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de agosto é tradicionalmente um 
período de expectativas, preparação e realização de 
negócios para o setor supermercadista gaúcho e seus 
fornecedores. Não por acaso, o slogan da ExpoAgas 
2013 é “a hora certa para os bons negócios”: este é o 
momento em que indústrias e distribuidores preparam 
suas equipes, elevam metas, anunciam lançamentos, 
buscam diferenciais e cercam-se de ferramentas para 
ampliar sua participação no mercado, estreitar rela-
cionamento com antigos clientes, estabelecer novas 
parcerias e concretizar negociações.

Os 32 anos da ExpoAgas são marcados justamente 
por este clima de otimismo e de expectativas, sempre 
culminando com resultados expressivos para todos os elos 
da cadeia envolvidos. E este palco dos bons negócios chega 
a 2013 consolidado como o grande encontro varejista do 
Cone Sul, ampliando sua abrangência a setores que vão 
muito além dos supermercados. Cada vez mais, padarias, 
açougues, hotéis, farmácias, restaurantes e outros nichos 
da economia brasileira aproveitam esta oportunidade 
ímpar de qualificação, aprendizado e oportunidade de 
crescimento. É justamente o que buscamos: oportunizar à 
indústria brasileira – em especial à gaúcha, majoritária na 
feira – uma vitrine única e a expansão de seus horizontes 
a um número cada vez maior de clientes.

a chegada Os recordes do ano passado nos deixam com um 
desafio enorme, de superar não apenas os R$ 304,2 mi-
lhões concretizados em negócios em 2012, como tam-
bém tornar este momento emblemático na preparação 
das empresas para o fim de ano, mais prodigioso período 
de vendas para o varejo. O momento para a realização 
deste grande encontro não poderia ser mais propício, 
já que o Brasil atravessa uma série de transformações 
políticas e estruturais que nasceram da inconformida-
de de seu povo. É exatamente isto que buscamos: um 
consumidor fiscalista, um cidadão atento e um cliente 
exigente, para que também nas gôndolas sigamos bus-
cando a excelência e refletindo esta constante procura 
dos brasileiros por melhores condições, por melhores 
serviços e por uma sociedade melhor. A indústria está 
atenta a essas necessidades e certamente transformará 
os corredores do pavilhão da Fiergs em um atrativo 
palco de novidades, condições especiais de pagamento 
e oportunidades imperdíveis.

A ExpoAgas 2013 – 32ª Convenção Gaúcha de 
Supermercados chega prenunciando um momento 
ímpar de vendas e de portas que se abrem para toda a 
cadeia do varejo – e você é nosso convidado especial 
para este grande momento. A hora certa para os bons 
negócios chegou, esperamos vocês!
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COPA DO MUNDO

Chance de vitória no campo e no caixa
Para o varejo, a Copa do Mundo também representa uma 

oportunidade para aumentar as vendas

30

114

PRODUTIVIDADE
O ciclo em torno da eficiência

A produtividade é uma questão cada vez mais importante no varejo. Tornar 
um negócio mais produtivo, no entanto, nem sempre é uma tarefa fácil. 

Entenda como este ponto está atrelado às demais técnicas de gestão 

LIDERANÇA
Líder ideal: o segredo é oito em um
Conheça oito tipos de liderança capazes de alavancar os negócios 
ou mesmo desbancá-los por completo

80
ExPOAgAs 2013
O momento tão aguardado
A ExpoAgas 2013 acontece entre os dias 20 e 22 de agosto e reunirá 
empresários do autosserviço e fornecedores
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poucos jornalistas brasilei-
ros conhecem tão bem os corredores do 
poder quanto Alexandre Garcia. Natural de 
Cachoeira do Sul, ele começou a carreira na 
sucursal de Porto Alegre do Jornal do Brasil, 
em 1971. O rigor na apuração rendeu um 
convite para ser correspondente do diário 
em Montevidéu, de onde foi, mais tarde, 
transferido para Buenos Aires, permanecen-
do até 1976. Nesse período, cobriu a queda 
da presidente argentina Isabelita Perón e o 
conflito entre os militares e os guerrilhei-
ros. Deslocado para Brasília, Garcia passou 
a noticiar diariamente a política nacional. 
Em 1983, aceitou convite da TV Manchete 
e retornou ao jornalismo internacional, 
acompanhando de perto guerras no Líbano, 
nas Malvinas, em Angola e na Namíbia. No 
final dos anos 1980 se transferiu para a Rede 
Globo, onde atua como repórter especial, 
apresentador e comentarista político. Fa-
moso pela independência nas opiniões, há 
30 anos está na linha de frente do trabalho 
jornalístico no Planalto e no Congresso Na-
cional. Acompanhe a entrevista concedida 
por e-mail para a Revista Agas.

AGAS São mais de 40 anos de carreira, divididos 

em jornal, rádio e televisão. Por que o senhor 

optou pela carreira no jornalismo?

AG Meu pai era de rádio. Aos 6 anos, 
eu levava a vianda para ele almoçar 
enquanto apresentava o noticiário do 
meio-dia, e eu ficava na cabina de locução 
acompanhando. Aos 11, eu subia no 
telhado de casa para dar no megafone 
as últimas notícias da guerra na Coreia. 
Enquanto isso, fazia papel infantil em 
novela, ao vivo. Aos 15, transmitia missa 
em Cachoeira. Aos 16, recebia meu 
primeiro salário como locutor de rádio 
em Lajeado e depois em Porto Alegre, e 
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utonomia nos    
bastidores do poder

A ”“Pude aprender como funciona o Poder. 

Desde então tenho podido prever reações 

da Presidência, porque mudam os 

partidos, mas quando chegam ao poder, 

agem de forma muito semelhante.

aí não parei mais. Fiz PUC, deu primeiro 
lugar em todo curso, desde o vestibular, 
e comecei no jornal mais importante da 
época, o Jornal do Brasil.

AGAS O senhor atuou na cobertura política 

desde o período militar. Desde então, presidentes 

de todas as matizes partidárias passaram pelo 

Planalto. Como foi ter acompanhado todas

essas mudanças?

AG Como testemunha da História. E perce-
bendo a prática do sic transit gloria mundi. 
Via passar o poder. Os poderosos, subindo e 
descendo. E sempre repetindo o ciclo.

AGAS No início da década de 1980, o senhor 

chegou a trabalhar como secretário de imprensa 

e porta-voz da Presidência da República. 

Como foi estar do outro lado? Quais as lições 

dessa experiência?

AG Foi interessantíssimo. Pude aprender 
como funciona o Poder. Desde então 
tenho podido prever reações da 
Presidência; porque mudam os partidos, 
mas quando chegam ao poder, agem de 
forma muito semelhante.

AGAS Sendo gaúcho radicado em Brasília, 

como o senhor avalia o momento por que passa 



o Rio Grande do Sul, tanto na esfera política 

quanto econômica?

AG Tá meio parado, não é?

AGAS Há grupos políticos que defendem uma 

revisão nas leis que se referem às 

empresas de comunicação. Qual a sua 

opinião sobre esse tema?

AG É atraso mental. Estão querendo 
algo que funcionou na União Soviética e 
acabou falindo. Na China, ainda resistem. 
Em Cuba está o modelo do controle 
dos meios de informação, em que só 
existe a verdade oficial. E, como se sabe, 
as verdades são muitas, e quanto mais 
empresas de informação, mais versões 
serão oferecidas para escrutínio da 
sociedade. Fico imaginando que fanatismo 
quer aplicar no Brasil um sistema que não 
deu certo em país algum do mundo.

AGAS Há muito tempo o senhor se dedica a 

cobrir a política nacional. Para uma parcela 

significativa da população brasileira, esse 

assunto é tratado com certa apatia. Por que isso 

acontece? E como isso impacta na vida do país?

AG As pessoas percebem que a política 
não tem tido eficácia para resolver 
seus problemas; ao contrário, agravam. 
A educação, a saúde, a segurança, 
carecem cada vez mais de meios, que são 
desperdiçados nos excessos de gastos para 
sustentar os que mamam no poder. Aí, 
desviam a atenção para o circo, que é o 
futebol, que dá alegria ao povo. 
E criamos esse círculo vicioso de 
alienação. A mocidade nas ruas é uma 
tentativa de mudar isso.

AGAS Apesar dos esforços do Governo 

Federal, a inflação reluta em ser reduzida. É 

momento para empresários e consumidores se 

preocuparem?

AG Que esforços do Governo Federal? 
Foi reduzido o número de ministérios, 
cortado pela metade o número de 22 mil 

comissionados? Enxugada a burocracia? 
Contidos os desvios, a corrupção, as 
comissões, os jatinhos e helicópteros de 
lá para cá? Só quem está fazendo alguma 
coisa é o Banco Central, que aumenta 
juros. E pode piorar por falta de poupança 
externa. Estados Unidos e Japão já atraem 
os capitais que olhavam para os BRICS.

AGAS A grande maioria das empresas brasileiras 

é de micro e de pequeno porte. No seu 

entendimento, o Brasil oferece as condições 

apropriadas para o empreendedorismo? Como 

poderíamos evoluir ainda mais nesse quesito?

AG Com ainda menos burocracia, melhor 
estrutura logística, melhor formação de 
gente, sem amadorismo e improvisações.

AGAS Na última década, o mercado consumidor 

no Brasil se expandiu. Na sua avaliação, quais os 

principais desafios, hoje, para os varejistas?

AG Também se expandiu o endividamento. 
Só o consumo não sustenta crescimento, 
como se vê. Investimento e melhoria de 
produtividade, sim.

AGAS Passamos por um período marcado por 

manifestações populares. O sistema político está 

preparado para dialogar com as novas gerações?

AG Claro que não. As novas gerações têm-
se manifestado contra esse diálogo. Têm 
recusado o diálogo para não ouvir mentiras 
de novo. Como se sabe, os políticos 
pensam que se resolve com papéis escritos 
e discurso, com propaganda e marketing. 
Os jovens não caem mais nessa.

AGAS Para onde apontam as perspectivas para 

o cenário político para o próximo ano, em que 

ocorrem novas eleições?

AG Não devemos ficar com cegueira 
elitista. As ruas levaram alguns milhões de 
pessoas. Mas os da bolsa-família são mais 
de 30 milhões. As ruas ainda estão longe 
de promover uma transformação neste 
país letárgico, despolitizado e alienado.
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Mercado de orgânicos 
cresce no país
O mercado brasileiro de produtos orgânicos fechou o ano de 
2012 com um faturamento de cerca de R$ 1,5 bilhão. Deste 
montante, um terço corresponde a exportações. De acordo 
com o Instituto de Promoção do Desenvolvimento (IPD), a 
expectativa é que, até o ano que vem, a produção brasileira 
possa atingir os R$ 2 bilhões. O instituto afirma que isso se 
deve à consolidação da regulamentação dos produtos orgânicos 
no país, processo iniciado em 2011. O lançamento de novos 
artigos também colaborou com a imagem dos orgânicos, dis-
tanciando-a da de um segmento voltado somente para FLV.

Jeltovski/Morgue File

A mais recente edição do Índice de Confiança do Consumidor (ICC), 
estudo realizado pela GfK, revelou um declínio na confiança de con-
sumidores em toda a América Latina. A pesquisa avalia a percepção 
dos mesmos com relação à situação econômica atual e futura em seus 
países e também em seus respectivos lares. O estudo inclui perguntas 
referentes ao desemprego, poupanças e gastos, entre outras. Por outro 
lado, se na América Latina o descontentamento é geral, na Europa a 
expectativa entre os consumidores tem crescido, apesar da recessão. 
O ânimo é especialmente elevado na Alemanha, onde o desemprego 
é baixo; na Espanha, os níveis de confiança atingiram patamares mais 
elevados nos últimos meses e, mesmo com queda em maio, mostram 
uma recuperação no nível de confiança do consumidor. O mesmo vale 
para a Itália que, apesar da crise, registrou patamares mais altos de 
confiança entre os entrevistados.

No último dia 5 de junho, Dia Mundial 
do Meio Ambiente, os clientes das 42 
lojas do Supper Rissul puderam adquirir 
sacolas retornáveis por R$ 0,99 a unida-
de. Feitas em algodão cru, as peças eram 
alusivas à data. A ação foi apenas mais 
uma maneira que a rede encontrou para 
contribuir com o a causa ambiental. O 
Rissul também utiliza sacos biodegradá-
veis no setor de hortifrúti e disponibiliza 
o coletor de óleo, que circula pelas lojas, 
convidando os consumidores a despre-
zar num local adequado e seguro o óleo 
de cozinha utilizado. A empresa afirma 
que busca conscientizar o público para 
os cuidados no dia a dia que refletem 
diretamente na vida de cada um.

No balanço anual da Associação Brasileira 
da Indústria de Produtos para Animais de 
Estimação (Abinpet) foi verificado que 
68,5% do faturamento de todo o ano de 
2012, que chegou a R$ 14,2 bilhões de 
reais, têm as vendas de ração animal como 
a maior fonte de receita responsável por 
esse percentual. O Brasil está em segundo 
lugar, junto com o Japão, no faturamento 
mundial do segmento, contabilizando 8%, 
sendo os Estados Unidos o líder do merca-
do mundial, com 30%. Em terceiro lugar 
vem o Reino Unido, com 7%, seguido por 
França e Alemanha, com 6%. O resultado 
leva em conta as indústrias de Pet Food 
(alimentação animal), Pet Care (cuidados 
pessoais), Pet Vet (serviços veterinários) 
e Pet Serv (serviços diversos). Já o varejo 
de acessórios e brinquedos, representou 
16,2% do faturamento total. No que se 
refere ao mercado de trabalho, o ramo de 
pets contribuiu para a criação de vagas, 
oferecendo 200 mil em 2012.

Ação pelo 
meio ambiente

Cenário econômico preocupa 
latino-americanos

Brasil desponta no 
segmento pet

    



Rede Vivo 
automatiza NF-e

Cobranças  
de carnes

Com 24 lojas e mais de 1,8 mil colaborado-
res diretos, a Rede Vivo de supermercados 
passou por um processo de automação dos 
procedimentos de recepção e validação das 
notas fiscais. Agora, garante a empresa, as 
mercadorias são recepcionadas rapidamen-
te e de maneira mais segura. O sistema 
permite captação dos documentos fiscais 
eletrônicos, garantindo a integridade dos 
dados e facilidade de comunicação com o 
sistema de gestão. A automação também 
aumentou a produtividade e permitiu que 
os colaboradores envolvidos na função pu-
dessem ser alocados para outras tarefas.

Foi publicada revogação de item do 
rol de mercadorias sujeitas à glosa de 
crédito fiscal em decorrência de terem 
sido beneficiadas, no Estado de origem, 
com incentivos em desacordo com a Lei 
Complementar Federal nº 24/75. O 
texto é relativo a produtos comestíveis 
defumados de carnes de aves, leporídeos 
e gado bovino, bufalino, caprino, ovino 
ou suíno oriundos do Estado de São 
Paulo, em função da revogação do bene-
fício no estado de origem. A decisão foi 
comunicada no Diário Oficial do Estado 
no dia 17 de junho.
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Regras sobre documento 
fiscal e crédito
A Instrução Normativa 41, de 2013, traz ajuste técnico que 
visa a esclarecer que a dispensa de incluir o CPF no documento 
fiscal, caso o consumidor não queira informá-lo, não se aplica nas 
operações de venda realizadas por estabelecimentos do comércio 
atacadista e varejista. Já o Decreto 50371 elimina restrições 
às transferências de saldo credor acumulado, na hipótese de o 
crédito tributário estar com exigibilidade suspensa. Ambos os 
documentos foram publicados no Diário Oficial do Estado.

Meta de crescimento  
dos supermercados é reduzida
A inflação elevada deve frear o consumo da nova classe média, o que afetará 
o setor supermercadista. Essa é a avaliação de Antônio Cesa Longo, presi-
dente da Agas. O dirigente reviu a meta de crescimento real para o ano: 
de 6%, o teto ficou previsto em 4%. 
Longo afirma que, além do realinha-
mento dos preços, as famílias estão 
com menos renda. A solução para 
contornar o menor poder de compra 
do público externo, segundo ele, 
é evitar quebras e desperdício de 
mercadoria. As ineficiências roubam 
até 2% do faturamento bruto anual 
do varejo de autosserviço. Medidas 
para melhorar a gestão dos negócios 
serão discutidas durante a ExpoAgas 
2013, que acontece de 20 a 22 de 
agosto, em Porto Alegre.
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Os supermercadistas interessados em executar músicas no seu estabeleci-
mento comercial têm que estar atentos a questões legais, como a cobrança 
de taxas relativas aos direitos autorais. Empresas como a Rline do Brasil 
Administradora de Direitos Autorais oferecem uma alterativa de baixo 
custo, já que trabalham com repertório próprio e não estão sujeitas a 
fiscalizações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). 
Por meio de uma certificadora internacional de liberação de direitos,  os 
artistas recebem diretamente o repasse pela execução de suas obras em 
ambientes comerciais. A economia pode chegar a 60%, já incluso o custo 
do serviço de execução da sonorização na loja.

Administradoras como 
alternativa ao Ecad

Reprodução/Super Culinária Inflação diminui 
poder de compra
Os consumidores das classes D e E foram 
os que mais sentiram o reflexo da inflação 
no primeiro trimestre deste ano. Confor-
me dados divulgados pela ConsumerInsi-
ghts, da Kantar Worldpanel, em  2012 essa 
parcela da população foi a responsável pelo 
crescimento do consumo no país. Porém, 
as medidas econômicas adotadas pelo go-
verno não conseguiram conter a alta dos 
preços, reduzindo o poder de compra das 
classes baixas. Segundo o monitoramen-
to da Kantar, entre janeiro e março de 
2013, as classes A, B e C registraram um 
crescimento médio de 4% em unidades 
adquiridas, 5% em relação ao volume de 
compras e 14% do valor gasto em relação 
ao mesmo período do ano passado. Ao 
mesmo tempo, os consumidores D e E 
reduziram em 3% as unidades de compra, 
além de apresentarem queda de 3% no 
volume de produtos em igual período.

Consumidores ajudam a 
fazer canal gastronômico
Apreciadores de gastronomia contam com um novo espaço 
para receitas, dicas de culinária e sugestões de harmonização. 
Os supermercados Nacional, Mercadorama e Bompreço, do 
Grupo Walmart, disponibilizam mais de 250 opções de pratos 
práticos, nutritivos e rápidos. O portal Super Culinária (www.
superculinaria.com.br) também possibilita que o consumidor 
possa colaborar com sugestões e até mesmo receitas que mos-
trem um pouco dos seus “dotes culinários”. O novo canal de 
relacionamento permite o compartilhamento de informações e 
fotos via Facebook e Twitter. Outra ferramenta disponível é um 
conversor de medidas, que poderá auxiliar na transformação de 
gramas em colheres ou mililitros em xícaras, por exemplo.

Arquivo Temática

Foram publicados, no Diário Oficial do Es-
tado, dois decretos referentes à tributação 
de alimentos. O Decreto 50442 inclui no 
regime de substituição tributária as ope-
rações internas com carnes e demais pro-
dutos comestíveis salgados, em salmoura, 
secos ou defumados, resultantes do abate 
de aves e de suínos. A medida já vale desde 
1º de agosto. Já o Decreto 50458 prorroga 
até 31 de dezembro a redução da base de 
cálculo do ICMS nas saídas internas de 
bebidas alimentares à base de soja.

Mudanças para os 
alimentos

    



Um estudo realizado pela Endeavor revelou que o Brasil tem a segunda maior 
taxa de população que deseja empreender, atrás apenas da Turquia. Três em 
cada quatro brasileiros – um total de 76% da população no país – pretendem 
ter o próprio negócio. No entanto, a mesma pesquisa apontou que apenas 
50% dos entrevistados acredita ser provável abrir uma empresa própria nos 
próximos cinco anos, enquanto somente 19% considera a iniciativa “muito 
provável”. Entre as razões para tais índices estão a falta de recursos financeiros 
e a possibilidade de falência. O baixo conhecimento em relação aos riscos 
que envolvem a decisão de empreender também está entre os obstáculos 
que desmotivam os brasileiros. A pesquisa foi realizada com brasileiros de 
todas as regiões do país. 

Empreender é sonho, mas falta de 
recursos desanima

Arquivo Temática

Um total de 46 lojas da rede Walmart em todo o Brasil foram agraciadas com 
o certificado Comerc Sinerconsult de Energia Renovável, ao economizar a 
emissão de mais de 5,8 mil toneladas de CO2 na atmosfera ao longo de 2012. 
O número corresponde ao plantio de 41 mil árvores. As unidades do Wal-
mart contempladas pelo certificado estão distribuídas nas regiões Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. A rede tem a meta global de aumentar 
a utilização de energia limpa em 600% até 2020. Atualmente, 61 lojas no 
Brasil já operam exclusivamente com energia limpa. “Até o final deste ano, 
40% da energia consumida pela operação no Brasil serão de fontes renováveis, 
ou seja, serão quase 100 unidades abastecidas com energia como eólica, de 
centrais hidrelétricas ‘verdes’ e de biomassa”, antecipaGaston Wainstein, 
vice-presidente do Walmart Brasil. 

