossos negócios. Para 
isso é preciso continuar com a preferência dos 
nossos clientes. É uma satisfação receber esse 
reconhecimento”, diz o diretor executivo da 
empresa, Patrique Nicolini Manfrói.

Vencedor da categoria de faturamento anual 
de R$ 12 milhões até R$ 60 milhões, o Super 
Lenz, de Venâncio Aires, teve o crescimento 
impulsionado pela qualificação nos pontos fortes 
da loja: a fruteira e a padaria. “O reconhecimento 
nesta noite é um sinal importante de que estamos 
no caminho certo. É a prova de que o trabalho no 
atendimento ao cliente e na diversificação dos 
produtos nas gôndolas foi bem-feito”, relata o 
sócio-gerente Daniel Lenz.

Odalir Cavalli, sócio-proprietário do Super-
mercado Lageadense, de Sapucaia do Sul, recebeu 
o prêmio para as empresas da categoria de fatura-
mento anual entre R$ 6 milhões e R$ 12 milhões. 
O sucesso aconteceu após aumentar a área de loja, 
de 600 m² para 1.000 m². “É a primeira vez que 
somos premiados pela Agas, e isso nos dá uma 
força para trabalhar ainda mais. É o esforço do 
dia a dia o responsável por essa conquista, sem 
ele não se consegue nada”, diz.

É de Santo Ângelo o vencedor da categoria 
de faturamento anual até R$ 6 milhões. Em fun-
cionamento desde 1995, o Zanuso Supermercado 
colheu os frutos dos investimentos realizados nos 
últimos 12 meses. Além do esforço em qualifi-
cação dos colaboradores, a empresa remodelou a 
loja, adquiriu novos equipamentos e ampliou o mix 
de mercadorias. “É uma recompensa pelo trabalho 
de vários anos. Isso é um incentivo não só para nós, 
mas também aos outros supermercadistas”, conta 
o sócio-proprietário Dari Zanuso.

Palavra dos apoiadores

Um dos patrocinadores do Ranking 
Agas 2012 foi a Nestlé. “Esta é uma ocasião 
para, junto dos supermercadistas, festejar o 
ano anterior. Estar presente neste momento 
de reconhecimento é importantíssimo e valo-
riza a relação, não só no aspecto profissional, 
das rotinas de negociações, mas também pelo 
lado humano”, comenta o gerente de vendas 
no Rio Grande do Sul, André Aguiar.

O outro patrocinador da cerimônia é a 
Isabela. Para o gerente regional da empresa, 
Andrei Trindade, a parceria com a Agas tem 
sido proveitosa para ambos os lados. “Este 
Estado faz parte da nossa história, assim 
como os nossos produtos fazem parte da vida 
dos gaúchos. Estar aqui fortalece a marca 
como um sinônimo das feiras e eventos da 
associação”, reforçou.

Ao final da premiação, a Agas sorteou um 
notebook entre as 321 empresas participantes 

No discurso de abertura, Longo agradeceu à presidente 
Dilma pela desoneração da cesta básica, mas indicou que 

agora é a vez de o governo gaúcho fazer a sua parte
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Classif.  

As 10 maiores por faturamento bruto

Razão Social  Faturamento 
2012 (R$) 

Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

WmS Supermercados do Brasil Ltda.
Cia. Zaffari Indústria e Comércio 
Unidasul Distribuidora Alimentícia S.A.
PgL Distribuição de Alimentos Ltda.
Asun Com. de gêneros Alimentícios Ltda.
Imp. e Exp. de Cereais S.A.
Supermercado guanabara S.A.
master AtS Supermercados Ltda.
Comercial Zaffari Ltda.
Supermercado Baklizi Ltda.

Porto Alegre

Porto Alegre

Esteio

Bagé

Gravataí

Lajeado

Rio Grande

Erechim

Passo Fundo

Uruguaiana

  4.891.002.000,00 

 3.305.000.000,00 

 780.000.000,00 

 360.778.814,08 

 328.474.677,61 

 304.470.757,00 

 291.285.727,18 

 245.831.371,00 

 241.385.000,00 

 200.443.538,27 

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por m2

Razão Social  Faturamento/m2

(R$)
Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Centermastersul Dist.de Alimentos Ltda.
mainard & mainard Ltda.
Pedralli & Pedralli Supermercado Ltda.
Center Shop Com. Imp. Exp. Ltda.
Daki Comércio de Alimentos Ltda.
Dall Accua Com. de Alimentos Ltda.
Supermercado Dalpiaz Ltda.
Danilo Alberto tiziani Ltda.
Comercial Samy Ltda.
guarapari Com. de gêneros Alim. Ltda.