Walmart Brasil recebe certificado 
por consumo de energia limpa     
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Cosméticos em 
ascensão no país
A participação das mulheres no mercado 
de trabalho está em ascensão. Com isso, 
aumenta a necessidade e o desejo das bra-
sileiras por produtos de beleza. Somado 
ao grande poder de consumo da classe C, 
a indústria de cosméticos e perfumaria 
tem sido uma das que mais cresceram nos 
últimos anos no Brasil. De acordo com a 
Associação Brasileira da Indústria de Hi-
giene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, 
o mercado da beleza registrou uma alta 
acumulada de 270% nas exportações entre 
2003 e 2012. Ao mesmo tempo, as impor-
tações cresceram 508% em quase 10 anos. 
Dados divulgados pela Agência Brasil tam-
bém indicam que o país é o terceiro maior 
consumidor de cosméticos do mundo, atrás 
apenas dos Estados Unidos e do Japão. Na 
última década, o crescimento anual do 
setor no país é de cerca de 11%.
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Detalhamento de impostos 
será obrigatório até 2014

As lâmpadas incandescentes estão sendo eliminadas de maneira gra-
dativa do mercado brasileiro, de acordo com a potência. O processo 
começou em 2012 e deve se encerrar em 2017, com a proibição total 
das mesmas. Agora, é a vez das lâmpadas entre 61 e 100 Watts, que 
não podem mais ser produzidas ou importadas pelo Brasil. Fabricantes 
e importadores têm até o dia 31 de dezembro para comercializar seus 
estoques. Já revendedores ao consumidor final têm a data limite de 
30 de junho de 2014. O objetivo do Ministério de Minas e Energia é 
substituir as lâmpadas por peças de melhor eficiência energética, como 
as fluorescentes, as halógenas e as de LED.
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Lâmpadas incandescentes 
não são mais produzidas

Nota de 
falecimento
A Agas informa, com pesar, o falecimento 
do senhor Clóvis dos Passos, presidente e 
associado da Rede Grandesul. O velório 
e o enterro aconteceram no Cemitério 
Jardim da Paz, em Porto Alegre, no 27 
de julho. Também lamentamos a perda do 
professor André Garcia, que ministrava 
disciplinas do GES. O comunicador, pro-
fessor universitário, cientista em seguran-
ça e escritor foi velado no Cemitério São 
Miguel e Almas, na Capital. O enterro 
ocorreu no dia 6 de junho.

Houve erro entre os números 157 e 162 do Ranking Agas, publicado em 
encarte da edição 307 da Revista Agas. A lista completa e corrigida já 
está disponível para os associados no site: www.agas.com.br.Er
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O governo propôs ao Congresso Nacional o prazo de um ano 
para a obrigatoriedade da lei 12.741/2012. O texto prevê o 
detalhamento dos impostos pagos pelo consumidor, na emis-
são de notas fiscais. Com a medida, quem descumprir a lei 
durante o período não será multado, apenas orientado quanto 
à necessidade de adaptação. Pelas novas regras, o consumidor 
terá que ser informado sobre os impostos federais, estaduais 
e municipais que incidam no preço – IOF, IPI, PIS/Pasep, 
Cofins, Cide, ISS e ICMS.

    



A partir do ano que vem, a Starbucks, 
maior operadora de cafeterias do mundo, 
juntamente com a Danone, começará 
a vender laticínios em suas lojas. Já nos 
supermercados, a ação está prevista para 
iniciar em 2015, nos Estados Unidos. Como 
a Starbucks comprou a empresa de sucos 
Evolution Fresh em 2011, os iogurtes da 
francesa Danone serão produzidos sob a 
marca Evolution Fresh, Inspired by Dan-
non. Nos supermercados, a Starbucks vem 
marcando presença desde 1995, quando 
começou a comercializar sorvetes. A partir 
daí, lançou também café embalado e chás. 
Desta forma, os negócios da empresa em 
supermercados estão se ampliando mais do 
que as vendas em suas cafeterias. A receita 
total da empresa de setembro de 2011 ao 
mesmo mês do ano passado subiu 14%, indo 
para US$ 13,3 bilhões.

Starbucks e 
Danone juntas

Com o objetivo principal de atender as expectativas dos morado-
res do condomínio Jardim América e arredores, foi inaugurado 
no bairro Santo Antônio, na capital gaúcha, o supermercado 
Modelo. A aposta para conquistar o público está focada no 
atendimento e em promoções especiais semanais. A loja atende 
pelo slogan “O super do seu dia a dia”.

Supermercado Modelo é 
inaugurado na capital

De acordo com pesquisa realizada pela Mintel, as variedades premium de 
café já são a preferência para 25% dos consumidores brasileiros. Enquanto 
o café tradicional tem 93% de penetração entre os consumidores com mais 
de 55 anos, o percentual cai para 74% entre pessoas com 16 a 24 anos, o 
que significa dizer que o café premium é mais apreciado entre os jovens. 

Cafés premium têm 
preferência entre os brasileiros
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Cadastro positivo para  
reduzir endividamento 
O chamado cadastro positivo ou cadastro de bons pagadores já está 
valendo. Em vigor desde o dia 1º de agosto, a ferramenta tem o intuito 
de reduzir o endividamento e a inadimplência, além dos juros cobrados 
pelos bancos. Para a inclusão no cadastro, o consumidor deverá preencher 
uma ficha, em alguma instituição financeira, autorizando a utilização de 
suas informações pelos bancos e outros concedentes de crédito e vendas 
a prazo. Outra opção é a pessoa entrar no site da Serasa Experian (www.
serasaexperian.com.br) e fazer a adesão. Ele receberá gratuitamente um 
relatório sobre as atividades de seu CPF e um serviço que avisa toda vez 
que o documento for consultado por uma empresa. Boa Vista Serviços, 
SPC Brasil e Serasa Experian são as empresas certificadas para gerenciar 
as informações, ficando à fiscalização da ação dos agentes financeiros a 
cargo do Banco Central. A perspectiva é de que o instrumento beneficie, 
principalmente, famílias de classes C, D e E, que normalmente têm mais 
dificuldade para comprovar renda.

Mais mulheres estão 
usando smartphones
A pesquisa ComTech, que monitora o uso de aparelhos ce-
lulares entre os brasileiros, realizada anualmente pela Kantar 
Worldpanel, registrou aumento de 41% para 44% no uso de 
smartphones entre as mulheres, na comparação do primeiro 
trimestre de 2012 com o mesmo período deste ano. O cres-
cimento significa que cada vez mais mulheres estão utilizando 
esse tipo de aparelho, apesar de os homens ainda serem a 
maioria a valer-se dele.

Já o perfil de usuários por 
faixa etária em igual intervalo 
manteve-se estável. Vinte e 
oito por cento deles têm de 
25 a 34 anos. E, conforme a 
averiguação da Kantar World-
panel, ficou evidente que o 
uso de smartphones entre 
adolescentes de 12 a 18 anos 
apresentou crescimento de 
dois pontos percentuais no 
período. Para fazer a pesqui-
sa, foram consultadas 24 mil 
pessoas em todo o país. 

Ano Fantástico na 
rede Nicolini
A mais nova atração do Super Nicolini 
para os clientes é a promoção Ano Fan-
tástico. Qualquer valor em compras dá 
direito a girar o globo fantástico, sendo 
possível ganhar um vale-compras de R$ 
50. Até 1º de dezembro, data em que 
se encerra a campanha, serão sorteados 
um total de 300 vale-compras que estão 
distribuídos aleatoriamente pelos globos 
instalados nas lojas, além de um carro 
zero quilômetro. Hoje, a rede Nicolini de 
supermercados conta com nove lojas: sete 
em Bagé, das quais uma vende também 
por atacado; uma em Pelotas, e outra em 
Dom Pedrito. A rede tem à disposição 
dos clientes cerca de nove mil itens de 
produtos e emprega 639 funcionários.

Comprar peixes e frutos do mar em su-
permercados é a preferência de 42% dos 
brasileiros, segundo pesquisa realizada 
pela Nielsen. Os hipermercados vêm em 
segundo lugar, com 22%, e as peixarias 
aparecem logo após, com um percentual 
que chega a 21% dos consumidores do 
País. O autosserviço alimentar, predileto 
por brasileiros, é colocado de lado em 
outros países da América Latina, como 
Venezuela e Argentina. Em ambos, as 
peixarias são os estabelecimentos mais 
procurados para a compra de pescados, 
citados por 40% e 51% dos entrevista-
dos, respectivamente. A análise também 
mostrou que somente 16% das pessoas 
consultadas compram quase que dia-
riamente esses alimentos. Outros 22% 
compram uma vez por semana. No Peru, 
por exemplo, 35% da população com-
pra peixes uma vez por semana e 34% 
praticamente todos os dias, o quer dizer 
que ainda há espaço para o mercado de 
pescados brasileiro aumentar. 

Comprando peixes 
em súpers

Arquivo Temática 
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De acordo com informações divulgadas 
no Anuário 2013 da Abipla (Associação 
Brasileira das Indústrias de Produtos 
de Limpeza e Afins), os brasileiros au-
mentaram em 41,5% seus gastos com 
produtos de limpeza nos últimos cinco 
anos. Somente no último ano, a alta 
foi de 8,1% nesse tipo de despesa, em 
relação a 2011. Segundo a pesquisa, o 
Centro-Oeste é a região do Brasil que 
mais consome produtos de limpeza. O 
estudo mostra também dados específi-
cos, como a diminuição na produção de 
vassouras, com uma retração de 5% em 
2012. No Brasil, as vendas com produtos 
de limpeza somaram R$ 15 bilhões no 
ano passado, sendo o país o quarto maior 
mercado mundial nesse gênero, ficando 
atrás somente dos EUA, China e Japão.

Brasil é o quarto 
em limpeza Di
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Imec reinaugura loja 
em Candelária
Em funcionamento desde 1999, a unidade do Imec Supermercados de 
Candelária passou por reformas e foi reinaugurada no dia 9 de maio, em 
cerimônia que contou com representantes da empresa e autoridades locais. 
Entre as mudanças estão a construção de um depósito mais amplo e de 
um estacionamento coberto para 40 vagas. O interior da loja também foi 
ampliado e renovado, com a troca de piso, forro e iluminação, além de novas 
ilhas para congelados e novo layout de exposição dos produtos. Até mesmo 
os carrinhos de compras foram substituídos por novas unidades.
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Atlas Brasil 2013 
mostra resultados
Conforme informações divulgadas pelo 
PNUD – Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento –, através do 
Atlas do Desenvolvimento Humano 
2013, dez cidades gaúchas estão entre as 
100 melhores do Brasil no ranking pelo 
IDHM 2010 – Índice de Desenvolvimen-
to Humano Municipal. Na 28ª posição, 
com índice de 0,805, Porto Alegre foi 
a que atingiu a melhor pontuação no 
Rio Grande do Sul. Depois vem Carlos 
Barbosa (53ª), Ipiranga do Sul (62ª), Três 
Arroios (62ª), Lagoa dos Três Cantos 
(71ª), Garibaldi (87ª), Casca (92ª), Nova 
Araçá (92ª), Santa Maria (100ª) e Ivoti 
(100ª). Nas primeiras posições ficaram 
São Caetano do Sul (SP), em primeiro lu-
gar, seguida por Águas de São Pedro (SP), 
e Florianópolis (SC). Já o quesito pior 
desempenho no Brasil pelo IDHM ficou 
por conta da educação, porém foi o que 
registrou maior avanço em 20 anos, de 
0,279 pelo IDHM de 1991, para 0,637, 
pelo último IDHM, o de 2010. Quanto ao 
IDHM longevidade, a expectativa de vida 
no país cresceu em 14%, o que significa 
dizer 9, 2 anos, de 1991 para 2010. O 
componente renda registrou que a recei-
ta per capita mensal dos brasileiros teve 
um ganho de R$ 346,31, e o IDHM do 
País avançou 47,5%, entre 1991 e 2010, 
mostrou o estudo.

Massa instantânea 
em casas que têm crianças
Em casas com crianças de até 12 anos de idade o consumo de massa 
instantânea chega a 62%, segundo revela uma pesquisa realizada pela 
Kantar em mais de oito mil domicílios de todo o Brasil, a pedido da 
Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias (Abima). 
Com o estudo também foi detectado que esse consumo é maior 
nas regiões Sul e Grande Rio de Janeiro, onde a dona de casa que 

trabalha fora é quem faz a maioria das compras. 
Já quando o assunto é massa seca ou tradicional, 
32% dos consumidores são donas de casa com 
mais de 50 anos, sendo 40% delas das classes D 
e E, com as vendas mais expressivas observadas 
no Norte e Nordeste do País. Com relação à 
massa fresca ou refrigerada, os lares sem crianças 
são os responsáveis por metade do consumo, 
concentrando-se mais no Sul e no Centro-Oeste, 
com 36% dos consumidores pertencendo às 
classes A e B. A averiguação mostrou também 
que 20% da população compram massas mais 
de 20 vezes anualmente.

Desenvolvimento combina
com produtividade
Segundo estudo realizado pela Kronos – líder mundial em software 
para gestão de mão de obra – e Aberdeen Group com empre-
sários do setor varejista sobre a importância do desempenho do 
profissional nesse segmento, 50% dos entrevistados acreditam 
ser a produtividade a principal preocupação para o desenvolvi-
mento das empresas, seguido pelo crescimento financeiro, com 
40% das respostas. O estudo mostra ainda que 37% das pessoas 
consultadas optaram pela eficiência administrativa como meta 
prioritária a ser alcançada, vindo, depois, a seleção de produtos, 
com 20%. Outro registro contemplado foi o percentual de 33% 
dos varejistas que enxergam sua força de trabalho como uma 
vantagem competitiva, assim como atingir uma melhor perfor-
mance do colaborador torna-se fundamental para se destacar 
da concorrência. A averiguação revelou também que 47% dos 
varejistas sentem-se pressionados pelas mudanças na tecnologia, 
43% alegam que sentem a força das tendências macroeconômicas, 
enquanto 37% dos varejistas se preocupam mais com a mudança 
no comportamento do consumidor. 
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Oito décadas 
comemoradas
O Sindicato dos Panificadores do Rio 
Grande do Sul (Sindipan) comemorou 
na noite de 6 de julho seus 80 anos 
de existência com uma cerimônia no 
Grêmio Náutico União, em Porto Ale-
gre. A confraternização aconteceu na 
31ª edição do Baile do Panificador que 
reuniu autoridades, associados, clien-
tes e parceiros do sindicato, que neste 
ano homenageou o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo, com a Medalha 
Mérito da Panificação. Ele destacou ter 
sido uma honra receber a comenda de 
um segmento tão importante já que o 
setor de panificação do Estado é modelo 
para todo o Brasil, tendo revolucionado 
a seção de padaria dos supermercados 
com o advento do pão congelado.

Compras sem planejamento 
são maiores em supermercados
Quando estão num supermercado, 34% dos consumidores consultados 
numa pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) disseram que 
gastam mais do que pretendiam. Nos shopping centers, o percentual cai 
para 25% das pessoas entrevistadas. Já no varejo de eletrônicos, 19% 
compram por impulso. Segundo o estudo, as compras sem planejamento 
nos supermercados são mais comuns na classe C, atingindo um percen-
tual de 40%, enquanto nas classes A e B diminui para 29%. Nos super-
mercados, a pressão dos filhos é um dos motivadores para comprar sem 
que estivesse planejado. Pelo menos 26% dos entrevistados admitiram 
que isso ocorre. Entre os pais que têm filhos de até 6 anos, o percentual 
aumenta para 37%, porém caindo para 35% no grupo dos que a idade 
dos filhos varia de 7 a 15 anos. Com relação aos produtos que menos 
conseguem resistir, os mais citados pelos entrevistados foram roupas 
(56%), calçados e acessórios (43%) e perfumes e cosméticos (29%).
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Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

PORTO ALEGRE

2/set
Padronização das equipes de 
frente de caixa
Instrutora: Cleize Gallas

3/set
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen

4/set
Transformando atendentes
em vendedores
Instrutora: Cleonice Dias

5/set
Gestão de perecíveis
Instrutora: Cleize Gallas

ALVORADA

9/set
Transformando atendentes em 
vendedores
Instrutor: Salvador Fraga

10/set
Padronização da frente de caixa
Instrutor: Mário Rivas

11/set
Gestão de perecíveis
Instrutor: Mário Rivas

12/set
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen

IGREJINHA

16/set
Atendimento excelente a clientes
Instrutora: Alini Veiga

17/set
Reposição e merchandising
Instrutor: Rogério Machado

18/set
Empacotador: a arma secreta 
no atendimento em vendas
Instrutora: Lexandra Tregnago

19/set
Prevenção de perdas
Instrutor: Salvador Fraga

CAXIAS DO SUL

30/set
Como tornar-se um campeão 
em vendas
Instrutor: Salvador Fraga

1/out
Padronização do setor de 
hortifrúti
Instrutora: Cleonice Dias

2/out
Empacotador nota dez
Instrutora: Cleize Gallas

3/out
Compras e negociação
Instrutor: Rodolfo Landgraf

VACARIA

7/out
Atendimento excelente a clientes
Instrutora: Cleize Gallas

8/out
Gestão de perecíveis
Instrutor: Mário Rivas

9/out
Padronização do setor de 
hortifrúti
Instrutora: Cleonice Dias

10/out
Transformando atendentes em 
vendedores
Instrutor: Salvador Fraga

FARROUPILHA

14/out
Cartazista: o cartão de visitas 
da loja
Instrutor: Sérgio Vieira

15/out
Gestão de perecíveis
Instrutor: Mário Rivas

16/out
Padronização de hortifrúti
Instrutora: Cleonice Dias

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

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

17/setembro
Lançamento ExpoAgas 2014
Às 19h, no Hotel Deville, na capital gaúcha.

20 a 22/agosto
ExpoAgas 2013
No Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

Informações: 
eventos@agas.com.br

Agenda de eventos
se
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Agenda de cursos

  





das Redes de Supermercados do Rio 
Grande do Sul, a RedeCen, foi lançada oficial-
mente no último dia 31 de julho. A cerimônia 
aconteceu no Grêmio Náutico União, em Porto 
Alegre, e contou com a presença de autoridades 
e centenas de convidados.

Presidida por Cláudio Schwerz, diretor 
da Agas, a RedeCen nasce da associação de 
13 centrais: Super Útil, Ammpa, Super Sul, 
União, Rede Super, Super Passo, MultiMerca-
dos, GrandeSul, Unidasul, Redefort, Agasuper, 
Rede Gaúcha e Unisuper. As redes associativas 
totalizam 570 unidades, em diferentes formatos, 
e as lojas do grupo estão presentes em mais de 
200 municípios do Estado.

Compareceram à cerimônia de lançamento o 
vice-governador do Rio Grande do Sul, Beto Grill, 
o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
Pedro Westphalen, e o presidente do Sistema 
Fecomércio-RS, Zildo De Marchi. Em seu discurso, 
Cláudio Schwerz saudou a união das pequenas e 
médias empresas. “Agradecemos o apoio da Agas, 
que desde o começo incentivou as centrais de ne-
gócios no Rio Grande do Sul”, lembrou.

Também presente no evento, Antônio Cesa 
Longo, presidente da Associação Gaúcha de Su-
permercados, comentou sobre a paixão que os 
empresários do setor de autosserviço têm pelos 
negócios. Ele também elogiou a capacidade de 

união dos supermercadistas. “Lembramos ainda 
que as centrais nasceram no Rio Grande do Sul, 
que também é o berço de cooperativismo, e ga-
nharam o Brasil”, elogiou Longo.

No caminho certo

A RedeCen já está em funcionamento há 
quase dois anos. De acordo com o presidente, 
o período serviu para conhecer as particula-
ridades de cada rede associada, realizando-se 
ajustes necessários. “Criamos a RedeCen com 
o objetivo de fortalecer ainda mais as redes 
já existentes e em funcionamento no Estado, 
mas sempre respeitando sua autonomia”, 
assegura Cláudio Schwerz. O empresário 
enaltece o êxito das parcerias e negociações 
do grupo, além da “excelente receptividade 
de parte dos fornecedores que vislumbraram 
o potencial de nossa associação”.

Entre os pontos fortes da rede, Schwerz 
destaca a soma de conhecimentos dos 
gestores e diretores de todas as empresas 
envolvidas. “Nossa experiência somada em 
prol da concretização da RedeCen nos dá 
a certeza e a segurança de que estamos no 
caminho certo”, comemora. No ano de 2012, 
o faturamento total dos mercados associados 
à Redecen foi de R$ 3 bilhões.
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Centro de união

Lançada oficialmente no fim de julho, a Central das Redes de 

Supermercados do Rio Grande do Sul fortalece as empresas associadas, 

ao mesmo tempo que garante a autonomia dos grupos

a central
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Bertolini se prepara para  
a ExpoAgas 2013

om quase 45 anos de atuação, a Bertolini pre-
para sua participação na ExpoAgas 2013. A 

empresa oferece sistemas para armazenamento de 
mercadorias e outras soluções para profissionalizar 
os estoques do setor supermercadista. Aproveita-
mento de espaço, economia de tempo e segurança 
são as vantagens anunciadas.

C

Campanha marca 
cinquentenário da Kunzler

Kunzler completa 50 anos em 2013. Para 
comemorar, a marca de queijo ralado planeja 

uma campanha que engloba lançamento de 
produtos inéditos no Brasil, novo website, 
promoções e anúncios na mídia. As peças 
publicitárias serão trabalhadas até o fim do ano 
nas regiões Sul e Sudeste do país.

Fruki incorpora alunos 
com deficiência à equipe

Fruki, em parceria com o Senai, formou 
cinco pessoas com deficiência (PCDs) no 

Curso de Aprendizagem Auxiliar de Linha de 
Produção. As aulas tiveram início em setembro de 
2012. Os formados já fazem parte do quadro de 
colaboradores da empresa.

Predilecta lança novo logo
isual mais limpo, que transmite modernização 
e reforça o carinho com os clientes: este é o 

objetivo do novo logo da Predilecta. A empresa 
do segmento alimentício possui 20 anos de 
mercado e é referência em doces, especialmente 
goiabadas, e molhos.

A

A

V

C

Languiru adquire 
prédio da Sicredi 

prédio da Sicredi Ouro Branco, em 
Teutônia, foi adquirido pela Languiru. 

Com isso, a empresa reincorporou área de 
terra que já pertencia à cooperativa, mas 
tinha sido vendida no ano de 2001. A es-
trutura administrativa da Languiru deverá 
ser transferida para as novas instalações.

Campanha do Agasalho da Piá 
atinge recorde de arrecadação

ais de 5 mil peças foram arrecadadas na Campanha 
do Agasalho 2013 da Cooperativa Piá, encerrada na 

segunda quinzena de junho. Cobertores, roupas e calçados 
foram recebidos nas lojas do Super e da Agro Piá e já foram 
entregues a famílias carentes. A cooperativa comemora o 
sucesso da ação, que superou os 3 mil itens do ano passado.

O
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Intimus é líder em 
absorventes internos no Sul

om forte investimento nas mídias locais, a 
Intimus, marca de cuidados femininos da 

Kimberly-Clark, tornou-se líder de mercado na 
região Sul, na categoria absorventes internos. 
Atuante desde 2007 neste segmento, a marca trouxe 
inovações de produto ao mercado, como a cobertura 
Dermoseda, que ajuda no momento da aplicação.

Divulgação/Kimberly-Clark



Nescafé tem nova 
ação de marketing

a campanha Para todos os momentos, Nescafé 
apresenta o novo posicionamento da marca. 

O objetivo é mostrar como a pausa para o café 
pode ser a oportunidade para o início de algo novo 
e significativo na vida dos consumidores. A ação 
foi desenvolvida pela Publicis Brasil.

nC

U

Uniagro inaugura centro 
de distribuição

om 2 mil metros quadrados, o novo centro de 
distribuição da Uniagro, em Esteio, quadruplicou 

a capacidade de armazenamento da empresa.  
Agora, a companhia garante que a capacidade de 
produção também vai aumentar. O local escolhido 
para as instalações foi o Mega Intermodal Esteio, 
com localização estratégica na BR-116.

Nova geração de balanças 
promete precisão e agilidade

ma nova geração de balanças chega ao 
mercado. A Toledo divulgou a Prix 6 

Touch, que apresenta recursos semelhantes aos 
de computadores pessoais. Entre eles, estão 
processador de 1,5 GHz, memória de 2 GB, 
HD de 320 GB, sistema operacional Windows 
Embedded e comunicação wireless. A empresa 
garante mais precisão e agilidade na pesagem.

Produtos da Salsul vêm de salina 
com certificação internacional

or trás dos produtos da Salsul, está a Salina Diamante Branco 
(SBD). A companhia é a primeira salina brasileira a receber a 

certificação internacional ISO 9002. A SBD também faz parte do 
K+S Gruppe, um dos maiores grupos multinacionais do setor.
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de Luiz Antônio da Silva Oliveira 
começou cedo. Da experiência no armazém do 
pai, localizado na avenida Assis Brasil, em Porto 
Alegre, até chegar ao atacado, o supermercadista 
acumula experiência como empreendedor desde 
a adolescência. A influência começou com o pai, 
que além do armazém que manteve por 12 anos 
também atuou no setor de serviços, com um res-
taurante. Sempre ao lado dele, Oliveira ajudava e 
aprendia os segredos do comércio.

Aos 16 anos, ele começou a vender capim em 
uma carroça. Não demorou muito para que as rodas 
de madeira se transformassem em uma caminhone-
te, e o capim, em uma variedade maior de produtos 
adquiridos na Ceasa, como batata, cebola, milho. 
Mais tarde, Oliveira passou para o atacado. 

“Comecei a trabalhar para mim mesmo aos 19 
anos”, recorda Oliveira. Sempre independente, o 
atual representante da Agas em Alvorada continuou 
ampliando o leque de itens negociados, acumulando 
experiência, inicialmente, no atacado. Hoje, o em-
presário possui cinco lojas de supermercado, mais 
uma empresa de atacado e beneficiamento de grãos 
e uma transportadora, que concentra sua frota de 
caminhões. “Quando entrei no atacado para trazer 
açúcar, já entrei com caminhão para trazer de São 
Paulo, e estamos no mercado até hoje”, orgulha-se 
Oliveira. Claro que quem trabalha no ramo sabe: 
manter-se atuante, ou mesmo começar, é uma 
tarefa complicada. Para o varejista, o início de sua 
trajetória foi um dos momentos mais adversos. 
A venda do capim, quando ainda trabalhava com 
o pai, lhe proporcionava recursos mais amplos. 
Ao dar os primeiros passos por conta própria, as 
vendas a prazo aumentaram e o capital, diminuiu. 

“Era difícil vender à vista, e quando comecei não 
tinha crédito em lugar algum. Se eu quisesse algo 
para casa, só comprava à vista. Esse início não foi 
muito fácil, pois eu tinha pagamentos a receber e 
trabalhava com recurso apertado”, lembra. “Mas 
segui adiante”, brinca Oliveira, hoje responsável 
por uma equipe de 800 colaboradores.  

Sempre em frente

Há aproximadamente dez anos, Luiz 
Antônio da Silva Oliveira recebeu o convite 
para ser representante da Agas em Alvorada. 
À frente dos Supermercados Oliveira, ele é o 
responsável por comunicar aos demais colegas 
do setor quando há cursos ou eventos rela-
cionados ao ramo que podem agregar novas 
experiências. De 1970, ano em que abriu as 
portas do atacado, e 1984, quando inaugurou 
o primeiro súper, para hoje, ele reconhece 
que a concorrência no mercado aumentou 
consideravelmente. Ainda assim, um dos 
maiores obstáculos para o gestor permanece 
sendo a falta de profissionais. “Está muito 
difícil”, enfatiza. Certamente, um desafio a 
ser superado por quem elenca vitórias. 

a carreira

Trajetória vitoriosa

Luiz Antônio da Silva Oliveira deu os primeiros passos como 

empreendedor ainda na adolescência. Conheça melhor a 

história do representante da Agas na região de Alvorada, 

que é também proprietário dos Supermercados Oliveira
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produtividade

ciclo em torno
da eficiência
O



riqueza, benefício, rendimento. 
Esses são alguns dos sinônimos que o dicionário 
aponta para a palavra produtividade. E, no caso das 
empresas, em especial no varejo supermercadista, 
o que significa este substantivo? “Quando falamos 
em produtividade, temos que entender que o 
termo é quase tudo o que você faz, seja produ-
zir uma venda, o seu trabalho, ou produzir algo 
físico. Sinto que estou rendendo quando estou 
produzindo”, define o especialista em gestão do 
tempo e produtividade pela Tríade Consulting, 
Alexandre Rodrigues. Com relação ao varejo – ou 
qualquer outra empresa que envolve o atendi-
mento ao público –, a produtividade está intima-
mente ligada ao atendimento de qualidade. “É 
não deixar faltarem as necessidades do cliente.” 
Jaime Wagner, diretor da PowerSelf, empresa 
especializada em aprimorar a gestão do tempo, 
destaca que a produtividade é um indicador 

fertilidade,

Luísa Kalil

A produtividade é uma questão cada 

vez mais importante no varejo. Tornar 

esse um negócio mais produtivo, no 

entanto, nem sempre é uma tarefa 

fácil. Entenda como esse ponto 

está atrelado às demais técnicas de 

gestão de um empreendimento
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fundamental de competitividade. “A empresa 
mais produtiva pode ganhar mercado de seus 
concorrentes, dar mais lucro, ter melhores 
preços, dar melhores condições de trabalho e 
remunerar melhor seus colaboradores”, explica. 
Dados de 2012 da Conference Board apontam 
que a produtividade do trabalhador brasileiro 
está em 15º lugar na América Latina, e no 
ranking mundial o país ocupa a 79ª posição entre 
122 países. “Nossa produtividade é cinco vezes 
menor do que a dos Estados Unidos, e apesar 
de ter aumentado 2,1% nos últimos anos, este 
crescimento está abaixo de outros membros do 
BRIC”, pontua Wagner, referindo-se à China 
(9,8%), Índia (5,8%) e Rússia (3,2%). Alexandre 
Rodrigues lembra uma frase do renomado Peter 
Drucker e que se tornou uma das máximas da 
gestão do tempo: “O que não se pode medir, 
não se pode gerenciar”. Jaime Wagner acres-
centa que a produtividade de uma empresa é 
medida dividindo-se a sua receita pelo número 
de funcionários. “Da mesma forma que a pro-
dutividade de um país é definida pelo quociente 
entre PIB e pessoal ocupado.” 

No caso de uma empresa, é importante 
que cada um saiba o que está fazendo com 
o seu tempo: quais atividades precisam ser 
cumpridas, quais trazem resultados e quais 
podem ser delegadas ou, ainda, não realizadas. 
Em suma, é uma questão de planejamento, e 
que começa com a organização dos objetivos. 

Planejar a semana pode ajudar a visualizar com 
mais facilidade o que é prioridade e o que não 
é. No entanto, é algo geralmente deixado para a 
última hora. Registar e enumerar numa folha ou 
e-mail, por exemplo, as atividades que precisam 
ser cumpridas auxilia o cérebro a entender o que 
é prioritário. E não adianta querer resolver tudo 
que é importante de forma conjunta: procure 
focar em um item por vez. “Concentração e 
energia em um só ponto rendem mais que dar 
atenção a várias coisas ao mesmo tempo”, ensina 
Alexandre Rodrigues.

Eficácia X eficiência

Uma realidade comum ao varejo 
supermercadista é a alta rotatividade de 
colaboradores. Os motivos para tanto são 
vários. Um deles é não gostar do que se faz. 
“A produtividade humana está intimamente 
ligada a gostar do que se faz”, diz Rodrigues. 
Logo, se o funcionário não se identifica com 
a função que lhe é atribuída, trabalhará 
com menos entusiasmo e dificilmente irá 
avançar. “O interessante é a empresa e o 
empresário oferecerem à sua equipe de 
colaboradores uma chance de progredir: um 
desafio em que cada um veja que sua pro-
dutividade trará um resultado”, acrescenta 
o especialista da Tríade Consulting. Para 
Jaime Wagner, a complexidade do mundo 
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Em Taquari, o super Certaja aposta em processos bem-definidos



atual exige a colaboração entre empresas 
e pessoas; a baixa produtividade, por sua 
vez, também seria resultado de uma “efi-
cácia questionável” e da “baixa eficiência”. 
“Eficácia é a medida de atingimento dos 
resultados desejados; a eficiência se refere 
à relação entre os resultados obtidos e os 
recursos empregados.” Para uma empresa 
ser mais eficiente, é importante investir 
na administração do tempo da equipe. “É 
uma questão de tecnologia; não só a das 
ferramentas usadas, mas também dos pro-
cessos de trabalho.” No que diz respeito à 
eficácia, o diretor da Power Self afirma ser 
um problema cultural. “Não se pode dizer 
que o brasileiro não atinja os resultados que 
deseja; portanto, não se pode dizer que ele 
é ineficaz. O que se pode fazer é questio-
nar aquilo que é valorizado pelo brasileiro 
comparativamente aos valores de socieda-
des concorrentes. Aqui se valorizam mais 
a titulação, o salário e o emprego do que 
a competência, a produção e o trabalho.” 
Para a empresa ser mais produtiva e o su-
permercadista enfrentar menor rotatividade 
de colaboradores na loja, o treinamento é 
crucial. Do contrário, o impacto pode ser 
sentido na perda de competitividade e na 
baixa qualidade. 

Parte da empresa

Em Rio Grande, o supervisor de Marketing 
do Supermercado Guanabara, Luciano Canteiro, 
conta que a rede estimula a produtividade por 
meio de treinamentos e cursos externos. “Mas 

nosso carro-chefe são as campanhas externas, a 
exemplo do Natal Gordo e do Mundo Encantado. 
Todas elas têm metas internas para promover a 
produtividade dos funcionários; eles são pre-
miados por isso.” Para Canteiro, a evasão de 
profissionais para o polo naval de Rio Grande 
– sentida pelos supermercados e comércio em 
geral – incentiva as empresas a conquistar seus 
colaboradores. Mais do que salários e benefícios, 
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garantir que eles se sintam parte do negócio. 
“Fazemos com que eles construam e se sintam 
parte integrante da empresa. Isso contribui para 
fidelizar alguns funcionários.” Um estímulo à 
formação dos profissionais e, consequentemen-
te, à produtividade, é o feedback constante. O 
reconhecimento do trabalho de cada um também 
ajuda a combater o alto giro de profissionais. 
“A empresa é uma engrenagem que tem que 
funcionar em conjunto”, reforça. Desta forma, 
cada colaborador deve saber que não apenas seu 
trabalho depende da sua produtividade, mas o de 
outras pessoas também; todos são importantes. 
No supermercado Guanabara, produtividade é 
sinônimo de crescimento. “Não é só um fator 
determinante para que a empresa cresça finan-
ceiramente, mas sim, o crescimento da empresa 
como um todo”, diz Luciano Canteiro.

Processos definidos

Em Taquari, no supermercado Certaja 
a busca pela constante melhoria dos proces-
sos e um efetivo Programa de Prevenção de 
Perdas contribuem para o ritmo positivo da 
produtividade. Roberta Porto, gerente dos 
supermercados, aponta que, no segmento, 

há somente três maneiras de alavancar re-
sultados: margem, volume de vendas e, por 
fim, produtividade. “Dessas três, somente 
temos plena possibilidade de controle so-
bre a produtividade, já que a margem e o 
volume dependem do mercado. Portanto, 
todos os nossos esforços internos devem 
buscar a melhoria da produtividade como 
forma de alcançar maiores resultados”, 
garante Roberta. Processos bem-definidos 
evitam o desperdício de mão de obra e, 
por consequência, retrabalho e despesas 
com horas extras. O oposto pode acarretar 
consequências graves, como entraves na 
logística de compras, recebimento, arma-
zenamento e suprimento de mercadorias. 
Para driblar a rotatividade de profissionais 
com o mínimo de impacto na produtividade 
da empresa, Roberta afirma ser necessário 
“que todos os processos sejam mapeados 
e ‘manualizados’, em especial nas áreas de 
maior rotatividade”. O objetivo é que o 
novo colaborador aprenda o quanto antes 
a realizar suas tarefas. “Não sendo assim, 
corremos o risco de ele deixar a empresa 
antes mesmo de poder dar alguma contri-
buição”, pondera. 
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No Nicolini, o investimento em pessoas é crucial



Para otimizar ao máximo sua pro-
dutividade, o Certaja realiza um projeto 
composto de duas etapas. A primeira é o 
Programa de Prevenção de Perdas, com-
posto por um checklist de iniciativas que 
serão desenvolvidas em todos os setores. 
Conforme antecipa o nome, o objetivo é 
reduzir perdas no supermercado. O segundo 
passo é a descrição e a “manualização” dos 
processos ao novo integrante da equipe. “O 
funcionário novo recebe instruções sobre a 
atividade que deverá exercer e o manual 
que a descreve. Durante o período de expe-
riência é acompanhado por um ‘padrinho’, 
que tem como missão orientá-lo e avaliar 
o seu desempenho”, explica Roberta. Se 
a sua empresa não conta com um projeto 
com foco no combate e redução das perdas, 
vale a pena investir no planejamento e no 
acompanhamento dos resultados por meio 
de indicadores, como forma de estimular a 
produtividade tanto entre gestores quanto 
demais colaboradores. 

Medir e agir

Nos supermercados Nicolini, de Bagé, a 
produtividade segue um lema: extrair o máxi-
mo dos recursos. Vale registrar que a empresa 
não tem por objetivo tratar seus colaboradores 
como recursos. “Contudo, 60% dos nossos in-
vestimentos mensais são em pessoas, e acredito 
que no varejo como um todo também deve 
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Dicas práticas

Confira sugestões de medidas que podem contribuir 
para que a sua empresa se torne mais produtiva:

Invista em treinamento

Administre o tempo em que são 

realizadas as tarefas

Planeje

Organize uma lista

Priorize ações

Foque um ponto de cada vez

Avalie o comprometimento da sua equipe

Cada integrante deve saber de sua 

importância para o trabalho da equipe

ser nesta faixa. Por se tratar de serviço é onde 
nós, e a maioria dos supermercadistas, con-
centramos a maior parte dos nossos esforços”, 
destaca o diretor-executivo da rede, Patrique 
Nicolini Manfroi. Não à toa, ele faz questão 
de usar a palavra investimento ao se referir às 
pessoas que formam (e são) a empresa. “De 
investimento espera-se retorno, de gasto não.” 
Manfroi não tem dúvidas sobre a importância 
da produtividade em qualquer ramo, mas ob-
serva que “o tema vem ganhando mais atenção 
do varejo supermercadista nos últimos anos, 
impulsionado pela própria necessidade de fazer 
mais com menos, imposta pelo mercado e pela 
sociedade.” Ainda que o varejo costume medir 
a produtividade calculando o faturamento por 
colaborador, o diretor-executivo confia no 
lucro líquido. “Desta forma, um número que 
realmente mede a produtividade é saber que 
para cada real investido em pessoas – salários, 
encargos, treinamento, gratificações, benefícios 
– tantos reais (centavos) retornam.” Em outras 
palavras, o lucro líquido pelo total de investi-
mento em pessoas. No caso do Nicolini, essa é a 
fórmula que vem sendo aplicada para mensurar 
diferentes áreas da empresa. Patrique Man-
froi alerta para um ponto fundamental e que, 
muitas vezes, é negligenciado: a produtividade 
do estoque. “Afinal, mercadoria é dinheiro”, 
resume. Para medi-la, ele sugere dois índices: 
o Ebitda (ou Lajida) e o Custo da Mercadoria 

Vendida (CVM) dividido pelo estoque médio. 
“Este último é importante, pois afeta as dispo-
nibilidades financeiras da empresa”, reforça. 
Logo, é necessário definir quanto será investido 
em estoque e obter o máximo de produtividade 
do mesmo. “Ou seja, girar, e com margem.”  
O diretor-executivo do Nicolini lembra, ainda, 
uma lição aprendida com o pai: o relatório ou ín-
dice classificado como “bah”. “É aquele que você 
olha, diz ‘bah’ e não faz nada. Só se pode melhorar 
o que se pode medir, mas essa medição tem que 
necessariamente gerar planos e ações para melho-
rias, e é isso que estamos fazendo para melhorar 
nossa produtividade: medindo e agindo.”

Aposta na criatividade

Na avaliação do diretor-administrativo 
do super Coqueiros, de Carazinho, Lean-
dro Rheinheimer, trabalhar a produtivida-
de nos supermercados não tem sido uma 
tarefa fácil. “O interesse pelo varejo tem 
caído nos últimos anos, sobretudo pela 
questão de horários e trabalho nos finais 
de semana”, aponta. Mesmo assim, ele 
reconhece que a falta de produtividade 
traz impactos sérios ao negócio, como o 
aumento da margem e erro de operações, 
afetando, por fim, o desempenho da loja 
como um todo. Para evitar situações como 
essa, o Coqueiros vive um momento de 
reestruturação de pessoal. “Todos os pro-
cessos estão sendo revistos para que, com 
o mesmo quadro ou até menor, se melhore 
a produtividade.” Rheinheimer não nega 
que, para driblar obstáculos no varejo sem 
prejudicar a produtividade é preciso ser 
criativo. Com relação aos colaboradores, 
acompanhar de perto a equipe é crucial.  
“O melhor treinamento ainda é aquele fei-
to no dia a dia, no chão de loja, corrigindo e 
apontando na hora os melhores caminhos.” 
De forma pontual, o diretor-administrativo 
elenca medidas que podem ser válidas para 
as empresas que estão sempre de olho em 
como ser mais produtivas. “Evite muitas 
reuniões, aja, acompanhe, aponte, corrija 
no dia a dia. As melhores soluções são as 
mais simples, com o apoio dos colaborado-
res, ouvindo e discutindo soluções.”
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gaúchos 
têm, todos os anos, um motivo a mais para co-
memorar. Na época que antecede o dia 20 de 
setembro, as lojas se preparam para oferecer aos 
clientes rio-grandenses um clima aconchegante, 
disponibilizando itens tradicionais do Estado e 
preparando decorações especiais que remetam 
à Semana Farroupilha. De acordo com Airton 
Dória, instrutor do curso Gestão em Supermer-
cados (GES), produtos típicos de inverno estão 
entre os mais consumidos no período: “No que 
diz respeito aos alimentos, os mais vendidos são 
pipoca, farinha de milho e derivados de queijo e 
amendoim, além, é claro, do vinho. Já entre os 

os supermercadistas

T
A Semana Farroupilha é sempre uma época repleta 

de comemorações no Rio Grande do Sul. Os 

supermercados gaúchos podem (e devem!) aproveitar 

a data para alavancar suas vendas

eletrodomésticos, os mais procurados são aquece-
dores, fornos e fogões, pois as famílias preferem 
permanecer no aconchego de sua casa, abrigadas 
do frio”. Para ele, o desafio dos empresários é o 
mesmo do restante do ano: aumentar o lucro. “A 
adequação do ambiente é uma estratégia impor-
tante de celebração, pois auxilia na atração dos 
compradores”, comenta. Dória ainda sugere dicas 
para impulsionar os negócios: “A loja deve ser de-
corada com ilhas de produtos típicos, organizadas 
de forma visível, além de músicas tradicionalistas 
para embalar as compras. É interessante, também, 
que os funcionários estejam caracterizados”. Os 
supermercadistas devem ficar atentos aos desejos 

empo de prestigiar o
melhor do Rio Grande
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do consumidor, para não “fazer feio”. “Nessa época, principalmente, o 
cliente busca encontrar uma boa carne para o churrasco, os demais ingre-
dientes para os complementos, como bebidas geladas, e um atendimento 
diferenciado pelos funcionários”, ressalta. E prossegue: “As promoções 
sempre são benéficas, pois atraem mais clientes, que, por sua vez, com-
pram por impulso. Portanto, ações promocionais sempre irão potencializar 
e aguçar a necessidade de consumo do público”. E se engana o empresário 
que acredita que seus colaboradores são apenas coadjuvantes na hora da 
venda. “Eles exercem um papel fundamental na potencialização dos lucros, 
principalmente quando oferecem um atendimento diferenciado, e atuam 
como agentes de informação.” E conclui: “A presteza e a proatividade são 
características marcantes, pois os produtos, apenas, não são suficientes para 
diferenciar um supermercado do outro”.