Porto Alegre

Porto Alegre

Esteio

Bagé

Gravataí

Lajeado

Rio Grande

Erechim

Passo Fundo

Uruguaiana

41.325,25 

 32.500,00 

 32.479,89 

 31.417,37 

 27.412,18 

 27.098,60 

 26.918,23 

 25.890,65 

 25.684,21 

 25.109,08 

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por check-out

Razão Social  Faturamento
/check-out (R$)

Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

macro Atacado treichel Ltda.
Centermastersul Dist.de Alimentos Ltda.
Cia. Zaffari Indústria e Comércio 
Cooperativa Agrícola Cairú Ltda.
Danilo Alberto tiziani Ltda.
Comercial Bom de Alimentos Ltda.
Supermercado Rispoli Ltda
Supermercado Beltrame Ltda.
Pedro maccari & Irmãos Ltda.
WmS Supermercados do Brasil Ltda.

Pelotas

Porto Alegre

Porto Alegre

Garibaldi

Porto Alegre

Porto Alegre

Uruguaiana

Santa Maria

Porto Alegre

Porto Alegre

 4.726.258,77 

 4.297.826,07 

 3.879.107,98 

 3.531.114,33 

 3.452.086,15 

 2.745.916,17 

 2.727.282,58 

 2.683.457,77 

 2.605.625,00 

 2.485.265,24 

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por funcionário

Razão Social  Faturamento
/funcionário (R$)

Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Comercial Bom de Alimentos Ltda.
Cooperativa Agrícola Cairú Ltda.
Pedro maccari & Irmãos Ltda.
Comercial de Alimentos Lajeadense Ltda.
marta Beatriz gonçalves
macro  Atacado treichel Ltda.
Supermercado K.L. Ltda.
Danilo Alberto tiziani Ltda.
Supermercado Portaprata Ltda.
Delazari e Lang Ltda.

Porto Alegre

Garibaldi

Porto Alegre

Sapucaia do Sul

Taquari

Pelotas

Parobé

Porto Alegre

Nova Prata

Porto Alegre

549.183,23 

 523.128,05 

 521.125,00 

 487.500,00 

 428.007,94 

 421.727,71 

 400.000,00 

 394.524,13 

 394.444,44 

 375.000,00 

da pesquisa do ranking. O vencedor foi o Mini 
Mercado Damian, de Novo Hamburgo.

Balanço do ano

Em levantamento, realizado entre janeiro 
e março, a Agas colheu informações das 321 
maiores empresas do setor supermercadista.  
O resultado é um raio-X completo do autosserviço 
no Estado. A pesquisa indica que, em 2012, houve 
um crescimento real de 6,6% na comparação com 
o ano anterior. Ao manter sua média anual de 
crescimento acima da economia do Rio Grande 
do Sul, o segmento consolida-se como o grande 
centro de compras para as famílias gaúchas. Em 
valores nominais, o crescimento do setor foi de 
12,44% em relação a 2011.

Somadas, as 321 companhias acumularam um 
faturamento bruto total de R$ 15.922.517.421,87. 
De acordo com a estimativa da Agas, essas empresas 
correspondem a 82,11% do faturamento total do 
segmento supermercadista gaúcho. Ao todo, por-
tanto, o setor atinge no Estado um faturamento de 
R$ 19.390.117.133,94, representando 6,54% do 
PIB do RS estimado pela Fundação de Economia e 
Estatística (FEE), que foi de R$ 296,3 bilhões em 
2012. Os supermercados gaúchos cresceram acima 
da média nacional, e agora já respondem por 7,7% 
do faturamento do setor no país.

Pelo terceiro ano consecutivo, as empresas 
de médio porte foram as que mais cresceram, 
superando as grandes e as micro e pequenas. 
Segundo Longo, a proximidade com o cliente, 
aliada à capacidade maior de investimento e ao 
apelo local dessas empresas, é o principal fator 
para o crescimento. “As empresas médias nor-
malmente são identificadas historicamente com 
a sua cidade ou comunidade. É o supermercado 
em que o dono conhece o cliente e o chama pelo 
nome, em que o consumidor se sente em casa. O 
sucesso do setor também se deve a isso: o super-
mercado é um ponto de encontro, um local de 
congregação entre vizinhos e de identificação dos 
clientes com os próprios funcionários”, explica. 
Para ele, entretanto, o mercado tem espaço para o 
crescimento de companhias de todos os tamanhos. 
“O supermercado mais próspero é o mais ágil, é 
o que melhor entende as mudanças de hábitos de 
consumo dos seus clientes”, entende Longo. Sinal 
de que os pequenos devem crescer ainda mais.
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Faturamento anual até R$ 6 milhões:

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

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

1º lugar: Zanuso Supermercado Ltda. 
Santo Ângelo 
Crescimento: 54%

1º lugar: Comercial de Alim. Lajeadense Ltda. 
Sapucaia do Sul 
Crescimento: 85,71%

1º lugar: Lenz & Cia. Ltda. 
Venâncio Aires 
Crescimento: 44%

2º lugar: Kramer & Cia. Ltda. 
Santo Cristo 
Crescimento: 50,5%

2º lugar: Supermercado Genial’s Ltda. 
Porto Alegre 
Crescimento: 84%

2º lugar: Roxo Atacado e Varejo 
Camaquã 
Crescimento: 41,8%

3º lugar: Corrêa Supermercado Ltda. 
Gravataí 
Crescimento: 40,6%

3º lugar: Cervel Alimentos Ltda. 
Gravataí 
Crescimento: 78,7%

3º lugar: Super Kan Ltda. 
Porto Alegre 
Crescimento: 32,9%

upermercados gaúchos que mais cresceram   no Ranking 2012S
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Faturamento anual de R$ 60 milhões até R$ 120 milhões:

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

Faturamento anual acima de R$ 240 milhões:

1º lugar: Osmar Nicolini e Cia Ltda. 
Bagé 
Crescimento: 30,6%

1º lugar: Redecop S/A 
Ijuí 
Crescimento: 26,3%

1º lugar: Asun Com. de Gên. Alimentícios Ltda. 
Gravataí 
Crescimento: 34,2%

2º lugar: Cooperativa Tritícola Santa Rosa Ltda. 
Santa Rosa 
Crescimento: 30,5%

2º lugar: Supermercado Baklizi Ltda. 
Uruguaiana 
Crescimento: 23,1%

2º lugar: Unidasul Distribuidora Alimentícia 
Esteio 
Crescimento: 19,8%

3º lugar: Benedetti & Benedetti Ltda. 
Crissiumal 
Crescimento: 22,1%

3º lugar: Cotripal 
Panambi 
Crescimento: 17,2%

3º lugar: Supermercado Guanabara S/A 
Rio Grande 
Crescimento: 17,1%

upermercados gaúchos que mais cresceram   no Ranking 2012
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imaginar o futuro é um exercício constante na 
rotina do ser humano. Durante o século 20, dificil-
mente alguém não pensou sobre como seria a vida 
no ano 2000. Se escritores, cineastas e cientistas 
debatiam se estaríamos todos voando em naves 
espaciais, não seria a revista Agas que ficaria de 
fora da discussão. Esse foi o assunto da reportagem 
de capa da edição 48, de agosto de 1986. 

A matéria focou no futuro do Rio Grande do 
Sul, com projeções para os setores econômico, 
político, cultural, comercial e, é claro, supermer-
cadista. Na época, a revista sinalizava que, apesar 
do pessimismo em torno do desenvolvimento do 
Estado, havia esperanças para que o crescimento 
fosse retomado, aumentando a competitividade 
da indústria rio-grandense.

Com o título E o futuro do supermercado?, 
o texto do escritor Leopoldo Alves – autor de  
O fantástico mundo do supermercado – apresenta 
a história do autosserviço, antes de se dedicar ao 
futuro. Desacreditado pelos empresários quando 
surgiu, na década de 1910, esse formato de loja 
já dominava mais de 85% da comercialização de 
gêneros de primeira necessidade nos anos 1980.

No texto, o autor fez um alerta: em uma épo-
ca repleta de transformações, o aperfeiçoamento 
das técnicas passa a ser uma necessidade para a 
sobrevivência das empresas, das grandes redes aos 
pequenos empreendimentos. Hoje, a capacitação 
dos colaboradores é o que diferencia as empresas 
de sucesso das demais. 

Alves indicou também que a estocagem de 
alimentos estava prestes a passar por uma revo-
lução. “O irreversível e dinâmico incremento das 

e volta
para o futuro

D

vendas dos alimentos congelados se mostrará sufi-
cientemente bastante para fazer com que venham 
a ser reduzidos os espaços hoje ocupados pelos 
hortifrutigranjeiros”, previu. Enquanto a primeira 
parte da previsão se mostrou correta, a segunda é 
o oposto do que se vê atualmente nas lojas. Com 
os consumidores cada vez mais atentos à saúde, 
as frutas, legumes e verduras se mantêm entre as 
áreas mais importantes do mix, já que o consumi-
dor está cada vez mais atento à saúde.

A projeção se encerra sem ter uma resposta 
para qual o formato de loja que o consumidor do 
ano 2000 iria preferir: as unidades de grande porte 
ou os varejos para as compras de conveniência.  
O tempo mostrou que ambos têm o seu valor. 
Alves conclui com um acerto na mosca. “Mas não 
se esqueça – em meio ao exercício da futurologia 
– que a informática é uma realidade indiscutível, 
e que ela, sem qualquer vacilação, se manifestará 
no dia a dia do futuro dos supermercados.”