Um pouco de história

A Revolução Farroupilha foi o mais longo movimento de revoltas 
civis brasileiras, estendendo-se ao longo de dez anos (de 1835 a 1845). 
A justificativa original para a manifestação é de um conflito político dos 
liberais, que defendiam um modelo de Estado com maior autonomia às 
províncias. Sua data de início, 20 de setembro, é considerada feriado 
em todo o território rio-grandense desde 1978, a partir da lei 4.453. 
Durante o movimento, a República Rio-Grandense foi proclamada. 
Todos os anos, é comum, nesta época, as mulheres se vestirem como 
prendas e os homens se pilcharem com trajes típicos gaúchos, como 
a bombacha. Passeatas e cavalgadas são realizadas em todo o Estado. 
Neste ano, a música tema das comemorações da Semana Farroupilha, 
definida por meio de um concurso, será “Eu sou Rio Grande”, dos 
músicos Gujo Teixeira e Luciano Maia, intérpretes da canção.
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uma noite marcada por pro-
testos na capital gaúcha foi capaz de afugentar o 
público da primeira edição de 2013 do Happy 
Hour Agas. Mais de 260 pessoas, entre supermer-
cadistas, fornecedores, empresários e jornalistas, 
prestigiaram a palestra do vice-presidente do 
Grupo Dimed/Panvel, Júlio Mottin Neto, sobre 
os bastidores, dicas e receitas da trajetória de 40 
anos da empresa. No evento, realizado em 27 de 
junho, no Hotel Deville, o empresário inspirou 

os presentes ao destacar a paixão como um fator 
essencial para o crescimento no varejo.

Formado em economia pela PUCRS e pós-gra-
duado em Gestão e Finanças na renomada Harvard 
Business School, nos Estados Unidos, Mottin Neto 
esclareceu que o sucesso da sua organização foi 
resultado de muito esforço e planejamento. Tudo 
começou em 1967, quando as duas maiores redes 
de farmácias gaúchas, Panitz e Velgos, fizeram uma 
parceria para montar uma central de compras de 
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medicamentos, a Dimed Distribuidora. Deu certo e 
impulsionou um novo acordo, dois anos mais tarde, 
para a criação do Laboratório Lifar. Em 1973, os 
acionistas dos dois empreendimentos resolveram 
fundir as companhias: nascia assim a Panvel.

A nova empresa nasceu grande, mas se for-
taleceu ainda mais por descobrir, em 1977, após 
pesquisas, que a principal motivação do cliente 
no momento de escolher uma farmácia se dá 
pela proximidade. Hoje, a Panvel é a maior rede 
do segmento na região Sul do Brasil e possui 4,8 
mil colaboradores e mais de 290 lojas – todas 
próprias –, espalhadas pelo Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná. Entre medicamentos e 
perfumaria, nacionais e importados, são mais de 
15 mil itens à venda. “Fomos a primeira rede de 
farmácias do país a comercializar marca própria, 
em 1989. Hoje temos a maior linha de produtos 
do país e esse é o nosso ponto forte. São mais de 
500 itens, de 15 submarcas, e superamos as oito 
milhões de unidades vendidas por ano”, enfatiza 
Mottin Neto. Além disso, a companhia foi pioneira 
ao se tornar a primeira rede de farmácias do país a 
vender kits de perfumaria como presente.

Conveniência e ética

Mesmo orgulhoso com a linha de produ-
tos de marca própria, o empresário destaca 
que a forma como as mercadorias são co-
mercializadas é o elemento mais importante 
para o êxito no setor varejista. “O produto 
é uma commodity como qualquer outra. O 
consumidor busca mais que isso, e dessa 
forma é fundamental respeitarmos as três 
etapas para o sucesso de uma empresa: o que, 
como e por quê”, destaca o palestrante. Para 

atender melhor ao seu público, Mottin Neto 
contou que o Grupo Dimed/Panvel aposta 
em três modelos diferentes de loja. O mais 
numeroso, o promocional, tem como princi-
pal atrativo a relação custo/benefício, com 
preços e condições especiais de pagamento. 
Já a Panvel Express, normalmente localizada 
em supermercados e postos de combustíveis, 
é o local indicado para o consumidor que de-
seja uma compra ocasional com praticidade. 
O último formato foca na linha de beleza e 
bem-estar e tem como público-alvo quem 
quer comprar com calma e tranquilidade. É 
lá que se encontra o maior número de opções, 
além de consultores especializados.

De acordo com Mottin Neto, a princi-
pal preocupação do grupo hoje é investir na 
cultura da empresa. “Todos os colaboradores 
têm de sentir que podemos pensar e fazer de 
uma forma diferente”, destacou o executivo. 
O primeiro passo, comentou, é estabelecer 
uma missão para o negócio e não abrir mão 
de valores éticos e do padrão de atendimen-
to em hipótese alguma. Para isso, é preciso 
afinar a comunicação interna, de modo que 
acionistas e colaboradores compartilhem dos 
mesmos valores que os consumidores.

Em relação ao varejo no Rio Grande do 
Sul, o executivo crê que o setor passa por 
um momento de transformação. “A concor-
rência deixou de ser apenas local. Já temos 
empresas de outros estados competindo 
fortemente em praticamente todos os seg-
mentos”, avisa. Ao final da palestra, o grande 
público presente aplaudiu Mottin Neto de 
pé. O Happy Hour Agas teve o patrocínio da 
Superpan, da Santa Clara e da Marsala.



GPS. Transações bancárias online. 
Posts em redes sociais. Movimentos captados 
por satélite. Vídeos transmitidos pela internet. 
Chamadas em comunicadores instantâneos. His-
tóricos de busca no navegador de um computador 
pessoal. Todas essas interações em rede geram um 
montante gigantesco de informações e estatísticas. 
É o chamado big data.

Em estado bruto, esses registros são difíceis de 
decifrar. Há um volume e uma variedade imensa de 

dados disponíveis, que se acumulam em alta veloci-
dade. Existem tecnologias, no entanto, que se pro-
põem a analisar o big data e, mais que isso, aproveitar 
essas informações para os mais diversos fins.

No varejo, é possível monitorar os hábitos de 
consumo dos clientes. Conhecendo suas rotinas e 
seu perfil de compra, torna-se mais fácil elaborar 
estratégias para melhorar as vendas, ou a própria 
experiência no PDV. Lojas online saem na frente, 
uma vez que cada movimento do usuário é registrado 
e pode se transformar em informação útil. Porém, os 
estabelecimentos físicos ainda mantêm vantagens em 
relação ao ambiente digital e, com os recursos certos, 
podem tirar proveito dos dados obtidos.

Do online para o offline

Uma das tendências de consumo apon-
tadas pelos especialistas é o showrooming. O 
cliente vai até uma loja para conferir o pro-
duto, mas efetua a compra mais tarde, online, 
devido ao menor preço ou a outras facilidades 
de pagamento. Entretanto, o inverso também 
acontece. “Um caso típico são os televisores. 
A pessoa pesquisa muito online, mas compra 
na loja física, pois quer ter a pronta entrega”, 
explica Guilherme Masseroni, executivo da 
Get Way Tecnologia.

Eis um trunfo do varejo offline: a en-
trega imediata. “Quando percebem que vai 
demorar três ou quatro dias para receberem 
a mercadoria, muitos consumidores desistem 
da compra online”, aponta Masseroni. Por 
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outro lado, “o cliente quer a precisão e a velocidade da internet no 
ambiente físico”. Por isso, é importante orientar os colaboradores, 
para que seja possível identificar um possível comportamento de   
showrooming e encontrar maneiras de conquistar o público. Neste 
ponto, quanto mais informação, melhor: “O treinamento da equipe só 
vai ser possível a partir do big data, porque conseguimos ver quais são 
os produtos que estão sendo mais procurados”, indica Masseroni.

A favor do fluxo

Ao se analisarem os hábitos de consumo do público, é possível melhorar a 
experiência de compra. É o que defende Gustavo Lemos, da IDXP. A empresa 
utiliza diferentes soluções tecnológicas para coletar dados sobre as pessoas que 
frequentam estabelecimentos comerciais.

No caso dos supermercados, podem-se instalar etiquetas inteligentes 
nos carrinhos de compra. Elas transmitem sinais de rádio que permitem 
observar os fluxos dentro da loja: quanto tempo a pessoa permaneceu num 
corredor, quais são os setores de maior movimento, em que momentos do 
dia as filas nos caixas ficam mais longas. A partir daí, é possível redimensio-
nar a estrutura de check-outs em horários de pico, ou realizar mudanças no 
layout e na disposição da mercadoria. “Numa de nossas análises, percebemos 
que um determinado produto estava situado contra o fluxo da loja. Com o 
reposicionamento, aumentamos a taxa de conversão (número de clientes 
que adquiriam o item)”, lembra Lemos.

O big data também pode embasar ações promocionais. As informações 
acumuladas oferecem subsídios para avaliar se o totem ou estande atrai o 
movimento esperado. De um dia para o outro, sabe-se quais produtos foram 
os mais vendidos e quais poderiam ter mais saída.

“Há varejistas que não sabem quais são os 30 itens mais vendidos, nem 
as combinações de produtos que mais vendem”, reclama Guilherme Masse-
roni. O especialista aponta a necessidade de se obterem e disseminarem mais 
informações sobre os hábitos da clientela. Isso, na opinião dele, melhora a 
administração dos negócios. Saem ganhando tanto o supermercado quanto 
os fornecedores, pois, conhecendo melhor a demanda, as empresas podem 
adequar sua realidade ao que o público procura. “Ao saber da necessidade 
de fluxo do varejista, a indústria talvez comece a entender que é parte 
fundamental do processo. Um depende do outro.”

Masseroni também enfatiza as técnicas de merchandising facilitadas pelo 
big data. Embora os consumidores brasileiros não tenham o costume de utilizar 
cupons de vantagens, podem-se criar cupons virtuais. Se adquire um produto 
específico, num dia e hora predeterminados, o consumidor ganha automatica-
mente um desconto ou um brinde. Essas ações podem partir do próprio super-
mercado, de uma marca ou mesmo de uma operadora de cartão de crédito. A 
Get Way realiza testes no varejo, sem anunciar ao público externo os dias em 
que as promoções acontecem. A ideia é estudar o comportamento dos clientes. 
Uma hipótese é a de que, ao perceber os benefícios de se comprar na loja, o 
consumidor passe a frequentar o estabelecimento com mais frequência.

Antes de se chegar aos resultados concretos, porém, cabe reiterar: é 
preciso conhecer a fundo o público. As informações do big data apontam 
caminhos possíveis. Basta saber interpretá-las. 
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empresa nos conformes da 
lei não é barato. Alvarás, autorizações e outras 
burocracias geram despesas. Sem contar, é claro, 
a compra de maquinário, as instalações e os custos 
mensais com impostos, água, luz e suprimentos.

Entre todos estes débitos, uma importante 
parcela corresponde ao investimento no quadro de 
colaboradores. O montante vai além dos valores 
discriminados na folha de pagamento. Muitos são 
os tributos que incidem sobre o salário de cada in-
divíduo, o que encarece as operações de qualquer 
empreendimento.

O Brasil é conhecido pela alta carga tribu-
tária. No ramo dos negócios, não é diferente. 
Em levantamentos realizados por institutos de 
pesquisa especializados, o país lidera o ranking 
de nações com os mais altos custos trabalhistas. O 
empresariado brasileiro gasta mais que os outros 

Brics (principais economias emergentes) e que os 
integrantes do G7 (países mais industrializados, 
como Estados Unidos, França e Alemanha).

Acúmulo de encargos

Calcula-se que, para salários de 30 mil 
dólares por ano, as empresas brasileiras te-
nham um custo extra de 57,56% deste valor 
– um acréscimo de 17,267 mil dólares, mais 
que o dobro da média mundial, de 6,757 mil 
dólares. “Somente os encargos de impostos, 
13º e férias já atingem 65% do salário de cada 
funcionário. Se acrescentarmos as provisões 
referente a atestados, insalubridades, descan-
so remunerado, faltas, alimentação e auxílio 
transporte, pode-se chegar a 110%”, explica 
Vanderlei Goulart, consultor do GES.
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Férias remuneradas – com adicional de 
um terço consitucional –, 13º salário, ausência 
remunerada, licenças, repouso remunerado, 
feriado e vale-transporte são algumas das 
obrigações. Somam-se a isso os encargos 
sociais, como INSS e Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), e contribuições 
sindicais e confederativas. “Alem destes dis-
pêndios, o empresário ainda tem que arcar 
muitas vezes com seguro de vida, auxílio-
creche, assistência médica e alimentação”, 
lembra Goulart. “Normalmente, os empre-
sários não preveem estes custos e, à medida 
que vão analisando as despesas, percebem o 
reflexo no resultado do negócio.”

Como os valores são calculados a partir 
de porcentagens sobre os salários brutos, 
quanto mais gordos os contracheques, 
maiores, também, os encargos decorrentes. 
Porém, não adianta pagar salários baixos. 
Com remuneração insuficiente, aumentam as 
chances de o trabalhador durar poucos meses 
na empresa. Assim, surgem ainda mais custos 
com rescisões contratuais e afins. Manter o 
colaborador pode sair mais barato que con-
tratar outra pessoa por um salário inferior. 
É preciso avaliar as despesas e ter controle 
sobre a contabilidade do empreendimento.

Sabendo o valor

A consultora e palestrante em Gestão de 
Pessoas Lísia Strüssmann afirma que o varejo, 
de maneira geral, não está preparado para lidar 
com questões trabalhistas. Segue-se a lógica 
emergencial de “apagar incêndios” das questões 
operacionais do dia a dia. Apesar de espaços como 

os supermercados exigirem decisões rápidas, o 
pensamento de curto prazo é prejudicial, na opi-
nião da também instrutora do GES.

Segundo Lísia, falta investir em treinamen-
to adequado e em boas condições de trabalho.  
“O turnover está corroendo a qualidade da pres-
tação dos serviços no varejo”, alerta. Ela também 
lembra que, quanto mais frequentes as demissões, 
maiores os custos judiciais envolvidos. Essas são 
despesas que apenas tornam a saúde financeira dos 
empreendimentos ainda mais comprometida.

Para melhorar o cenário, a consultora re-
comenda que os gestores expliquem aos cola-
boradores o quanto é investido neles – algo que 
deve perpassar todas as etapas de treinamento. 
Manter funcionários comprometidos, que cres-
çam na carreira dentro da empresa, é sempre a 
melhor saída.

Junto a isso, a companhia deve disponibilizar 
uma descrição clara dos cargos e salários pratica-
dos. Deve-se evitar a prática de se pagarem adi-
cionais “por fora”, maneira que alguns empresários 
encontram para reter funcionários mais antigos. 
“Regalias diferenciadas sem normas publicadas são 
como um tiro no pé. Não substituem um salário di-
ferenciado e digno de mercado”, comenta Lísia.

Todos os procedimentos envolvendo horários, 
intervalos e tempo excedente devem ser estabe-
lecidos e cumpridos à risca. “A hora extra de um 
funcionário é 50% mais cara que uma hora normal. 
Às vezes é vantagem contratar mais uma pessoa”, 
aponta Vanderlei Goulart. Lísia sugere, ainda, que 
os empresários façam o benchmarking: observar 
como as demais organizações do comércio vare-
jista, ou até mesmo da indústria, realizam seus 
processos de gestão. As boas práticas dos outros 
podem inspirar melhorias internas.
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aguardada por 
dez entre dez crianças, o dia 12 de outubro é um 
feriado nacional que homenageia Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do Brasil. Para os pequenos, 
trata-se do Dia das Crianças. No caso do varejo, 
uma oportunidade para alavancar as vendas en-
quanto se espera a data mais movimentada do 
calendário varejista, o Natal.

Para o setor supermercadista, desenvolver 
estratégias na loja que captem a atenção dos pe-

data ansiosamente

MO Dia das Crianças é uma celebração 

mais que esperada pelo público infantil. 

No calendário varejista, é uma data 

marcada pelo bom movimento nas lojas e 

pela contagem regressiva para o Natal

quenos pode ser um desafio. As crianças sabem o 
que querem, mas quem bate o martelo final são os 
pais, correto? Nem sempre. “As crianças de hoje 
possuem hábitos e atitudes próprias. Determinam 
suas marcas quase do berço”, avalia a especialista 
em consumidor Adriana Leocadio.

Desta forma, orientar as gôndolas de manei-
ra que as crianças tenham acesso aos produtos 
voltados para o público infantil facilita a moti-
vação que os pais precisam para comprar aquilo 
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que é determinado por eles. Isso não significa 
que os pequenos ganharão sempre, mas, por se 
tratar de uma data especial, as chances de serem 
presenteados aumentam.

Novas gerações
As novas gerações já nasceram com a 

internet, diferentemente da geração ante-
rior de jovens, que vivenciaram a fase de 
transição: eles se lembram de uma época 
em que nem tudo era tão conectado. “As 
crianças de hoje já vêm inserida na web, e 
as redes sociais direcionadas a esse público 
são muito bem-vindas”, sugere Adriana 
Leocadio. Facebook, Twitter, até mesmo 
o Orkut, hoje menos popular entre as 
redes do tipo, podem servir como fortes 
aliados para as vendas no dia 12 de outu-
bro. “Minha recomendação, inclusive, é 
a criação de aplicativos direcionados às 
crianças, onde elas possam ingressar no 
universo consumista. Por meio de jogos, 
melhor ainda.” O que precisa ficar claro 

Como tudo começou
ocê sabe qual é a origem do Dia das Crianças? No 
Brasil, a data foi uma ideia do deputado federal 
Galdino do Valle Filho, na década de 1920, para 
homenagear as crianças. Aprovada, o dia 12 de 
outubro foi oficializado como Dia das Crianças 
pelo então presidente Arthur Bernardes, por meio 
do decreto nº 4867, de 5 de novembro de 1924. 
Contudo, a data passou a ser celebrada somente 
em 1960, quando a fábrica de brinquedos Estrela 
realizou uma promoção em parceria com a Johnson 
& Johnson para lançar a “Semana do Bebê Robus-
to” e aumentar suas vendas. A partir da adesão 
de outras empresas voltadas ao público infantil, a 
data ganhou força e importância não apenas entre 
as crianças, mas também no calendário varejista. 
Diferentemente do Brasil, a data é celebrada em 
outros meses em países como a Índia, que come-
mora em novembro; o Japão, que celebra o dia 
dos pequenos em maio, e os Estados Unidos, que 
celebra a data em junho. 

V
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investimento em comunicação que tenha 
como apelo a tecnologia. Um exemplo 
mencionado por Adriana são os aplicativos 
para tablets e smartphones com jogos cujos 
pontos podem ser trocados por produtos 
ou descontos nos supermercados. “A pró-
pria criança passará a incentivar os pais 
a frenquentar a loja que inova”, aponta. 
Apostar em parcerias com escolas pode ser 
um meio de reforçar a campanha. O que 
não pode acontecer é o supermercado não 
dialogar com o público infantil. De acor-
do com Adriana, trata-se de transformar 
o tão famoso (e já antiquado) álbum de 
figurinhas em algo moderno. “Porém, com 
o mesmo empenho para alcançar todas as 
figurinhas”, reforça a especialista. 

Mas estratégias online não são as 
únicas alternativas. Lembre-se de que a 
loja – o espaço físico – deve ser um am-
biente igualmente convidativo. “Quanto 
mais alegre o setor infantil, mais atrativa 
se torna a escolha”, ressalta a especialista 
em consumidor. Programas de fidelidade 
também podem ser formatados na versão 
mirim. “É algo interessante a ser pensado 
pelo varejista.” 

Alternativas para todos

Como em qualquer outro segmento, em-
presas de pequeno e médio portes nem sempre 

Data virtual
m julho de 2013 foi realizada a primeira edição do Kids Baby Day, ação organizada por um site 
que reúne cupons de descontos dos principais varejistas brasileiros. Mais de 30 lojas virtuais 
do país – desde grandes lojas de brinquedos a sites de e-commerce que vendem artigos para 
crianças – estiveram reunidas para dois dias de ofertas de produtos infantis, como livros, jogos, 
roupas e acessórios, entre outros mais. A iniciativa foi criada com o objetivo de promover uma 
nova oportunidade de promoções de artigos infantis, além da que já ocorre tradicionalmente em 
outubro. Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Faculdade de Economia da Universi-
dade de São Paulo (USP), o mercado infantil movimenta R$ 50 bilhões ao ano no Brasil. Outro 
estudo, do instituto de pesquisa de mercado alemão GFK, aponta que o público formado por 
crianças de 0 a 14 anos corresponde a 46 milhões de habitantes – 24% da população brasileira. 
Por aqui, os artigos mais consumidos entre os pequenos são bonecos tradicionais (21,7%), itens 
de esporte e lazer, como piscinas e bolas (15,4%), brinquedos infantil e pré-escolar (14,2%) e 
veículos/carrinhos de brinquedo (13,2%).

E

dispõem de um vasto recurso financeiro para 
investir em uma única data. Afinal, o calendário 
varejista promove muitas outras: Dia das Mães, 
dos Pais, Páscoa e Natal, para citar alguns. É 
possível alavancar as vendas mesmo assim? 
Novamente, o universo online pode ser a me-
lhor aposta. “Acredito que as mídias eletrônicas 
ainda sejam melhor solução, e a mais barata, 
ou mesmo o e-commerce”, exemplifica Adriana 
Leocadio. Inovar com produtos diferenciados ou 
mesmo o marketing de rede, como blogs, por 
exemplo, são outras alternativas acessíveis aos 
empreendedores de menor porte. “O grande 
varejista consegue ter toda cadeia de produtos 
de desejo dentro de um mesmo ambiente”, 
lembra a especialista em consumidor. Em 
contraponto, empresários de médio e pequeno 
portes enfrentam um pouco mais de dificuldade. 
“Em especial pela segmentação de mercado e 
dos preços e investimentos que podem praticar, 
além da dificuldade que a concorrência dos 
grandes impõe.” 
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uma oportunidade

Terra de tradição e liderança
para trocar ex-

periências, estabelecer parcerias e reencontrar 
amigos. Assim foi o retorno do Jantando com a 
Agas à região do Alto Uruguai, após quase uma 
década. Na noite de 21 de maio, o salão de eventos 
do Clube do Comércio de Erechim recebeu 242 
convidados, entre supermercadistas, fornecedores, 
autoridades e profissionais da imprensa para uma 
confraternização. Na pauta, o fortalecimento do 
autosserviço no Rio Grande do Sul.

Anfitrião do evento, o supermercadista 
Ademir Fávero elogiou o engajamento da Agas 
em se fazer presente nos mais diversos pontos do 
Estado, por meio do veículo de capacitação De 
Olho no Futuro, dos cursos em nível gerencial 

e operacional e dos encontros regionais. “Uma 
entidade só é forte quando é forte no interior”, 
destacou o empresário.

No discurso de abertura, Fávero saudou o po-
tencial do comércio do Alto Uruguai, em especial 
do autosserviço. “Esse crescimento é alavancado por 
cada um de nós, supermercadistas, fornecedores 
e colaboradores do segmento, que não poupamos 
esforços para levar o melhor a todos os nossos consu-
midores, tornando a região uma das mais destacadas 
do varejo gaúcho”, afirmou o anfitrião do jantar.

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
falou na satisfação da associação em voltar a Ere-
chim, palco de eventos como a 12ª Convenção 
Regional de Supermercados, que reuniu mais de 

Segunda maior cidade do Norte gaúcho, com 96 mil habitantes, Erechim reuniu um 

grande público no reencontro dos empresários do autosserviço com a Agas. A atração 

da noite foi a palestra do ex-presidente da Associação Catarinense de Supermercados
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1,5 mil pessoas em 2002, em um período em que 
os encontros no interior ainda viviam fase de con-
solidação. “É com muita alegria que retornamos. 
Esta é uma cidade de forte tradição no setor do 
autosserviço e deste berço saíram supermerca-
distas que ganharam o respeito do Rio Grande 
do Sul e do Brasil”, ressaltou o dirigente.

Longo aproveitou a ocasião para lembrar os 
presentes sobre a importância da qualificação dos 
gestores e colaboradores das empresas, além de 
deixar o convite para os varejistas e representan-
tes da indústria do Norte do Estado marcarem 
presença na ExpoAgas de 2013. O presidente 
da Agas ainda parabenizou o anfitrião da noite, 
Ademir Fávero, e a representante da associação 
na região, Cláudia Sonda, pela liderança que 
exercem no segmento supermercadista.

Encantamento

A apresentação do Jantando com Agas 
de Erechim ficou a cargo do ex-presidente 

da Associação Catarinense de Supermer-
cados (Acats), José Emilio Menegatti. O 
conferencista aproveitou da experiência 
no setor para abordar o encantamento 
e a fidelização na palestra Excedendo as 
expectativas do cliente. “Não adianta mais 
satisfazer os consumidores, precisamos 
passar disso. O atendente precisa ser um 
emocionador de pessoas, porque o merca-
do é hipercompetitivo”, disse. “A pergunta 
que fica é: o que você faz para que seu 
cliente se sinta especial?”, completou.

Em outro momento da noite, a Agas 
fez a tradicional doação de 500 litros 
de leite a cada uma das duas entidades 
escolhidas pelo representante local. No 
município de Erechim, as instituições 
beneficiadas foram a Sociedade Fraternal 
Cantinho da Luz e a Pastoral da Criança.

O Jantando com a Agas em Erechim teve 
os patrocínios da Superpan, da Orquídea, do 
Café Pelé e da Claramax, e apoio da Mars.
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Renato Bernhoeft Fundador e Presidente do Conselho de Sócios da Höft Consultoria

de empresa que já existe no Brasil, mas 
que deverá crescer muito nos próximos anos, é a 
chamada sociedade multifamiliar. Especialmente 
na medida em que o fortalecimento da nossa eco-
nomia abre oportunidades para uma nova onda de 
empreendedorismo. Sua principal característica é 
que os sócios fundadores da primeira geração não 
possuem vínculos familiares. De forma geral eles se 
estruturam com base numa distribuição de tarefas 
ou habilidades. Mas sua principal característica é a 
relação de confiança que constroem entre si crian-
do vínculos que podem ser mais fortes que apenas 
aqueles provocados pelo afeto familiar. 

Se aliarmos a construção deste relacionamen-
to com o sucesso empresarial – como existem 
inúmeros exemplos nas organizações nacionais 
–, é possível imaginar o desafio que representa 
comprometer as próximas gerações com esse 
modelo. Sob alguns aspectos, podemos afirmar 
que existe uma complexidade maior, ou caracte-
rísticas muito diferentes, daquelas observadas na 
típica empresa unifamiliar.

As histórias e valores de cada família não 
podem ser desconsiderados. Afinal, cada conjunto 
familiar constrói uma cultura muito própria que 
se transforma na dinâmica do poder com as suas 
respectivas lideranças. Isto não depende apenas 
do sócio-fundador, mas muito da figura materna, 
que terá grande influência sobre a formação dos 
filhos do casal. Por outro lado, pesam também as 
diferentes formas como cada família encara os de-
mais sócios, suas famílias, a empresa e o preço que 
tiveram que pagar na relação com a tripla figura do 
pai, sócio e empresário. Nossa experiência indica 

um tipo alguns pontos que merecem cuidado, uma ação 
preventiva e estratégica, simultaneamente: 

Criar uma história comum
Quando uma empresa é constituída por vá-

rios sócios, existe uma grande probabilidade de 
que sua história tenha inúmeras versões. 

Construir um sistema de valores comum 
Qualquer sistema de valores – crenças, ética, 

condutas – deve contemplar os três sistemas que 
interagem: famílias, sociedade, empresa. 

Preparo e cultura societária
Tornar-se sócio exige preparo que, quanto mais 

cedo se iniciar, poderá contribuir de forma mais efe-
tiva na própria definição de carreira dos herdeiros.

Conhecimento da empresa
A visão que muitos herdeiros possuem do 

negócio lhe foi transmitida pelo pai com um 
chapéu também de empresário. Para conhecer a 
empresa será também útil um bom domínio do 
universo e mercado corporativo.

Lideranças e processo sucessório
A liderança da primeira geração não assegura 

que a mesma família poderá mantê-la na próxima. 
A sucessão não é algo que se encaminha apenas em 
função do controle acionário. Exige preparo e muito 
esforço – além de compreensão – tanto da primeira 
como da segunda geração, e não pode ser adiada para 
quando falte algum dos sócios-fundadores. 

Enfim, muitos outros pontos devem ser 
levados em consideração. Torna-se importante 
que cada componente da sociedade atual e futura 
tenha um projeto de vida e carreira muito bem 
resolvido. Conciliar o individual e o coletivo na 
sociedade multifamiliar é condição para perpetuar 
o negócio e a sociedade.

empresa multifamiliar do
Brasil empreendedor  
ADi
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Negócios na Serra
noite fria de julho, mas nem mesmo o 

inverno da Serra gaúcha impediu o sucesso da edi-
ção do Jantando com a Agas de Nova Petrópolis. 
No dia 2, a Sociedade Recreativa Tiro ao Alvo 
foi palco para o evento, que reuniu mais de 270 
convidados, entre autoridades e representantes 
do varejo supermercadista.

O Jantando faz parte de um calendário 
desenvolvido pela Agas, que se propõe a reunir 
os players do setor em cidades-polo do interior 
do Rio Grande do Sul. Neste ano, também já 
ocorreram edições nas cidades de Santa Maria 
e Erechim.

Esta foi a primeira vez que o Jantando com a 
Agas aconteceu no município serrano. “Sabemos 
da importância e da responsabilidade do comér-
cio supermercadista no desenvolvimento desta 
região. Sempre que quiserem nos prestigiar, Nova 
Petrópolis vai estar de braços abertos”, disse o 
prefeito da cidade, Régis Luiz Hahn. 

Os participantes foram recepcionados pelo 
representante da Agas em Nova Petrópolis, Se-
verino Seger. O anfitrião da noite admira a ideia 
de se levar os eventos da associação com cada vez 
mais fre quência ao interior do Estado. “Uma en-
tidade forte é aquela que consegue se aproximar 
e entender os anseios e necessidades dos seus 
associados”, disse o supermercadista.

A reunião dos empresários do autosserviço 
gaúcho contou com palestra do escritor, consultor 
e ex-seminarista Adroaldo Lamaison. Durante a 
fala, intitulada Como ser diferente em um mundo 
de iguais, ele deu dicas de vendas e abordou temas 
como motivação e encantamento. A cerimônia foi 
espaço, ainda, para uma ação filantrópica. A exemplo 
do que acontece em todas as edições do evento, duas 
entidades da região receberam, da Agas, doações de 
500 litros de leite cada. Em Nova Petrópolis, as casas 
beneficiadas foram o Hospital Nova Petrópolis e a 
Sociedade Civil dos Bombeiros Voluntários.

Evento que reúne 

autoridades e representantes 

do setor supermercadista 

ocorreu pela primeira 

vez na cidade berço do 

cooperativismo gaúcho
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O Jantando com a Agas de Nova Petrópolis teve 
os patrocínios da Superpan, Orquídea, Café Pelé, 
Cooperativa Piá e Chá Leão, e apoio da Mars.

Berço de mudanças

O presidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo, destacou em seu discurso a força 
de Nova Petrópolis para o desenvolvimento 
de cooperativas gaúchas. A cidade é consi-
derada berço do cooperativismo de crédito 
na América do Sul e sustenta o título de 
Capital Nacional do Cooperativismo desde 
2010. “Este é um município modelar por 
sua organização, e aqui surgiram coopera-
tivas que hoje são exemplares para todo o 
Brasil”, lembrou. Longo também enfatizou 
que a Região das Hortênsias foi protagonista 
de um período histórico do setor super-
mercadista gaúcho, sediando duas edições 
da ExpoAgas no início da década de 1990. 
O presidente informou que a Agas está em 
constante diálogo com os poderes públicos 

e com os órgãos de fiscalização, citando 
questões como a obrigatoriedade de se 
incluir o valor dos impostos na nota fiscal 
e a exposição dos preços fracionados por 
quilo, litro e metro. O objetivo de bene-
ficiar os consumidores, segundo ele, deve 
ser construído por toda a cadeia e englobar 
o setor produtivo.

Longo fez menção, ainda, aos protestos 
que vêm ocorrendo pelo Brasil. O presiden-
te da Agas afirmou que a mudança do país 
deve começar pelos municípios e incentivou 
os presentes a cobrar das autoridades a re-
dução dos gastos com a máquina pública.

Além do tom político, o discurso foi 
marcado pelo convite à participação na Ex-
poAgas 2013, com atrações que contempla-
rão todo o varejo em seus níveis gerenciais e 
operacionais. Esta edição promete ser ainda 
maior que a do ano passado. Em 2012, 38 
mil visitantes, oriundos de mais de 4,7 mil 
empresas varejistas, negociaram R$ 304,2 
milhões junto aos expositores.



considerada uma bebida de alto esca-
lão, o vinho é, para muitos, o companheiro ideal 
das noites gélidas do inverno gaúcho. Na edição 
226, de julho de 2002, a Revista Agas abordou os 
avanços da indústria vinícola e o crescimento das 
vendas no autosserviço. De lá para cá, o mercado 
e o consumo cresceram.

Um ano antes da circulação da reportagem Para 
todos os bolsos e paladares, os dados mais recentes 
da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do 
Estado do Rio Grande do Sul, de 2001, apontavam 
que a produção nacional de vinhos havia chegado ao 
patamar de 278 milhões de litros, registrando queda 
de 1,78% na comparação com o ano de 2000. Em 
2002, porém, bons ventos sopraram na direção do 
setor de vitivinicultura brasileiro. A safra daquele ano 
foi a quarta maior até então, com mais de 470 mil 
toneladas de uva. Na época, o recorde da safra havia 
sido registrado em 2000, quando foram coletadas 
522 mil toneladas. Para efeito de comparação, hoje o 
recorde da safra são 709 mil toneladas de uva colhi-
das em 2011. Esse mesmo ano é o responsável pela 
maior produção de vinhos e derivados já registrada 
no país: 461 milhões de litros.

A principal mudança desde 2002 aconteceu no 
gosto do consumidor brasileiro de vinho. Desde o 
início da década passada, os brancos têm sido menos 
procurados pelos clientes, enquanto os tintos estão 
cada vez mais presentes na mesa dos apreciadores.
Para o mercado vitivinícola, o maior entrave para o 
crescimento nas vendas é a tarifação. À reportagem 
da época, o então presidente da União Brasileira de 
Vitivinicultura (Uvibra), José Carlos Stefenon, co-
mentou: “Enfrentamos dificuldades de concorrência, 

bebida para
todos os momentos

A

em função da elevada carga tributária, que, aqui, 
chega a 41%”. Hoje, as garrafas de vinho já saem 
das vinícolas brasileiras tendo pago mais de 50% de 
impostos. Nos países concorrentes (Argentina, Chile 
e Uruguai), este custo cai para 20%.

Um estudo da Wine Intelligence de 2012 revela 
que o vinho é considerado uma bebida cara para 49% 
dos consumidores. Entretanto, no ranking nacional 
da aquisição do produto, Porto Alegre divide a tercei-
ra posição com Belo Horizonte, Brasília e Salvador, 
com 7% da fatia nacional. Na sua frente estão São 
Paulo, 29% da parcela na capital e 21% no interior, 
e o Rio de Janeiro, com 19%. 

A fim de incentivar uma maior procura pela 
bebida, a Abras lançou neste ano a campanha Co-
nhecendo os vinhos do Brasil, que pretende aumentar 
o consumo per capita de 1,9 para 2,5 litros anuais 
de vinho até o fim de 2016. A Agas, o Ibravin, a 
Uvibra, a Associação Brasileira de Exportadores e 
Importadores de Alimentos e Bebidas (Abba) e a 
Associação Brasileira de Bebidas (Abrab) são apoia-
doras do projeto.  

Do jantar refinado à macarronada 

de domingo, o vinho tem presença 

constante no carrinho do 

consumidor gaúcho. O mercado e o 

consumo da bebida foram tema da 

Revista Agas em 2002
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o funcionário dos sonhos? Uma das res-
postas para tal pergunta é: trata-se de um perfil com-
plexo. É necessário que o profissional tenha vontade 
de aprender e crescer, assim como ser um aficionado 
por pessoas. No caso do varejo supermercadista, 
alguém que, além das qualidades citadas, se adapte 
bem à rotina de trabalho aos finais de semana. Na 
lista ainda constam paciência, saber ouvir e servir. 

Com tantos atributos, não é à toa que tal 
perfil esteja tão escasso no mercado, e por isso, 
as empresas que encontram o colaborador dos 
sonhos sabem que é fundamental valorizá-lo se não 
quiserem perdê-lo. Há outras qualidades atribuí-
das a esse profissional, como visão, honestidade, 
responsabilidade, iniciativa e saber trabalhar em 
equipe. De acordo com o palestrante sobre mo-
tivação, liderança e vendas, Adroaldo Lamaison, 
essas últimas são passíveis de treinamento. No 
entanto, sem as características anteriores, não é 
possível desenvolvê-las. 

quem é

E
A postura de líder é um fator que contribui 

para o destaque. “O colaborador dos sonhos cuida 
das coisas e dos clientes como se fosse o dono do 
supermercado, ele toma a iniciativa. Se vê um pro-
duto mal arrumado na gôndola, ele mesmo arruma 
ou repõe o que falta.” A gentileza e simpatia com 
os consumidores também contam pontos. “Se um 
cliente pede alguma informação, ele larga tudo 
para atendê-lo. Fala das ofertas e das novidades. 
Age como um vendedor mesmo sendo repositor, 
caixa, açougueiro ou trabalhando na padaria”, 
complementa Lamaison.

Mercado à procura

Encontrar um profissional que cor-
responda a todas as expectativas de uma 
empresa, ou melhor, de seus gestores, é 
um verdadeiro desafio. Talvez por isso seja 
chamado de “funcionário dos sonhos”; afinal, 
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Na equipe de colaboradores 

de um empreendimento, 

é normal que um ou mais 

funcionários se destaquem. 

O desafio é saber detectar esses 

talentos e, o mais importante, 

saber mantê-los na empresa m busca do   
funcionário ideal
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poucas vezes a realidade apresenta candida-
tos compatíveis. “Uma pessoa assim nem 
sempre se encontra pronta. É preciso fazê-la 
assim”, sugere Adroaldo Lamaison. A dica do 
palestrante é seguir em busca do perfil ideal, 
mas de olho na possibilidade de treinamento. 
“Sugiro sempre que o RH do supermerca-
do tenha um recrutamento permanente 
com um bom banco de nomes. Devemos 
ser criativos no recrutamento e divulgar 
internamente entre a equipe.” O próximo 
passo, afirma Lamaison, é visitar escolas e 
igrejas do bairro em que está localizado o 
supermercado. Outra opção é formar grupos 
de recrutadores entre diferentes empresas, 
e que trocam vagas. “Isso tem funcionado 
bem em várias cidades.” Lamaison também 
lembra de recorrer a sistemas tradicionais, 
como as rádios e o Sine.

Para conquistar não apenas o funcioná-
rio como a equipe dos sonhos, o palestrante 
resume: investir em treinamento. “Despertar 
sonhos, metas e treinar, ensinar como se 

faz para uma pessoa crescer.” Outro ponto 
fundamental, adiciona Lamaison, é o líder ser 
“uma pessoa acessível e humana”. “Ninguém 
tem prazer de trabalhar com um líder que 
está sempre brabo e mal-humorado. Seja 
duro e firme quando tem que ser, mas seja 
humano quando pode ser.” Trata-se de uma 
corrente: invista na sua equipe, trate bem 
seus colaboradores para que eles, por sua vez, 
tratem bem os clientes de sua empresa. “A 
gestão de pessoas é a alma da empresa.”

Amor e respeito

Em 2012, o 4º Estudo Capital Humano em 
Supermercados, realizado pela Associação Bra-
sileira de Supermercados (Abras) em conjunto 
com a consultoria Deloitte, revelou as medidas 
a que os supermercadistas têm recorrido como 
forma de reter talentos, de olho no aumento da 
produtividade e reduzindo a alta rotatividade entre 
funcionários. No topo da lista aparece o aumento 
de salários (42%), seguido por treinamento (39%). 
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carreira (225%), aumento dos benefícios (17%) 
e participação nos lucros (6%). 