Poucas datas exerceram um 

fascínio tão grande na sociedade 

quanto o ano 2000. Além da 

mudança de milênio, era um 

momento associado com a 

promessa de um mundo melhor. 

Veja quais eram as expectativas 

para os supermercados na 

década de 1980
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em atender bem a comu-
nidade. Essa é a missão do Super Kan, uma das 
principais referências no comércio de bairro de Porto 
Alegre. Terceira colocada no Ranking Agas 2012 na 
categoria de faturamento anual de R$ 12 milhões até 
R$ 60 milhões, a empresa é um caso de sucesso no 
concorrido mercado da capital gaúcha.

A história começou em 1984, quando o em-
presário Valdemar Marcos dos Santos inaugurou 
uma lanchonete no bairro Restinga. Além de servir 
refeições e bebidas, o estabelecimento reforçava a 
renda com o aluguel de mesas de sinuca. Cinco anos 
mais tarde, o local foi transformado em um açou-
gue. A decisão se mostrou acertada, tanto que em 
pouco tempo o negócio se expandiu, passando a se 
chamar Mini Mercado Santos. O varejo permaneceu 
nesse formato até 1996, quando o espaço da loja foi 
aumentado para 900 m² e o do depósito para 600 
m². Nascia ali o Super Mercado Kan. Os resultados 
foram animadores. Já em 1999, a companhia abriu 
a segunda unidade, também na Restinga.

Além do espírito empreendedor, o diretor-
presidente Santos se dedica também à causa do 
associativismo. Em 2005, o Super Kan foi uma das 
cinco empresas fundadoras da Rede Grande Sul. “Foi 
uma forma de aumentar o poder de barganha e se 
tornar mais competitivo diante das grandes redes”, 
conta o varejista.

Com a parceria, os negócios seguiram crescendo 
e permitiram novos investimentos, como reformas 
das duas lojas, em 2009 e 2010. O maior de todos 
os passos ainda estava por vir. Em junho do ano 
passado, a terceira unidade foi inaugurada, no bairro 
Hípica. O empreendimento possui 6 mil m² em área 
construída, sendo 1,2 mil m² em espaço de vendas. 
Com 10 check-outs, padaria e açougue próprios e 

estacionamento coberto para 90 veículos, o súper 
demonstra a preocupação em sempre atender me-
lhor os consumidores.

Ligação com a comunidade

De acordo com Santos, a maior parte 
dos consumidores do Super Kan é de classe 
média baixa. “São pessoas que, nos últimos 
anos, começaram a consumir produtos com 
valor agregado”, afirma o empresário. Para 
agradar a esse público, a empresa investiu na 
climatização das lojas e ainda oferece o mesmo 
atendimento personalizado de sempre. “Os 
clientes têm a possibilidade de falar direta-
mente comigo, pois sou uma pessoa que viram 
crescer na comunidade”, ressalta. 

Com um mix de 10 mil itens, 260 co-
laboradores e oito caminhões, o sucesso do 
Super Kan é um exemplo de que apostar no 
atendimento e no planejamento traz resultados 
positivos. Sinal de que mesmo em Porto Alegre 
é possível chegar ao sucesso com uma filosofia 
de varejos de pequenas cidades: tratar o cliente 
como se fosse de casa.

compromisso

Tradição no Sul da capital

Com uma combinação de empreendedorismo, associativismo e 

atendimento personalizado, o Super Kan está entre as empresas 

de supermercado que mais crescem no Estado. Identificada com o 

bairro Restinga, em Porto Alegre, a rede completa 17 anos  em 2013
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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

publicações
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diária por (bons) resultados é familiar à 
rotina dos supermercados. Num cenário em que 
a rotatividade de profissionais costuma ser alta, 
como garantir que as tarefas sejam executadas 
com o máximo de eficiência? Na teoria, a resposta 
é simples: treinamento. Na prática, é importante 
que a empresa tenha em mente que seu valor 
mais importante é justamente o capital humano. 
Desta forma, quando somado a outras prioridades 
da empresa, apostar no treinamento da equipe de 
colaboradores pode ser crucial. 