Em Santa Rosa, o Super Polivalente tem fun-
cionários com mais de 20 anos de casa. Na opinião 
da diretora administrativa do supermercado, Ana 
Saling, o funcionário dos sonhos é aquele que 
ama o que faz. “Temos funcionários que foram 
convidados para altos cargos em outras empresas 
e que voltaram, até mesmo concursados”, conta. 
É gostando do que se faz e do local onde se tra-
balha que se veste a camisa, garante a diretora 
administrativa. “Não há um número muito grande 
disponível no mercado, são poucas pessoas, mas 
nós temos esses líderes”, orgulha-se. Um exem-
plo é o atual gerente do Super Polivalente, que 
entrou na empresa como empacotador e hoje 
soma 16 anos de casa. Ao identificar o perfil 
adequado para o ramo, a empresa apostou nele, 
conduzindo-o para a faculdade. “Conseguimos 
bolsa na Faculdade de Administração e ele está 
conosco até hoje. Você percebe isso no perfil da 
pessoa, se ela gostou de fato do ramo ou não, e 
aí você investe nela”, afirma Ana. O gerente do 

departamento de açougue é outro exemplo: veste 
a camisa do Polivalente há 27 anos. Na empresa 
de Santa Rosa, quando um perfil “certeiro” é 
identificado, o funcionário é reposicionado para 
outras áreas do súper e, assim, vai crescendo pro-
fissionalmente. “Até chegar a cargos maiores, em 
que recebe um salário melhor do que o comércio 
em geral paga”, ressalta Ana Saling. Contudo, há 
casos em que simplesmente não há empatia com 
o cargo. “Muitos ficam até oito anos como caixa 
porque não se identificam como líderes.” Sobre 
os que buscam apenas “sombra e água fresca”, 
ou seja, sem aspiração para crescer, a diretora 
administrativa é breve: “É necessário respeitar 
esse perfil; se é o que a pessoa quer, tem que 
se respeitar.” Falta de ambição, porém, não sig-
nifica desleixo com a carreira. “Não deixam de 
ser bons profissionais naquilo que eles fazem.” 
Aos que almejam metas mais elevadas, contudo, 
são oferecidas oportunidades. No caso do Super 
Polivalente, também é importante ser proativo. 
“Não há plano de carreira oficial, é a pessoa que 
vai demonstrando que ela merece crescer, e assim 
ela vai crescendo”, destaca Ana.

S
Como proceder

e você encontrou o funcionário dos sonhos, fique atento às dicas de Adroaldo Lamaison sobre 
os próximos passos. “Após a seleção e a contratação de uma boa pessoa, minha sugestão é 
que alguém da empresa tenha uma conversa individual com o novo funcionário.”

1º – Motivar logo no primeiro dia. Encorajar é despertar sonhos e metas. Faça ele olhar para o 

futuro e não para o fim do mês. Converse individualmente no primeiro dia e desperte nele 

um objetivo. Conte sua história. Revele o quando ele pode ganhar em um, dois ou cinco 

anos. Mostre que ele fará o salário e que o supermercado pode ser uma boa oportunidade 

para crescer, que a empresa está crescendo e que você irá precisar de pessoas 

competentes e responsáveis. Existem oportunidades, mas tudo depende dele. 

2º – Treinar. Para ele ganhar dinheiro, precisa aprender e ser bom. Ensine como se faz, deixe 

claro o que você quer e espera dele. Faça uma lista com as qualidades que você quer 

desenvolver nele e fale delas uma por uma. Deixe bem claro do que você gosta e do que 

não gosta. Crie uma rotina, ensine, treine e corrija. É isso que irá ajudá-lo a ganhar mais. 

Lembre-se: se você não treinar e ensinar o novo colaborador logo no primeiro dia, o seu pior 

funcionário o treinará.

3º – Aprenda a elogiar e valorizar as pessoas. Exalte a atitude, um fato, uma ação. Não tenha 

medo. Se ele fez algo bom, elogie. Isso o deixará contente em trabalhar na sua empresa. 

4º – Cobrar, acompanhar, analisar. Avalie e corrija individualmente cada funcionário de três em 

três meses. Enalteça e elogie as atitudes boas, e corrija as ruins. Nunca chame atenção na 

frente dos outros, mas sempre individualmente.
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Sonhos na mesma direção

Muriel dos Reis, supervisora de Lojas e diretora de Marketing do 
Super Lanz, de Igrejinha, afirma que o colaborador dos sonhos, para 
os supermercadistas, é aquele que deseja crescer e realizar seus sonhos 
junto com a empresa. Há outras características a destacar também. 
“Obedecer às regras, à hierarquia, cumprir horários, estar uniformizado 
adequadamente, estar disposto e com vontade de desempenhar o seu 
papel. Para quem trabalha em supermercado, o colaborador do sonho 
deve ser polivalente, saber várias funções. Nesse ramo, a rotatividade 
é grande e, quando menos se espera, é preciso achar alguém para a 
vaga de quem faltou ou parou.” E como o funcionário dos sonhos se 
destaca em meio aos demais colaboradores? Comprometimento com 
a empresa, bom trabalho em equipe e ambição para realizar sonhos 
pessoais e profissionais são algumas das características consideradas. 
Se o momento é de seleção, poucas estratégias funcionam melhor 
que a transparência quando se busca a pessoa certa para o cargo cer-
to. “Assim como para a empresa é importante ter o funcionário dos 
sonhos, para o colaborador também o emprego deve ser dos sonhos. 
Quando contratamos uma pessoa, sempre é dito que, para o êxito 
profissional, deve ser bom para os dois lados”, avalia Muriel. Empatia 
é um caminho a seguir; saber colocar-se no lugar do profissional em 
questão pode trazer melhores retornos para todos. “Para manter os 
colaborador dos sonhos é preciso valorizá-lo, dando feedback de seu 
desempenho, conversas periódicas com a gerência, prêmios de acordo 
com as metas propostas, salário de acordo, descontos em plano de 
saúde, convênio com farmácia e plano odontológico”, elenca Muriel dos 
Reis. Nos 46 anos de trajetória do Super Lanz, diferentes funcionários 
já alçaram o posto de colaborador exemplar, e cresceram na empresa. 
“Cada um com um jeitinho, uma forma de desempenhar o seu papel. 
Os colaboradores dos sonhos não têm cargo específico, afinal, são 
padeiros, açougueiros, fiscais de caixa, gerentes e supridores, entre 
outros”, exemplifica. 

No Super Lanz, sonhos da empresa e dos 
colaboradores seguem a mesma direção
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1983, a Casa de Carnes Corrêa 
marcou o início da trajetória empreendedora da 
família de Paulo e Zélia Corrêa. Os anos foram 
passando e os filhos Marcos Paulo e Elisandro 
deram os primeiros passos rumo à sucessão fa-
miliar da empresa, localizada em Gravataí. Do 
aprendizado herdado dos pais, Elisandro destaca 
dois pontos: o comprometimento com o negócio 
e a valorização do atendimento ao cliente. “Meu 
pai sempre dizia: ‘Você tem que abrir e fechar o 
estabelecimento, e estar lá’.”

Em dezembro de 1997, quando as duas gera-
ções da família Corrêa já trabalhavam em conjunto, 
foi realizada a primeira ampliação da empresa. A 
casa de carnes transformou-se no Mercado Corrêa, 
que então passou a contar com os setores de pada-
ria, fruteira e mercearia. Contudo, a grande trans-
formação viria em maio de 2001, com a duplicação 
da loja, automatização dos serviços e ampliação do 
mix de produtos. “Fundamos, então, o Corrêa Su-
permercados Ltda.”, recorda Elisandro Corrêa. 

Aos 32 anos, o empresário não tem dúvidas de 
que as principais conquistas do empreendimento 

fundado pelos pais foram os dois investimentos 
para ampliação da loja, em 1997 e depois em 2000. 
“Ambos com compra de terreno e construção em 
prédio próprio”, enfatiza. A expansão do negócio 
também fez crescer a equipe de colaboradores, 
atualmente formada por 15 funcionários, e o mix 
de produtos, hoje composto por cerca de 5 mil 
itens. A qualidade dos produtos do açougue e a 
referência do ponto comercial – há 30 anos no 
mesmo endereço – são os principais diferenciais 
do supermercado.

Entretanto, com o passar dos anos aumen-
taram também os desafios, e a concorrência com 
redes de grande porte é observada com cuidado 
pelos Corrêa. Além disso, há um entrave conhecido 
por praticamente 100% dos empreendedores bra-
sileiros: a complexidade das legislações tributárias 
e trabalhistas. A adequação às mesmas não só é 
um processo oneroso, mas também desgastante. 
Uma forma de enfrentar tais obstáculos é unir-
se às centrais de redes, solução que vem sendo 
procurada com frequência por empresas varejistas 
de pequeno e médio portes. No caso do Super 

Corrêa, após longo período de avaliação 
em 2012, optou-se pela associação à 
Rede Grande Sul, fundada em Porto 
Alegre no ano de 2006. O processo 
de integração começou em abril deste 
ano, com a mudança da fachada da loja 
e adequação do mix de produtos. “O 
objetivo é ter mais competitividade 
frente às grandes empresas redes do 
ramo e aumentar o faturamento e a 
rentabilidade”, esclarece Elisandro. 
Planos envolvendo filiais? “Não a curto 
prazo”, resume o supermercadista. 

criada em

A lição do comprometimento

Em Gravataí, o Corrêa Supermercados Ltda. opera há 30 anos no 

mesmo ponto e cresce cada vez mais. Referência na comunidade 

local, o empreendimento tem como importante diferencial a qualidade 

dos produtos que oferece
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Em um fim de semana marcado pelas baixas 

temperaturas, a diretoria e representantes 

da Agas de diversas regiões do Estado se 

reuniram em Gramado para avaliar o momento 

do autosserviço. Além disso, os participantes 

acertaram os últimos detalhes para a edição 

2013 da ExpoAgas

do setor supermercadista pau-
taram os debates do 8º Encontro de Diretoria 
e Representantes Agas, realizado no sábado, 27 
de julho, no Master Palace Hotel, em Gramado. 
Estiveram presentes 54 empresários gaúchos, 
permitindo aos líderes da associação conhecer os 

os gargalos desafios de cada região e assim montar uma pauta 
unificada com as reivindicações do autosserviço do 
Rio Grande do Sul.

A programação começou no início da tarde, 
quando os supermercadistas se reuniram com os 
assessores da Agas para discutir alterações norma-
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tivas pertinentes ao setor, os obstáculos 
enfrentados pelo autosserviço e as 
reivindicações a serem apresentadas 
ao poder público. Também esteve 
presente ao encontro o presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista de 
Gêneros Alimentícios do Rio Grande 
do Sul (Sindigêneros-RS), João Fran-
cisco Micelli Vieira.

Clima informal

No encontro, comandado pelo presidente 
Antônio Cesa Longo, foram analisadas ques-
tões como o apagão da mão de obra qualificada, 
a possibilidade da exigência dos impostos na 
nota fiscal, a desoneração da cesta básica e os 
detalhes da ExpoAgas 2013. “Cada diretor 
deve mobilizar a sua comunidade, convidando 
autoridades e a imprensa da sua região para 
que mantenhamos o sucesso deste evento”, 
salientou o dirigente. Na avaliação de Longo, 
outro momento importante do encontro é a 

possibilidade de troca de ideias e informações 
entre os supermercadistas. Por essa razão, à 
noite um jantar de confraternização congregou 
a diretoria, os representantes e as suas famílias, 
oportunidade perfeita para conversas infor-
mais. “Os problemas nas empresas de todos 
são parecidos, e é justamente este espírito 
associativista que torna uma entidade forte.”

O 8º Encontro de Diretoria e Repre-
sentantes Agas teve patrocínios da Orquídea 
e do Sindigêneros-RS e copatrocínios da 
Ticket e do Grupo JBS.



quer ter acesso a produtos varia-
dos. Os fornecedores pretendem que suas marcas 
cheguem até seus consumidores. Porém, num país 
de distâncias continentais e recantos afastados dos 
grandes centros, nem sempre é possível viabilizar 
uma logística que abranja todos os territórios. 
Nessas situações, as empresas recorrem a um 
importante intermediário entre a indústria e o 
varejo: os distribuidores.

Atuante em todo o Estado, a distribuidora Uni-
dasul soma cerca de 15,5 mil clientes e oferece um 
sortimento de 7,5 mil itens em bebidas, alimentos, 
limpeza, bazar e perfumaria. A empresa funciona 
no que chama de pré-venda: 280 representantes 
visitam periodicamente os varejistas, verificam suas 
demandas e indicam oportunidades de negócios. 
Efetuada a compra, a entrega não ultrapassa as 24 
horas seguintes, para mercados situados num raio 
de até 200 km do centro de distribuição, em Esteio. 
Cidades mais distantes recebem a mercadoria em, 
no máximo, três dias.

Edson de Cesaro, superintendente do ata-
cado, explica que a indústria não poderia arcar 
sozinha com os custos operacionais e logísticos 
de venda e armazenagem. Recorrer a distribui-
doras é a forma de “oferecer o mix necessário ao 
varejo com uma frequência adequada”. Assim, 
sem estoques exagerados, ele assegura que o risco 
de rupturas é bem mais baixo. “Cada vez mais o 
varejo e a indústria identificam no distribuidor o 
caminho para atender suas necessidades de venda 
e reposição dos seus produtos.”

Quem reforça este pensamento é Paulo Hen-
rique de Souza, gerente comercial da distribuidora 
Souza Roxo, que atua em 67 municípios dos litorais 
gaúcho e catarinense. “O distribuidor trabalha 
localmente, com custos menores, logística rápida 
e atendimento personalizado”, enumera. Ele ainda 
elenca outros diferenciais, como a venda de itens 
fracionados e a variedade de opções – ao contrário 
de alguns atacados, que, segundo o empresário, 
disponibilizam poucos itens.
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o serviço das distribuidoras, 

companhias que facilitam a 

logística de acordo com as 

demandas do mercado

66 Revista AGAS (julho/agosto 2013)



Souza compara: “O distribuidor trabalha 
orientado pela indústria. É quase como se fosse uma 
filial. Somos o espelho da indústria na realidade 
do pequeno e médio varejos”. O gerente também 
considera os preços da distribuidora competitivos 
– comparáveis ou até mesmo mais baixos que os 
dos próprios fornecedores.

Todos os interesses

Para a indústria, um objetivo é chegar ao 
maior número possível de clientes. As distri-
buidoras podem ser um vetor para cumprir o 
papel, mas é preciso que a parceria funcione. 
“Projetamos planos em conjunto e políticas 
comerciais específicas. Isto significa que não 
abrimos novas operações sem antes entender 
qual o papel e a área de atuação do interes-
sado”, explica Claudio Vilardo, diretor da 
divisão São Paulo/Sul da Kimberly-Clark. 

No Rio Grande do Sul, a companhia 
trabalha com quatro parceiros. O compromis-
so dessas empresas é desenvolver as marcas 
da Kimberly-Clark nos pequenos e médios 
estabelecimentos do Estado, levando um 
serviço de qualidade e que compita apenas 
com concorrentes – ou seja, não há mais de 
um distribuidor para cada região.

Vilardo salienta que a estratégia de canal 
da Kimberly-Clark é bem definida. A ideia é 
chegar diretamente aos clientes que as demais 
indústrias também atendem. Por isso, há a 

necessidade de trabalhar com distribuidoras 
reconhecidas. “O distribuidor tem maior 
flexibilidade de logística e conta com uma 
enorme agilidade no atendimento, pois o 
vendedor está muito mais próximo do vare-
jista. Nossa estratégia é tornar o distribuidor 
nosso espelho com este canal tão importante 
para o negócio”, garante. Como estão em 
jogo interesses tanto da indústria quanto das 
distribuidoras – para chegar ao consumidor e 
conquistar vendas –, geralmente são essas em-
presas que procuram os supermercadistas.

O Supermercado Dalpiaz, de Osório, 
adquire artigos de limpeza, alimentícios e 
bebidas via distribuidoras. “É um grande le-
que”, afirma Ricardo Lima Borges, auxiliar de 
compras. Ele diz que o esquema é vantajoso, 
já que, muitas vezes, não se consegue contato 
direto com o fornecedor. “A distribuidora 
compra em volume maior. Assim, os produtos 
já vêm com um preço melhor”, acrescenta.

No Supermercado Righi, de Santana do 
Livramento, quatro empresas realizam idas 
semanais para oferecer seus produtos. São 
itens de marcas famosas, muito procurados 
pelo público. “Não podemos deixar faltar”, 
lembra o diretor José Luiz Righi. No entanto, 
o supermercadista reconhece o ônus dos in-
termediários. “Se eu pudesse comprar direto 
da indústria, não recorreria ao distribuidor”, 
comenta, referindo-se à margem de lucro que 
essas empresas incluem em seus preços.

er um cartão de crédito com a marca do supermercado é 
vantajoso. Porém, as administradoras exigem um fatura-
mento mínimo para que o sistema seja implantado. Não 
é qualquer rede que consegue bancar esses valores.

Foi do desejo de trabalhar com um cartão de crédito 
próprio que surgiu a Rede Grande Sul, iniciada em 2006, 
com a união de cinco supermercadistas de Porto Alegre. 
Hoje, a empresa é uma central de negócios que também 
atua na distribuição de mercadoria para os estabeleci-
mentos parceiros – atualmente, 32 supermercados e dois 
atacados, na Região Metropolitana e Litoral Norte, que 
são administrados e geridos de maneira independente.

O objetivo da central é melhorar o poder de compra 
dos associados. “A grande maioria das indústrias atende 

T
Soma de forças

pequenos e médios empreendimentos por meio de distri-
buidoras, o que onera o preço na ponta. Tendo uma distri-
buidora própria, tem-se uma operação mais enxuta”, aponta 
Alcione Cardoso Moreira, gestor de negócios da rede. 

Pela central, passam cerca de 60% dos produtos que 
compõem o mix das lojas. O gestor de negócios da Rede 
Grande Sul frisa a economia gerada. Com distribuição 
própria, diminuem-se os encargos com vendedores e os 
custos logísticos, que acabam influenciando no preço 
dos produtos. Todo o processo, desde a encomenda de 
sacolas até as taxas bancárias embutidas, acaba tendo 
vantagens. “Temos mais controle e maior poder de 
barganha. Quanto mais poder de compra, melhores 
relações você consegue”, resume Moreira.
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5 de junho, o Auditório do Ministério Pú-
blico reuniu empresários e autoridades gaúchas 
para o 3º Fórum Ambiental das Sacolas Plásticas, 
promovido pela Agas, pela Fecomércio-RS e pelo 
Ministério Público Estadual. Com o tema Uma 
alternativa: a redução, o evento reuniu diferentes 
nomes que abordaram a importância dos temas 
englobados pela sustentabilidade no universo em-
presarial atualmente. O fórum também serviu de 
palco para a renovação do acordo entre a Agas, a 

no dia

R
No Dia Mundial do Meio Ambiente, 

autoridades e empresários gaúchos 

estiveram reunidos para o 3º Fórum 

Ambiental da Sacolas Plásticas. A tarde 

de palestras também foi marcada pela 

renovação do acordo da campanha 

que prevê a redução de sacolas 

emitidas pelo varejo

Fecomércio-RS e o MP-RS para a campanha Sacola 
bem utilizada ajuda o meio ambiente, realizada em 
parceria com outras instituições. Lançada em julho 
de 2012, a ideia principal da campanha é promover 
o uso consciente das sacolas plásticas por meio 
da redução na emissão de unidades, sem precisar 
recorrer à eliminação total das sacolas no comér-
cio. Ganham o meio ambiente, os consumidores e 
também as empresas. Nos primeiros seis meses de 
campanha, ou seja, até dezembro do ano passado, 
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houve redução de 19% no número de sacolas plásticas emitidas. Em outras 
palavras, menos 153,6 milhões de unidades. Realizado no Dia Mundial do 
Meio Ambiente, o fórum enalteceu o engajamento do empresariado gaúcho. 
Após assinar a renovação do acordo, o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
falou aos convidados. “Sabemos do nosso compromisso não só pela redução, 
mas também pela logística reversa. O Rio Grande do Sul conseguiu mudar uma 
situação no país: buscar a redução sem transformar a sacola em vilã”, comemorou 
o dirigente. Ao destacar a praticidade das sacolas, Longo também falou sobre 
a importância em encontrar um produto de qualidade junto aos fornecedores, 
assim como as empresas recorrerem a estratégias como promoções com sacolas 
reutilizadas. “Esperamos que a sacola agregue valor, em especial às cooperativas 
de catadores de lixo.” Acerca dos problemas relacionados à sustentabilidade, 
o presidente da Agas lembrou que a questão é muito mais ampla, e há outros 
fatores envolvidos. “Se considerarmos apenas o uso indiscriminado das sacolas,  
ignoraremos 90% do problema mundial”, enfatizou. A coordenadora do Centro 
de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor (CaoConsumidor) do MP-
RS, Têmis Limberger, agradeceu a todas as empresas que apoiaram a iniciativa. 
“Esta é uma ação fundada nas boas práticas. É importante que sociedade 
civil, poder público e iniciativa privada estejam alinhados.” A coordenadora 
reforçou o aspecto da qualidade do material, afinal, sacolas fortalecidas 
representam menos sacolas jogadas no meio ambiente. 