Na opinião da instrutora do GES e consultora 
Aurelise Braun, é primordial reunir os colaboradores 
e, de maneira clara, estabelecer combinações sobre 
as metas a serem atingidas. “Por falta de tempo, o 
varejista ‘esquece’ de reunir a equipe, e as reuniões 
precisam acontecer, no mínimo, uma vez ao mês”, 
afirma. Ela destaca que, no varejo supermercadis-
ta, é a partir do treinamento que se conhecem os 
objetivos de uma organização, por isso esta etapa 

a busca

Investir em treinamento é uma importante ferramenta 

de motivação e valorização da equipe em qualquer 

empresa. No setor varejista, também é uma forma de 

driblar a alta rotatividade de profissionais, realidade 

bastante familiar ao setor

é tão importante. A motivação dos funcionários e 
a compreensão do que deve ser realizado dentro 
da empresa são apenas alguns dos resultados que 
podem ser observados. “É o que dará vida e gás a 
cada colaborador”, resume Aurelise.

Peça do quebra-cabeça

Um supermercado é composto por dife-
rentes setores, e alguns deles exigem conheci-
mentos específicos, como padaria e açougue. 
No entanto, a qualidade do atendimento e a 
atenção às demandas do cliente são aspectos 
que permeiam todas as áreas que compõem o 
súper. Por isso, engajar a equipe é importante 
para que o treinamento seja realizado de modo 
mais eficiente. Valorizar o colaborador por 
meio de elogios, conversas, ouvindo opiniões, 
é uma forma de motivar a equipe. O saldo po-
sitivo de um negócio depende da colaboração 

A
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de seus funcionários, e estimular a sensação 
de que os mesmos também estão à frente da 
empresa pode contribuir para tanto. “O que 
os supermercadistas precisam entender é que 
o colaborador não pode ser mais um”, enfatiza 
Aurelise. Especialista em Gestão de Pessoas, 
ela reforça que o colaborador não pode ser 
tratado “como número”. “Por isso, no momen-
to em que o funcionário sente-se valorizado, 
‘dono’ do seu negócio, ele não desistirá”, 
garante. Gentilezas como “bom dia”, “muito 
obrigado” ou, ainda, “você é muito importante 
para a equipe” fazem a diferença. “A comuni-
cação é indispensável para o bom andamento 
do processo organizacional”, constata.

Foco na integração

A rede de supermercados São Luiz, que per-
tence à cooperativa Coopermil – Cooperativa Mista 
São Luiz Ltda., de Santa Rosa, enxerga o treinamento 
como um aspecto primordial. “Para nós, está claro: 
tudo o que acontece é em função das pessoas que 
aqui trabalham”, afirma o gerente administrativo e de 
Recursos Humanos da empresa, Evânio Luiz Ferro. 
Como a área de atuação é composta por diferentes 
frentes, a Coopermil realiza forte trabalho voltado 
para a integração das equipes. Logo, quando um 
colaborador é contratado, antes de receber o treina-
mento ele passa pela etapa de socialização, em que 
tem a oportunidade de conhecer a empresa e seus 
funcionários, inclusive para visualizar oportunidades 
de crescimento. É depois disso que ele será treinado 
de forma específica para a sua atividade. Para driblar 
a alta rotatividade nos supermercados, a Coopermil 
busca proporcionar oportunidades como uma das 
formas de reter talentos. “Divulgamos vagas inter-
nas; muitos saem do súper e vão para outras áreas 
da cooperativa”, explica o gerente administrativo. 
Ferro conta também que os gestores da empresa são 
orientados a passar a seguinte mensagem ao colabo-
rador: que ele é importante e que está sendo visto.  
Junto ao RH, os gestores detectam os setores mais 
carentes, os quais receberão treinamentos elaborados 
especificamente para os mesmos. Em outros casos, 
há as qualificações comuns a todas as áreas, como 
os que envolvem atendimento, por exemplo. Outra 
solução que vem sendo trabalhada pela Coopermil 
é a formação de lideranças para gestão interna. São 
funcionários que já atuam na empresa e, com o tem-

po, tornam-se multiplicadores dos treinamentos e 
de conhecimento para outras áreas.  A preocupação 
com a formação é um ponto-chave para a coopera-
tiva. “E para suprir essa demanda temos que criar 
multiplicadores internos.” Mas não basta oferecer o 
treinamento se não houver um ambiente propício. 
“A teoria tem que ser aliada à prática, e o gestor tem 
que criar um ambiente favorável”, reforça Ferro. “O 
capital humano é a principal alavanca para o sucesso 
de uma empresa.”

Treinamento constante

Na Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. 
(Cotrisel), de São Sepé, o investimento 
constante em treinamento é também uma 
ferramenta para atualização de novos produtos 
e acompanhamento das demandas do público 
consumidor. A psicóloga e responsável pelo 
departamento de RH da Cotrisel, Mariana 
Padilha Santos, conta que a empresa recorre 
a cursos in company de acordo com as de-
mandas das lojas do supermercado Cotrisel. A 
Cooperativa promove treinamentos internos e 
externos, como os oferecidos pela Agas. Além 
disso, durante a capacitação, as equipes são 
sempre acompanhadas de seus supervisores. 
“O varejo não pode parar nunca”, aponta. Os 
sinais de que o treinamento está dando certo, 
avalia Mariana, podem ser observados quando 
se mantém um padrão. Mas a rotatividade 
de funcionários, realidade conhecida por boa 
parte dos supermercados, dificilmente é solu-
cionada apenas com o treinamento. “A pessoa 
se sente preparada quando o local investe”, 
contrapõe a psicóloga.  

Departamento de Capacitação da Agas
e olho na qualificação e no desenvolvimento profissional 
no autosserviço, a Agas oferece, por meio do Departa-
mento de Capacitação, cursos relacionados a áreas de 
interesse do mercado varejista, como novas tecnologias 
e gestão do próprio negócio. Os encontros acontecem 
em diferentes localidades do Estado. Conheça a agenda 
de atividades programadas na página 18, além de notí-
cias referentes ao assunto na seção Capacitação. Mais 
informações estão disponíveis no site www.agas.com.
br ou pelo telefone (51) 2118-5200.
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A Di Hellen Cosméticos investiu em uma linha para 
cabelos com base em plantas, grãos e óleos da natureza. 
Os shampoos e condicionadores estão disponíveis nas 
versões Broto de Bambu e Chá Verde; Cálamo, Mirra 
e Oliva; Coco, Linhaça e Soja; Gengibre e Verbena; e 
Lama Negra e Macadâmia. Já o óleo capilar pode ser 
encontrado em três diferentes tipos: Cálamo, Mirra e 
Oliva; Coco, Linhaça e Soja; e Macadâmia.

Com o intuito de inovar e mostrar para o seu 
público que está por dentro das tendências do 
mercado, a Mili reformulou o design das embala-
gens de absorventes e protetores diários Mili Pre-
miun. Agora, os pacotes vêm com cores vibrantes.  
O fundo é azul e as cores diferenciam as embala-
gens: o rosa representa cobertura suave, o verde, 
seca, e o laranja sinaliza os protetores diários.

Os plugues macho, fêmea e triangular da linha 
Priscus foram lançados pela Tramontina. Os produ-
tos são divididos em duas modalidades: 2P (bipolar, 
20A), fabricado com termoplástico antichama e 
pinos maciços de liga de cobre, e 2P + T (bipolar, 
10A e 20A), ou plugue de três pinos, ideal para 
aparelhos que precisam de aterramento. O primeiro 
pode ser encontrado nas cores branco, preto, cinza, 
bege, verde, azul e vermelho, e o segundo será co-
mercializado nas versões branco e preto.

Por meio de uma pesquisa que revelou os 
sabores de suco que estão entre os mais vendidos 
no país, a Parati lançou quatro novas opções de 
refrescos Trink para os consumidores: Abacaxi 
& Hortelã, Laranja & Acerola, Limonada Suíça 
e Laranja Bahia.

MILIDinamismo e 
modernidade para elas

TRAMONTINA Foco na
segurança

PARATISabores
marcantes

DI HELLENAliada
à natureza
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dos Pais, além de ser uma data que visa ao 
fortalecimento dos laços afetivos, figura como 
um período de grande movimentação comer-
cial. Em alguns países, essa época não tem tanta 
importância, mas, no Brasil, o segundo domingo 

o dia

O
Antes mesmo de o mês de agosto começar, mães e 

filhos saem à procura de presentes para o patriarca da 

família. Saiba como aproveitar melhor o período que 

antecede o Dia dos Pais para alavancar suas vendas

de agosto representa a oportunidade de mães e 
filhos estarem juntos ao patriarca, geralmente 
em almoços de família, e de presenteá-lo com 
mimos de seu agrado.

Entre os itens mais procurados para a ocasião 
estão roupas, calçados, celulares, barbeadores 
eletrônicos e bebidas alcoólicas, como vinho e 
whisky. Para fugir da superlotação de shoppings, 
muitos consumidores optam por supermercados. 
“Lojas de bairro são sempre uma alternativa 
eficaz para as compras de última hora”, assegura 
Flávia Ghisi, diretora vogal do Instituto Brasileiro 
de Executivos de Varejo e Mercado de Con-
sumo (Ibevar). E, aproveitando a ida ao ponto 
de venda, o cliente pode investir, também, em 
itens comemorativos, como carnes nobres para 
o tradicional churrasco de domingo. “Os super-
mercados, de maneira geral, oferecem preços 
acessíveis ao consumidor. Para tanto, o lojista 
deve elaborar um bom planejamento de vendas, 
fornecer produtos atrativos e inovadores, além 
de ofertas e planos de pagamento adequados aos 
seus clientes”, prossegue ela.