Apresentação de cases

Na continuidade do evento, foram apresentados cases de empresas 
que apostam na parceria com o meio ambiente e promovem ações que 
reforçam seu compromisso com a sustentabilidade. Um deles foi o da 
Panvel, que oferece pontos de vantagem aos consumidores que optam 
por não usar a sacola plástica da rede. Em seguida, representando a Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB-RS), Marília do Nascimento falou 
sobre práticas sustentáveis e a necessidade do estímulo às boas práticas 
ambientais. “A gestão ambiental acontece nas nossas casas e empresas, e 
se constrói diariamente.” O ecólogo e biólogo Guilherme Schulz falou 
sobre a Lei nº 12305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (PNRS). “O gerador é o eterno responsável pelo resíduo”, 
afirmou Schulz. O biólogo destacou a importância da segregação desde 
o início do resíduo, para que ele não vire apenas lixo. “De uma forma ou 
de outra, os resíduos foram adquiridos (pelo consumidor junto com os 
produtos)”, apontou. A sugestão do profissional é o gerenciamento do 
resíduo, isto é, pensar além da quantidade e estar atento à origem do 
mesmo. A segregação, dessa forma, viabiliza a coleta seletiva, sustentada 
por um tripé formado pela informação, pelo mercado e pela tecnologia. 
Vale ressaltar que, no mundo, são consumidas de 500 bilhões a 1 trilhão 
de sacolas plásticas anualmente. 

A engenheira ambiental Taísa Trevisan reforçou o discurso de 
Schulz ao abordar a aplicação da PNRS. A união entre a iniciativa pri-
vada e o poder público, segundo Taísa, é crucial. O biólogo e consultor 
Jackson Müller encerrou a tarde de palestras, ao falar sobre os desafios 
da gestão municipal. Para concluir, foi realizado um espaço de debate 
entre palestrantes e convidados.  
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positivo para as redes de compras no Rio 
Grande do Sul. Esse é o diagnóstico do Ranking Agas 
2012 das Centrais de Negócios, divulgado pelo pre-
sidente da Associação Gaúcha de Supermercados, 
Antônio Cesa Longo, em 3 de julho. Nos 12 meses, 
as 658 lojas integrantes das 15 redes de autosserviço 
participantes da pesquisa aumentaram a participação 
no total do faturamento do setor para 14,66%, 
ultrapassando os 14,09% obtidos em 2011.

As centrais de negócios foram criadas na 
década de 1980, em Santa Maria. Desde o início, 
esse modelo de parceria idealizado por míni e 
pequenos mercados tinha o objetivo de fortale-

cer o poder de negociação dos associados. Com 
a união, as compras eram realizadas em conjunto 
e o maior volume aumentava o poder de barga-
nha, tornando possível obter vantagens junto aos 
fornecedores que, até então, eram exclusivas às 
grandes empresas do varejo. 

“Hoje, este modelo se atualizou e as centrais 
prestam serviços a que as pequenas empresas 
não teriam acesso sozinhas, como assessorias de 
marketing, layout de loja e nutrição, entre ou-
tros”, explica o presidente da Agas. Em 2012, as 
redes registraram juntas um faturamento bruto 
de R$ 2,81 bilhões, representando crescimento 

um ano

poder   
dos pequenos

O Novo levantamento 

da Agas indica que o 

associativismo é a saída 

para muitas empresas 

de micro e pequeno 

portes. No último ano, 

as centrais aumentaram 

a participação no 

faturamento do setor

Classifi-
cação/12

Classifi-
cação/11 Nome da empresa Localidade Faturamento 

Bruto (R$)
Número de
check-outs 

Número
 de lojas

Área de
vendas m2

Número de 
funcionários

Faturamento
R$/m²

55.280

37.800

26.799

19.685

44.800

25.000

20.765

10.949

15.460

7.055

8.627

6.480

3.230

3.200

2.000

287.130

1609

2184

1803

1180

1287

640

932

430

342

266

206

230

113

157

94

11.473

10.857 

 13.788 

 13.533 

 16.601 

 4.933 

 8.188 

 8.972 

 11.590 

 3.855 

 8.274 

 5.375 

 6.678 

 9.028 

 8.247 

 8.640 

9.857 

Rede Unimax

Rede Super  

Rede Unisuper

Rede Grandesul

Redefort

Rede Super Útil

Rede Gaúcha (Super Sul)

Rede Multimercados

Rede da Gente Gaúcha

Rede União 

Rede Super Passo

Rede Sul 10 

Rede Agasuper

Rede Ammpa

Rede Central Mais

Total

Média

Porto Alegre

Santa Maria

Porto Alegre

Porto Alegre

Novo Hamburgo

Passo Fundo

Cruz Alta

Caxias do Sul

Casca

Erechim

Passo Fundo

Santa Rosa

Campo Bom

Porto Alegre

Santa Maria

 600.180.000,00

521.197.000,00

362.661.146,78

326.785.715,00

221.000.000,00

204.710.000,00

186.305.920,00

126.901.970,00

59.600.000,00

58.376.442,00

46.368.410,00

43.276.202,00

29.160.000,00

26.391.569,00

17.280.000,00

 2.830.194.375 

400

328

286

164

344

173

159

100

119

46

75

44

28

40

34

2.340

133

60

49

28

157

70

26

21

33

10

28

14

11

18

12

670

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

14

11

15

12

-



nominal de 2,86% em relação ao ano anterior. Esse dado é ainda mais 
significativo ao se considerar que o número de lojas no período caiu em 
7% – eram 710 em 2011. A participação no PIB do Rio Grande do Sul 
equivale a 0,95% do total, de acordo com as estimativas da Fundação de 
Economia e Estatística (FEE).

Central das centrais

Presidente do Comitê das Centrais de Compras da Agas, Cláudio 
Schwerz acredita que o crescimento das lojas associadas às redes está 
ligado ao aumento da organização das centrais, além da criação da 
RedeCen, a central das centrais que negocia taxas especiais e com-
pras coletivas a grandes fornecedores para todas as redes gaúchas. 
“Há dois anos, as redes vêm enxugando seu número de associados, 
pois não nos interessa a quantidade de empresas participantes, mas 
sim a composição com companhias que realmente tenham o espírito 
associativista e saibam ganhar e perder, ensinar e aprender”, explica 
o supermercadista cruz-altense.

Schwerz avalia o ano como positivo, já que 11 das 15 centrais 
avaliadas tiveram um crescimento no faturamento. O melhor exemplo 
é a própria rede que ele dirige, a Super Sul, que obteve um rendimento 
41,84% superior sobretudo devido à entrada de novos associados. 
Com a consolidação da central das centrais, a expectativa é ainda 
maior para os resultados do próximo levantamento. “A RedeCen teve 
influência positiva já em 2013, e certamente, pelos dados que temos, 
2013 será um ano extraordinário para as redes”, assegura.

Pequenos fortalecidos

Além de medir o desempenho das 15 principais redes de compras do 
autosserviço gaúcho, o Ranking Agas das Centrais de Negócios de 2012 
traz dados detalhados do momento do setor e aponta as tendências para 

Faturamento
R$/check-outs 

Faturamento
R$/func.

Faturamento
R$/loja

Funcionários/
100 m²

Check-outs/
loja

m²/
check-outs m²/loja

1.500.450 

 1.589.015 

 1.268.046 

 1.992.596 

 642.442 

 1.183.295 

 1.171.735 

 1.269.020 

 500.840 

 1.269.053 

 618.245 

 983.550 

 1.041.429 

 659.789 

 508.235 

1.209.485 

 373.014 

 238.643 

 201.143 

 276.937 

 171.717 

 319.859 

 199.899 

 295.121 

 174.269 

 219.460 

 225.089 

 188.157 

 258.053 

 168.099 

 183.830 

 246.683 

 3 

 6 

 7 

 6 

 3 

 3 

 4 

 4 

 2 

 4 

 2 

 4 

 3 

 5 

 5 

4,00

3

5

6

6

2

2

6

5

4

5

3

3

3

2

3

3,49

138

115

94

120

130

145

131

109

130

153

115

147

115

80

59

123

416

630

547

703

285

357

799

521

468

706

308

463

294

178

167

429

4.512.632

8.686.617

7.401.248

11.670.918

1.407.643

2.924.429

7.165.612

6.042.951

1.806.061

5.837.644

1.656.015

3.091.157

2.650.909

1.466.198

1.440.000

4.224.171
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os próximos anos. Ao todo, as redes de compras 
varejistas contam com 670 lojas e uma força de 
trabalho de 11,4 mil profissionais. O estudo revela 
que as companhias de supermercado tiveram uma 
evolução no índice de faturamento por metro 
quadrado (crescimento de 6,27% em relação a 

2011), no faturamento por funcionário (um salto 
de 12,50% em comparação com o ano anterior) e 
no faturamento por loja (10,98% maior).

Outro aumento registrado foi no número 
de check-outs disponíveis aos clientes por loja. 
O presidente Longo salienta que este dado é 

As 15 maiores em faturamento por m2 As 15 maiores em faturamento por check-out

Classificação Classificação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fat./m² (R$) Fat/check-out (R$)

 16.601 

 13.788 

 13.533 

 11.590 

 10.857 

 9.028 

 8.972 

 8.640 

 8.274 

 8.247 

 8.188 

 6.678 

 5.375 

 4.933 

 3.855 

1.992.596 

 1.589.015 

 1.500.450 

 1.269.053 

 1.269.020 

 1.268.046 

 1.183.295 

 1.171.735 

 1.041.429 

 983.550 

 659.789 

 642.442 

618.245 

 508.235 

 500.840 

Rede Grandesul

Rede Super  

Rede Unisuper

Rede Multimercados

Rede Unimax

Rede Agasuper

Rede Gaúcha (Super Sul)

Rede Central Mais

Rede União 

Rede Ammpa

Rede Super Útil

Rede Sul 10 

Rede Super Passo

Redefort

Rede da Gente Gaúcha

Rede Grandesul

Rede Super  

Rede Unimax

Rede União 

Rede Multimercados

Rede Unisuper

Rede Super Útil

Rede Gaúcha (Super Sul)

Rede Agasuper

Rede Sul 10 

Rede Ammpa

Redefort

Rede Super Passo

Rede Central Mais

Rede da Gente Gaúcha

Nome da rede Nome da rede

As 5 maiores no mercado de trabalho

Classificação

1

2

3

4

5

(%)1

19,04%

15,72%

14,02%

11,22%

10,29%

70,28%

Rede Super  

Rede Unisuper

Rede Unimax

Redefort

Rede Grandesul

Nome da rede

Participação total das 5 maiores 

As 5 maiores no mercado

Classificação

1

2

3

4

5

(%)1

21,21%

18,42%

12,81%

11,55%

7,81%

71,79%

Rede Unimax

Rede Super  

Rede Unisuper

Rede Grandesul

Redefort

Nome da rede

Participação total das 5 maiores 

Classificação 

As que mais cresceram em faturamento

131.349.690 

22.000.000 

37.085.411 

105.598.507 

291.385.000 

201.000.000 

186.960.000 

340.000.000 

56.000.000 

 497.322.700 

 43.838.303 

 61.100.000 

 673.230.000 

 42.395.572 

–

7

13

11

8

4

5

6

3

9

2

12

10

1

14

15

Crescim. do faturamento²Faturamento 2012 (R$)Faturamento 2011 (R$)

186.305.920,00

29.160.000,00

46.368.410,00

126.901.970,00

326.785.715,00

221.000.000,00

204.710.000,00

362.661.146,78

59.600.000,00

521.197.000,00

43.276.202,00

58.376.442,00

600.180.000,00

26.391.569,00

17.280.000,00

41,84%

32,55%

25,03%

20,17%

12,15%

9,95%

9,49%

6,67%

6,43%

4,80%

-1,28%

-4,46%

-10,85%

-37,75%

–

Rede Gaúcha (Super Sul)

Rede Agasuper

Rede Super Passo

Rede Multimercados

Rede Grandesul

Redefort

Rede Super Útil

Rede Unisuper

Rede da Gente Gaúcha

Rede Super  

Rede Sul 10 

Rede União 

Rede Unimax

Rede Ammpa

Rede Central Mais

Nome da rede

1 Com relação às empresas que informaram os dados ao Ranking

2 Com relação às empresas que participaram do Ranking 2011



uma prova de que os pequenos estão atentos à 
necessidade de investir em qualidade de atendi-
mento para seguirem crescendo. “O grande dife-
rencial das micro e pequenas empresas do setor 
é conhecer os clientes pelo nome e garantir um 
atendimento personalizado e único que fidelize 
o consumidor”, afirma.

Somadas, as cinco maiores centrais de 
compras do Rio Grande do Sul correspondem a 
71,79% do total de faturamento das redes e con-
centram 70,28% da mão de obra. Na comparação 
com 2011, as redes com maior percentual de 
crescimento são, pela ordem, a Rede Super Sul, 
de Cruz Alta, com 41,84%, a Rede Agasuper, de 
Campo Bom, com 32,55%, e a Rede Super Passo, 
de Passo Fundo (25,03%).

Balanço anual

Pelo terceiro ano seguido, a liderança 
do Ranking Agas das Centrais de Negócios é 
ocupada pela Rede Unimax. “Essa posição é 
reflexo da forma com que trabalhamos. So-

mos caracterizados pela transparência e pela 
participação dos associados, sem que sofram 
qualquer cobrança rígida. Esse é o nosso 
diferencial”, destaca o presidente Moacir 
Secatto. Entretanto, em comparação com 
2011, a central não sustentou o mesmo ritmo 

Dirigentes da Rede Agasuper, de Campo Bom: 
central colhe resultado de reformulação em lojas
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Faturamento das participantes 2011 e 2012

Faturamento Nominal (R$)  

Faturamento Real2 (R$)   

Participação no PIB do Estado3  

Participação no faturamento do setor4

2011 2012

2.734.796.194,00

2.556.760.911,00

0,99%

14,09%

2.830.194.375,00

2.664.911.023,00

0,95%

14,66%

1 O comparativo leva em consideração as Centrais de Negócios participantes do Ranking Agas 2011 e 2012    

2 O Faturamento Real foi calculado usando-se índice de inflação IPCA/IBGE para 2011 (6,51%) e 2012 (5,84%)    

3 O PIB do RS, estimado pela FEE, foi calculado em R$ 255,5 bilhões em 2010, R$ 273,8 bilhões em 2011 e R$ 296,3 bilhões em 2012  

4 O faturamento do setor, estimado pela Agas, foi calculado em R$ 16,0 bilhões em 2010, R$ 17,2 bi em 2011 e 19,3 bi em 2012

Informação

Evolução das redes1

     R$ 2.734.796.194 

710

2.452

12.472

294.615

9.283

1.115.333

219.275

3.851.826

4,2

3,4

120,0

415,0

Faturamento

Nº de lojas

Nº de check-outs
Nº de funcionário

Área de vendas/m²

Faturamento/m²

Faturamento/check-out
Faturamento/funcionário

Faturamento/loja

Funcionário/100m²

Check-out/loja

M²/check-out
M²/loja

2011 2012 Variação

     R$ 2.812.914.375 

658

2.306

11.473

285.130

9.865

1.219.824

246.683

4.274.946

4,0

3,5

124,0

433,0

2,86%

-7,32%

-5,95%

-8,01%

-3,22%

6,27%

9,37%

12,50%

10,98%

-4,76%

2,94%

3,33%

4,34%

de crescimento, com a perda de oito lojas 
e uma redução de 10,85% no faturamento 
bruto. “Não tivemos grandes acréscimos, 
mas conseguimos qualificar nossas ações. Foi 
um ano marcado pela reestruturação interna, 
não focamos o trabalho na adesão de novos 
sócios”, sustenta.

A Rede Super, por sua vez, encurtou a 
distância para o topo da relação. Na avalia-
ção do presidente, Ibanês Bertagnolli, 2012 
fechou com um balanço positivo, tanto da 
central quanto dos franqueados individu-
ais. “Fechamos com um faturamento bem 
acima do que esperávamos. Isso se deve a 
um investimento que fizemos com nossos 
parceiros”, diz. De acordo com o dirigente, 
o resultado é consequência do uso correto 
da mídia e da aquisição de um novo centro 
de distribuição, responsável por dar mais 
agilidade aos lojistas e melhores condições 
de venda para o consumidor. Para o próximo 
ano, a expectativa é de desempenho supe-
rior. “Queremos solidificar esse crescimento 

com a abertura de lojas em novas cidades da 
região central do Estado. Também queremos 
intensificar a importação de produtos”, re-
vela Bertagnolli.

Com sede em Novo Hamburgo, a Rede-
fort aparece em quinto lugar no ranking. O 
executivo da central, Joeci Hercílio, entende 
que o sucesso da associação passa pela forma 
com que é administrada, com a participação 
efetiva de todos, e pelas parcerias e logística 
que atende todo o território gaúcho. “Ofe-
recemos um custo/benefício atrativo para os 
participantes, ou seja, pouco investimento 
e ótimo retorno. São ações de marketing, 
cartão próprio e campanhas durante o ano”, 
conta. Ao longo de 2012, a rede desligou 
cinco sócios, mas atraiu 19 integrantes, to-
talizando 157 lojas. O aumento teve reflexo 
direto no faturamento, elevado de R$ 200 
milhões para R$ 221 milhões.

Para o presidente da Rede Super Útil, 
Ivan Manfroi, foi um período de reestrutura-
ção interna. A central perdeu seis lojas, mas 



Ivan Manfroi: Rede Super Útil, de Passo 
Fundo, projeta forte crescimento para 2013
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para R$ 204 milhões. “Tivemos algumas 
divergências internas, em razão da forma 
pela qual era realizada a distribuição dos 
produtos. Felizmente esses problemas já 
foram superados”, garante. Presente em 40 
municípios do Planalto, da Serra e do Alto 
Uruguai, a Super Útil projeta um crescimen-
to ainda mais forte para 2013. “Agora temos 
o controle total da logística. Isso faz com que 
a entrega nas lojas aconteça pontualmente. 
Com isso, muitos ex-associados estão retor-
nando e estamos também atraindo a atenção 
de mais fornecedores”, frisa Manfroi.

A Rede Agasuper ganhou uma nova loja 
em 2012 e subiu duas posições na classifica-
ção, indo do 15º para o 13º lugar. Em termos 
de percentual, o crescimento impressiona: 
32,55%. Para o presidente Ronaldo Appolo, 
o segredo passa pelo investimento em lojas 
da central. “Fizemos uma reformulação e 
os resultados vieram. Duas de nossas lojas, 
inclusive, ganharam um novo patamar no fa-

turamento”, relata. Para 2013, a expectativa é 
não perder o embalo. “Com o nosso atacado e 
com a parceria da RedeCen, as oportunidades 
tendem a crescer. E nós também temos mais 
a oferecer”, acredita Appolo.
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preço baixo. Se os produtos 
do supermercado estão mais baratos, principalmente 
quando comparados à concorrência, a loja se destaca 
e consegue atrair mais clientes. Isso não é novidade. 
Porém, a grande dúvida é saber quais itens deverão 
entrar em oferta, quando e por quanto tempo.

Há diversos motivos para se diminuírem os 
valores da mercadoria. Produtos próximos à data 
de vencimento, ou que estejam em excesso no es-
toque, costumam ser liquidados. Também podem 
ocorrer promoções sazonais, ou ações negociadas 
diretamente com os fornecedores, geralmente para 
artigos em lançamento. Em todos os casos, dois são 
os fatores que devem ser considerados. Um deles é 
a forma como a promoção será anunciada. O outro, 
igualmente importante, é o interesse dos consumi-
dores em levar este ou aquele item para casa.

Época de ofertas

Comecemos pela escolha dos produtos. 
“Em qualquer circunstância, deve-se partir 

promoção é

H
da premissa de que o cliente é informado 
diariamente sobre os preços praticados em 
sua região, seja por meio de televisão, rádio, 
carro de som ou impressos. Quem define o 
parâmetro de preço em oferta é a concorrên-
cia”, lembra o consultor Rogério Machado. 
Portanto, a empresa deve ter uma política 
interna bem definida, para saber como 
reagir aos valores praticados pelos outros 
estabelecimentos.

Cada situação demanda uma maneira 
distinta de se rebaixarem os preços. No início 
do mês, os alimentos da cesta básica são um 
importante material para ofertas, “pois é o 
momento em que o consumidor recebe o 
seu salário e faz as compras que abastecerão 
sua despensa”, explica o consultor. Machado 
também atenta para as linhas de hortifrúti, 
açougue e padaria. Como os perecíveis têm 
um ciclo de vida mais curto, promoções peri-
ódicas incentivam o público a ir atrás desses 
produtos com mais frequência.

Ca
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O público está sempre em busca de 

vantagens. Para aumentar as vendas, é 

preciso garantir os melhores produtos pela 

menor quantia. Contudo, nem sempre é 

simples calcular o momento certo para 

baixar os preços

ora de    
promoção
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Para as ocasiões de acúmulos no estoque, a solução sugerida pelo 
especialista é negociar previamente com os fornecedores. Seja porque o 
produto não teve aceitação, seja por que beire o limite da validade, é pre-
ciso arranjar um jeito de se dividir o prejuízo. Afinal, o que não tem saída, 
especialmente entre os alimentícios, acaba sendo jogado fora. Promoções, 
nessas horas, são uma medida emergencial. Já nos casos em que se procure 
divulgar um lançamento ou uma marca, não é necessário alterar os preços; 
basta explorar a visibilidade da mercadoria.