Os corredores devem estar bem decorados e 
atrativos aos filhos e mães que estão em busca de 
presentes: “A decoração deve ter como base te-
mas que reforcem os aspectos do relacionamento 
familiar, como imagens que simulem bem-estar 
e harmonia, e textos que emocionem o público-
alvo”, comenta. Segundo Flávia, grande parte dos 
consumidores define a compra no PDV, portanto 
outro método de atrair os olhares desses clientes 
é trabalhar com ilhas de exposição, kits promo-
cionais, sorteios e concursos. “O foco do lojista 

lhares voltados para eles
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deve ser chamar a atenção e despertar o interesse 
no público-alvo. Assim ele estará estimulando a 
compra”, assegura.

O papel dos funcionários também é impor-
tante. “Eles devem estar preparados para ajudar 
quem está indeciso, oferecendo ideias de produ-
tos que agreguem valor, ou até mesmo embala-
gens para presente”, ressalta, e completa: “Além 
disso, mães e filhos podem adquirir produtos 
para si, por impulso, o que é uma possibilidade 
de aumento das vendas”.

Emoção fala mais alto

Em ocasiões festivas, como o Dia dos 
Pais, os clientes são influenciados a fazer 
compras de forma mais emocional do que 
racional, segundo Flávia. Em consequência, 
os produtos mais procurados tendem a ser 
comercializados por valores mais altos: “É a 
lei da oferta e da demanda. Alguns preferem 
investir um maior montante por acreditar 
que determinado item agradará mais ao pai. 

Há também o fato de alguns dos produtos 
mais procurados nessa época terem preço 
mais caro no Brasil do que no exterior, por 
exemplo, como é o caso dos eletrônicos”. 
O mês de agosto, segundo ela, é bom para 
os lojistas: “O Dia dos Pais coincide com o 
período de promoções de inverno e com 
lançamentos de novas coleções na área de 
vestuário, o que gera variadas oportunidades 
de negócios aos lojistas”.

Flávia oferece dicas ao empresário que 
deseja zerar o estoque para o Dia dos Pais: 
“Liquidações dão fôlego ao consumo mesmo 
quando a compra não é planejada, porém as 
promoções devem ser de produtos de lança-
mento. As campanhas promocionais podem 
acontecer de maneira gradual, por exemplo, 
passando de 30% de desconto para 50%, e 
depois 70%, para saldar o estoque”. Outras 
estratégias, segundo ela, são exibir vitrines 
com cartazes de preços “tentadores” para 
atrair o público ao interior da loja e realizar 
vendas casadas.
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Heitor José Müller Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs)

logístico – que engloba transporte, esto-
que e armazenagem – é alto em todo o país e ainda 
maior no Rio Grande do Sul. No Estado, ele chega 
a alcançar 18% do Produto Interno Bruto (PIB). O 
percentual equivale ao dobro do registrado nos países 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE). Esse cenário explica um 
pouco das dificuldades enfrentadas pela economia 
gaúcha. Investimentos na área de infraestrutura são, 
portanto, urgentes para elevar a competitividade 
do setor produtivo. É por isso que a Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) 
dirige seus esforços para o enfrentamento desses 
gargalos estratégicos. Sabemos, afinal, que o “custo 
de não fazer” é muito superior ao necessário para a 
realização de obras consideradas prioritárias. 

Se nada for feito, ou se for feito muito pouco, 
o que teremos pela frente é um inevitável colapso. 
As safras estão aumentando e já não temos como 
levar adequadamente os produtos aos seus destinos. 
Nos últimos dez anos, a produtividade de grãos por 
hectare aumentou 24% no Rio Grande do Sul, mas 
essa reação não ocorreu na área de infraestrutura. 
Hoje, o número de caminhões que trafegam pelas 
estradas do Sul é crescente, enquanto a malha rodo-
viária permanece inalterada há anos. Grande parte 
desses produtos têm origem em outros Estados e, 
em muitos casos, o destino são países do Mercosul. 
Em uma série considerável de rodovias, a quantidade 
transportada hoje excede a capacidade das pistas. É 
possível permitir que esse quadro de deterioração 
gradativa se mantenha indefinidamente?

o custo A Fiergs considera urgente a necessidade de 
dar um basta a esse custo insuportável. Por isso, 
em conjunto com as demais federações industriais 
da Região Sul e com a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), elegeu as prioridades a serem 
enfrentadas a partir do estudo Sul Competitivo. 
De um total de 177 projetos com potencial para 
desatar os nós logísticos e aumentar a competiti-
vidade dos três Estados sulinos, foram eleitos 51 
para serem tocados de imediato. O levantamento 
cita também as formas de financiamento em cada 
caso: através do poder público, pela iniciativa 
privada ou a partir de Parceria Público-Privada 
(PPP). O empenho, nesse momento, é pela 
criação de uma força-tarefa envolvendo gover-
no, iniciativa privada e os legislativos para levar 
adiante os planos em oito eixos prioritários no 
curto e médio prazos. 

O Rio Grande do Sul, que é o Estado mais 
meridional do país, tem uma carência de modais, 
abandonou as redes ferroviárias e não aproveita 
bem o seu potencial fluvial e lacustre. São defi-
ciências que aumentam os custos das empresas 
e precisam ser enfrentadas logo. O que temos 
visto até agora no Estado é o apontamento dos 
gargalos logísticos, mas, no final, as autoridades 
transferem o problema para o futuro. A Fiergs 
está determinada a romper com essa tendência. 
Por isso, fortalecida pela unidade de propósitos 
com as demais entidades industriais da Região 
Sul, convoca a sociedade e governos de todas as 
instâncias a enfrentar esse desafio.

peso da falta
de infraestrutura
ODu

du
 L

ea
l/D

ivu
lg

aç
ão

 F
ier

gs



le
g

is
la

ç
ão

77(maio/junho 2013) Revista AGAS

finalidade de ampliar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica, o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Empre-
go – Pronatec – foi instituído pela Lei Federal n.º 
12.513, de 26 de outubro de 2011. Visando à 
expansão e à democratização da oferta de cursos 
de educação profissional técnica de nível médio 
e de formação inicial e continuada de trabalha-
dores, destina-se a estudantes do ensino médio 
da rede pública (ou que tenham cursado o ensino 
médio completo na rede pública ou na condição 
de bolsista em instituição privada), trabalhadores 
(incluindo agricultores familiares, silvicultores, 
aquicultores, extrativistas e pescadores) e bene-
ficiários dos programas federais de transferência 
de renda, como o Bolsa-Família.

O novo regramento legal trouxe alterações no 
que concerne ao programa do seguro-desemprego 
(Lei n.º 7.998/90 e Dec. n.º 7.721/12), pois o 
recebimento da assistência financeira pode ficar 
condicionado a matrícula e frequência em curso de 
formação inicial e continuada ou de qualificação 
profissional. O benefício do seguro-desemprego 
ainda poderá ser cancelado pela recusa, por parte 
do trabalhador segurado, em matricular-se em 
curso condizente com sua qualificação registrada 
ou declarada, ou por sua evasão.

Os cursos, com carga horária mínima de 160 
horas, são gratuitos, limitados ao período de quatro 
horas diárias e sempre em dias úteis. Os trabalhado-
res matriculados em cursos ofertados pelo Pronatec 
têm direito a cursos de qualidade, alimentação, 
transporte e a todos os materiais escolares neces-
sários. A possibilidade de posterior inserção pro-
fissional dos beneficiários está bastante ampliada.  

com a A qualificação do trabalhador possibilitará seu retor-
no ao mercado de trabalho em menor tempo.

Responsável por um terço da qualificação 
profissional do Brasil através do Pronatec, o Rio 
Grande do Sul terá mais de 105 mil vagas pactuadas 
no decurso de 2013, contemplando mais de 200 
municípios gaúchos. As novas vagas serão abertas 
em escolas públicas estaduais, nos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia e nos Serviços 
Nacionais de Aprendizagem – como o Senai e o 
Senac. Cada uma dessas instâncias terá inscrições e 
critérios próprios para seleção de participantes.

É necessário enfatizar que os trabalhadores 
que estejam recebendo o seguro-desemprego e 
não estejam matriculados em curso técnico não 
terão o benefício cancelado. Porém, o trabalha-
dor segurado que solicitar o benefício a partir da 
terceira vez, dentro de um período de 10 anos, 
poderá ser condicionado a comprovar matrícula 
e frequência em curso de formação inicial e 
continuada ou de qualificação profissional. A 
pré-matrícula, neste caso, será realizada no ato 
do requerimento do seguro-desemprego, nas 
unidades de atendimento da Fundação Gaúcha 
do Trabalho e Ação Social – FGTAS/Sine –, que 
podem ser localizadas na internet, através do 
endereço da Secretaria Estadual do Trabalho e do 
Desenvolvimento Social (www.stds.rs.gov.br).

Queremos que os supermercados nos digam 
a necessidade de qualificação de mão de obra em 
cada município, nós faremos cursos nessas áreas de 
acordo com a demanda apresentada. Ainda no mês 
de maio, teremos uma reunião com o presidente 
Antônio Cesa Longo para acertarmos os detalhes.

ronatec e 
seguro-desemprego
P

Luís Augusto Lara  Secretário Estadual do Trabalho e do Desenvolvimento Social
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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 Tritícola 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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