Este é um ponto, aliás, que merece dedicação especial. A clientela 
precisa saber claramente quais são os artigos em oferta. Para tanto, 
podem ser exploraradas as pontas de gôndola e ilhas promocionais, es-
paços nobres do supermercado. “Os itens promovidos devem estar bem 
organizados no interior da loja e com cartazes mostrando a promoção, 
com o ‘de tanto por tanto’”, descreve Machado. Além disso, a divulgação 
na mídia local e a distribuição de folhetos e encartes contribuem para 
chamar atenção. O cuidado é com a frequência das publicações: anunciar 
os preços com muita antecedência dá margem para que os concorrentes 
elaborem uma oferta melhor.

O que o cliente quer

Os supermercadistas concordam que a redução de preços aumenta as 
vendas. “Às vezes, uma promoção que dure um dia pode valer mais que uma 
que dure uma semana”, afirma Antonio Ortiz Romacho, diretor do Asun. Ele 
acrescenta que, em dias de grandes ofertas, o movimento nas lojas da rede 
chega a dobrar ou triplicar, além de aumentarem as compras por impulso.

Para que essas ações sejam lucrativas, no entanto, é preciso negociar 
com os fornecedores. “Se a margem é maior, temos mais poder de aumentar 
o desconto para o consumidor”, aponta Pedro Schneider, proprietário do 
Super Ivoti. Por isso, é necessário, também, compreender as demandas da 
clientela. “O principal é acompanhar o que o consumidor deseja naquele 
momento. Em seguida, vem o que os fornecedores são capazes de oferecer 
nas negociações”, resume.

Com tais medidas, é possível até mesmo dimensionar melhor os itens 
a serem adquiridos e comercializados. Schneider diz que sazonalidade e 
encalhe no estoque são fatores pouco considerados, no Super Ivoti. Devido 
ao diálogo constante com os clientes, entende-se o que o público procura. 
Por outro lado, ele alerta: “A quantidade é importante. Se anunciou, tem que 
garantir o estoque. Não há nada mais chato que o cliente olhar nos nossos 
olhos e cobrar que não temos uma mercadoria que foi anunciada”.

Romacho aponta para mais uma questão: a percepção que o público tem 
dos preços. Com a inflação, os valores costumam mudar. O que era considerado 
caro no semestre passado pode ser um preço aceitável, nesta semana. É preciso 
calcular uma soma que dê margem para a empresa, mas, ao mesmo tempo, pareça 
vantajosa à clientela. “É impactante dizer que estou vendendo uma cerveja a 
R$ 1,99”, exemplifica, lembrando que valores próximos ao milhar são mais 
fáceis de trabalhar que números fracionados, como R$ 3,08 ou R$ 2,32.

Seja qual for a razão, o fato é que promoções são necessárias. “O consumidor 
sempre quer aproveitar onde pode comprar pelo menor preço. Quem não orga-
niza uma promoção corre o risco de perder espaço”, reflete Pedro Schneider.
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do Super Lenz, de Venâncio Aires, 
começou com uma empresa familiar, a exemplo do 
que acontece em muitos supermercados. Fundada 
em 1957, a Lenz & Cia. iniciou suas atividades na 
indústria, produzindo em pequena escala itens 
como balas, doces de fruta, café e sabão. Na dé-
cada de 1980, veio a incursão pelo comércio, com 
uma lancheria e mercearia localizada num ponto 
com grande fluxo de pessoas, em frente a uma 
parada de ônibus.

Até então, os negócios eram tocados por 
Danilo Lenz. Em 1988, ele passou a se dedicar 
exclusivamente à parte industrial do grupo. O 
comércio foi assumido por seu irmão, Guido, que 
era professor e também já tinha certa experiência 
administrativa, já que atuara como diretor da 
escola agrícola do município.

O empreendimento prosperou. Ainda no 
mesmo ano, foi adquirido um mercado vizinho, que 
havia fechado. Os equipamentos de açougue e os 
caixas do estabelecimento ajudaram a dar ares de 
supermercado à mercearia – um espaço, na época, 

de 250 m². A esposa de Guido, Eunice, e o filho, 
Daniel, também passaram a trabalhar na loja.

Os anos foram passando e o Super Lenz con-
tinuou a crescer. Com o deslocamento da parte 
industrial da empresa para um distrito de Venâncio 
Aires, abriu-se mais espaço para o autosserviço. O 
prédio foi ampliado e reformado. Hoje, são mil 
m² de área de vendas, mais um estacionamento 
coberto com 50 vagas. O supermercado conta com 
80 colaboradores e aproximadamente 8 mil itens 
no seu mix de produtos.

Reconhecimento e prêmios

Após o falecimento de Guido Lenz, em 
abril de 2011, Daniel assumiu a frente do 
mercado. O atual diretor conta que o segredo 
do sucesso está na qualidade e na diversifica-
ção da mercadoria oferecida. Somam-se a isso 
a superpromoção diária (cada dia uma oferta 
diferente) e um serviço atencioso, focado na 
comunidade. “Somos uma empresa familiar 
e passamos esse clima para nossos clientes e 
funcionários. Eles têm contato direto com o 
proprietário. Tratamos todos como se fossem 
da família”, diz ele.

Não à toa, a qualidade do trabalho gera 
reconhecimentos. Um deles foi o primeiro 
lugar no Ranking Agas 2012, na categoria de 
R$ 12 milhões até R$ 60 milhões, prêmio 
inédito para o Lenz. Sinal de que o caminho 
trilhado pela família tem dado certo.

Para o futuro próximo, os planos são 
finalizar as obras do novo depósito, além 
de investir na ampliação tanto do esta-
cionamento quanto do interior do súper. 
Potencial para crescer, ao que tudo indica, 
a empresa tem.

a história

Potencial para crescer

Da atividade industrial ao varejo supermercadista, a família Lenz vem 

trilhando um caminho de sucesso nos negócios. Um reconhecimento 

recente foi a premiação inédita no Ranking Agas 2012 
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do calendário supermercadista, a 
32ª Convenção Gaúcha de Supermercados é um 
evento obrigatório para quem quer acompanhar os 
últimos lançamentos de produtos pela indústria e 
se atualizar para os novos hábitos do consumidor 
brasileiro. Para a feira de 2013, marcada para os 
dias 20, 21 e 22 de agosto no Centro de Eventos 
da Fiergs, são aguardadas 38 mil pessoas ligadas à 
cadeia do abastecimento dos 27 estados brasileiros 
e de, pelo menos, nove outros países.

A importância da ExpoAgas ultrapassa as fron-
teiras do autosserviço. Para a convenção plurissetorial 
são aguardados empresários de segmentos como pa-
darias, açougues, lojas de conveniência, restaurantes, 

hotéis, farmácias, agropecuárias e outras empresas do 
comércio de bens e de serviços. Todos em busca de 
novos parceiros e de qualificação profissional, além 
das condições especiais tradicionais do evento. “Nos-
sa intenção é oportunizar à indústria uma grande vi-
trine, já que teremos compradores de toda a América 
Latina visitando os estandes. Além disso, reforçamos 
o trabalho para que o pequeno supermercadista do 
interior conheça a feira e agregue ferramentas para 
potencializar o seu negócio”, ressalta o presidente 
da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), 
Antônio Cesa Longo. 

Para o evento, a expectativa é de que o 
volume de negócios concretizados ao longo dos 

ponto alto

Omomento 
tão aguardado

Está quase na hora daquele momento que 

todo supermercadista gaúcho espera com 

ansiedade. A ExpoAgas 2013 acontece entre os 

dias 20 e 22 de agosto e reunirá empresários do 

autosserviço e fornecedores

Marcelo Salton Schleder
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três dias atinja os R$ 330 milhões, número 8,4% 
superior ao do ano passado, comprovando a força 
do autosserviço gaúcho. “Estamos percebendo um 
otimismo, uma ansiedade dos supermercadistas 
pelas novidades que a feira sempre traz, e além 
disso, este é o momento de o setor abastecer seus 
estoques e modernizar as lojas com vistas ao final 
do ano, melhor período de vendas para o varejo”, 
explica o dirigente da Agas.

Programação de alto nível

A ExpoAgas não se limita apenas à fei-
ra de negócios. A convenção traz à capital 
gaúcha o primeiro time dos palestrantes 
brasileiros, além de oportunizar seminários 
técnicos com os temas capazes de enriquecer 
o conhecimento dos supermercadistas sobre 
seus empreendimentos. A principal aposta 
são os debates, que promoverão a troca de 
ideias entre especialistas e empresários de 
sucessos nos três dias de evento.

Tudo tem início logo após a solenidade de 
abertura, quando o jornalista Alexandre Garcia 

apresenta a palestra Brasil: caminhos e desca-
minhos. Atual repórter especial, comentarista 
político e apresentador no Jornal Nacional e 
no Bom Dia Brasil, ele irá analisar as oportu-
nidades, os rumos, a política e a economia do 
país. “A ideia é dar uma sacudida, aproveitando 
os sinais do sismógrafo das ruas”, promete. Na 
sequência, Garcia participa de um debate com 
os presidentes da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Heitor 
José Müller, do Grupo RBS, Eduardo Mel-
zer, da Tramontina, Clovis Tramontina, e do 
Banrisul, Túlio Zamin. “Esse encontro é uma 
oportunidade de interação entre os diversos 
segmentos da sociedade e do setor produtivo. 
Para os empresários, ele oferece uma visão de 
como planejar seus negócios da melhor forma”, 
avalia o dirigente do banco.

Momento das mulheres

O primeiro dia reserva também uma atração 
especial para o público feminino. Às 16h, a mestre 
de cerimônias Rodaika Daudt chama ao palco a 
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empresária Deb Xavier para ministrar a conferência 
Sem tempo para ser a mulher maravilha: as dores e 
delícias da vida da mulher moderna. “A intenção é 
levar um conteúdo atual, para ir além da palestra 
motivacional. A mulher do setor supermercadista é, 
antes de tudo, mulher – e essa palestra se aplica para 
ela assim como se aplica para mulheres de outros se-
tores”, avisa. Diante da plateia, Deb irá desmitificar 
a ideia de que a mulher deve ser perfeita em tudo 
e mostrará ainda que é possível buscar a realização 
profissional sem abrir mão da felicidade pessoal. 

Visão do país

No segundo dia, a programação começa 
com Arnaldo Jabor. Com a palestra Perspecti-

vas do Brasil Contemporâneo, o cineasta, es-
critor e jornalista fará um raio-x do momento 
vivido pelo país, além de contextualizar nossa 
posição no mundo globalizado. “Falar sobre 
o Brasil, a política e a cultura sempre acaba 
abrindo caminho para reflexões internas. 
Meu objetivo é fazer com que o empresário 
reflita e consiga se situar no mundo em que 
vivemos”, esclarece.

Em seguida, é a vez do professor Lievore 
subir ao palco, com a conferência O varejo 
de sucesso: lições brasileiras ao varejo ame-
ricano. Com uma linguagem simples e bem-
humorada, o consultor induz os participantes 
a refletirem sobre suas próprias atitudes como 
líderes. “Espero, de verdade, uma compreen-
são da mensagem de que cabe aos empresários 
capacitarem cada vez mais suas equipes e que a 
transformação do varejo de sucesso só acontece 
pelo exemplo”, avalia.

Às 16h, o Agas Jovem traz ao Centro de 
Convenções da Fiergs o executivo, consultor 
de empresas e escritor Gustavo Cerbasi. 
No palco, ele irá defender que a gestão de 
qualquer companhia depende da capacidade 
de identificar os pontos fracos rapidamente 
e de antecipar os riscos de falta de caixa. 
Na palestra Toda empresa deve produzir 
dinheiro, as pessoas terão a oportunidade de 
compreender que a informação e as respostas 
para muitas das dúvidas estão mais próximas 
do que pensamos. 

Ao final da apresentação, um debate 
entre empresários de sucesso promete atrair 
um grande público. Com a mediação de Túlio 
Milman, o diretor-superintendente da Tondo 
SA., Rogério Tondo, o vice-presidente da Mili 

Agende-se

O que – ExpoAgas 2013

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 – Na secretaria do evento na Fiergs, das 8h às 21h 

Investimento:
Varejista sócio Agas – Isento (até 9/08) e R$ 30 (após 9/08)

Varejista não sócio Agas – Isento (até 9/08) e R$ 50 (após 9/08)

Fornecedor sócio Agas – Isento (até 9/08) e e R$ 50 (após 9/08)

Fornecedor não sócio Agas – R$ 100

Visitante – R$ 100

* Valores referentes aos três dias de feira.

* Restaurantes, padarias, farmácias, açougues, hotéis, lojas de conveniência, 

bazar e bares encaixam-se na categoria de varejistas.

Palestras Magnas (21 e 22/08):
Sócio Agas - Gratuito  

Não sócio Agas - R$ 30 por dia
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Deb Xavier 
desmitifica a 

ideia de que as 
mulheres devem 

ser perfeitas

Professor Lievore faz uma crítica 
bem-humorada às práticas dos 

empresários brasileiros
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SA., Vanderlei Micheletto, e o presidente da 
Fruki, Nelson Eggers, apresentarão seus pontos 
de vista sobre gestão. “Acho genial essa inicia-
tiva da Agas em treinar e incentivar as novas 
gerações a se engajar na sucessão do negócio, 
focando o profissionalismo. Poucas entidades 
de classe têm essa visão empreendedora. A 
participação dos filhos dos supermercadistas só 
qualifica e sinaliza a continuidade das empre-
sas. É a semente da garantia da colheira futura”, 
elogia Tondo. Por sua vez, Eggers enfatiza que 
o encontro promoverá um intercâmbio entre 
a indústria e o varejo. “Na última década, 
investimos muita na gestão. Atribuo nosso cres-
cimento a esse enfoque. Administrar significa 
conciliar pessoas e conhecimento, e agora vou 
tentar passar um pouco do que aprendi aos 
jovens do varejo”, diz.

Vendas e inovação

Os grandes nomes continuam a subir ao palco 
no terceiro dia da ExpoAgas. Carlos Hilsdorf, uma 

das principais referências brasileiras sobre desenvol-
vimento humano, apresenta Alta performance em 
negócios de varejo. “Abordarei os principais aspectos 
conceituais e comportamentais que permitem esta-
belecer uma cultura de excelência no atendimento e 
na fidelização lucrativa de clientes. São fatores que 
passam, necessariamente, pelo bom desempenho: 
administrativo, gerencial e de cada um dos nossos 
colaboradores”, destaca.

Com um estilo despojado, o jornalista, diretor 
e escritor Marcelo Tas apresenta Inovação: a criati-
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Gustavo Cerbasi 
defende que a 
gestão passa 

por identificar 
rapidamente os 

pontos fracos 
da empresa
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vidade na era digital. Uma das personalidades com 
maior presença nas mídias sociais, ele irá propor uma 
discussão sobre como a revolução da internet pode 
ser aproveitada.

Já à tarde acontece a palestra A empresa e 
as mudanças: como enfrentá-las?, do consultor 
em liderança e desenvolvimento humano Eugênio 
Mussak. Na sequência, acontece o seminário ju-
rídico, com  enfoque nos gargalos enfrentados no 
dia a dia das empresas supermercadistas gaúchas. 
Estarão presentes diversos nomes ligados à Agas: 
o consultor jurídico Paulo Tramontini, o professor 
de Direito Tributário Fábio Canazaro, os diretores 
Pedro Schneider e Antonio Ortiz Romacho, o re-
presentante Arlei Karpinski, o conselheiro Patrique 
Nicolini, a advogada Edina Fassini e a coordenadora 
de capacitação Angelita Garcia. O debate é mediado 
por Armando Burd.

Ao final de tudo isso, a Agas ainda promove o 
sorteio de um automóvel GM Celta zero quilômetro  
entre as empresas que efetuarem negócios acima de 
R$ 1 mil junto aos expositores. A promoção tem 
o certificado de autorização da Caixa Econômica 

Federal (nº 6-0983/2013) e o regulamento está 
disponível no site www.agas.com.br. A ExpoAgas 
2013 é uma realização e organização da Associação 
Gaúcha de Supermercados e tem patrocínio máster 
da Nestlé, patrocínio global da Kimberly-Clark e da 
Fecomércio-RS e copatrocínio da Piá, da Best Beef, 
da Ciss, do Café Pelé, da Parati e da Get Net. As 
palestras magnas são patrocinadas por GS1 Brasil, 
Plastron, Siena e Ambev.
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Carlos Hilsdorf fala da 
cultura de excelência 
no atendimento e da 

fidelização de clientes
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Brasília, Ismael Baklizi viveu na 
capital federal até os 17 anos. De ascendência pa-
lestina, chegou a morar com a família na Jordânia, 
durante dois anos. Mas foi na cidade de Uruguaia-
na, na fronteira com a Argentina, que ele, os pais 
e os cinco irmãos fixaram residência.

O ano era 1982. Já de volta ao Brasil, os 
Baklizi assistiam à televisão num domingo à noite. 
O programa exibia uma reportagem sobre o cres-
cimento econômico da cidade fronteiriça, cujo 
comércio atraía consumidores do país vizinho. A 
família – que trabalhava no ramo de cama, mesa e 
banho – decidiu conhecer de perto a região.

A viagem deveria durar uma semana, mas, ao 
chegar ao município, os Baklizi nunca mais saíram de 
lá. Trabalharam por um tempo no comércio, até que 
o setor de cama, mesa e banho tornou-se inviável. 
“Com a vinda do Mercosul, as fábricas brasileiras 
se instalaram em Buenos Aires. Nosso movimento 
caiu”, conta o empresário, lembrando que os 
consumidores argentinos não precisavam mais 
atravessar a fronteira para realizar suas compras.

A solução foi investir numa área que, segundo 
Ismael, era deficitária em Uruguaiana: o varejo 
supermercadista. Foi assim que surgiu a primeira 
loja, em 1998, batizada com o sobrenome da fa-
mília. “Já abrimos como o maior supermercado de 
Uruguaiana. Se era para entrar no ramo, tínhamos 
que ser os melhores”, argumenta. Ele também 
enfatiza a estrutura moderna do estabelecimento, 
que já contava com equipamentos de ponta e sis-
temas informatizados antes da concorrência.

Casado com Nujud e pai de cinco filhos – Ju-
liana, Carolina, Dina, Muhamad e Sophia –, hoje 
Ismael Baklizi é o diretor comercial de uma rede 

que conta com 12 unidades, nove em Uruguaiana 
e três nos municípios vizinhos de Itaqui, Quaraí 
e São Borja. Quando não está envolvido com suas 
atividades profissionais, ele gosta de passar tempo 
com a família e, acredite, prospectar locais para 
novos pontos comerciais da empresa. Já está nos 
planos dos Supermercados Baklizi a abertura de 
duas novas lojas ainda em 2013. Sinal que o tino 
para os negócios corre no sangue da família.

Diálogo e respeito

Representante da Agas em Uruguaiana 
desde 2003, Ismael Baklizi diz que aceitou 
com prazer o convite para exercer a função. 
“É uma responsabilidade muito grande ser 
o interlocutor do setor.” O supermercadista 
destaca que, no autosserviço, as situações e di-
ficuldades costumam ser as mesmas. Por isso, 
“quanto mais tivermos diálogo, melhor nos 
conhecemos e nos respeitamos”, acredita.

natural de

Negócios no sangue

Representante da Agas na região de Uruguaiana, Ismael 

Baklizi pensa em negócios até quando está de folga – algo 

natural, para quem vem de uma família de comerciantes
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e originário do Mediterrâ-
neo, o azeite de oliva é extraído da oliveira, árvore 
cujo fruto – a azeitona – também apresenta elevada 
procura no mercado. Bom para o coração, o azeite 
de oliva é considerado um alimento funcional, isto 
é, que protege o organismo contra agressões gené-
ticas e também do meio ambiente. Atualmente, 
mais de 750 mil pés de oliveiras são cultivadas no 
mundo. Dessas, 95% encontram-se na bacia do 
Mediterrâneo e 73% da produção concentra-se 
em países europeus, com destaque para Espanha e 
Portugal. Na América Latina, a Argentina também 
é conhecida pelos azeites que produz. No Brasil, 
a olivicultura ainda é recente; não à toa, 98% do 
azeite que é consumido por aqui é importado. En-
tretanto, este cenário pode mudar. Hoje, em solo 
gaúcho, há cerca de 700 hectares cultivados com 
oliveiras e há previsão de que, até 2014, a área seja 
estendida para mil hectares, de acordo com a Câ-

mara de Olivicultura do Rio Grande do Sul. Além 
dos produtores gaúchos, Minas Gerais também se 
dedica à produção nacional do azeite de oliva. 

Propriedades do azeite

A nutricionista e instrutora dos cursos 
do GES, Cleonice Maria Silveira Dias, conta 
que há novos conceitos em nutrição e refle-
xões a respeito de dieta e saúde relacionadas 
aos efeitos fisiológicos positivos do azeite 
de oliva na redução de riscos de doenças 
degenerativas, como as cardiovasculares, por 
exemplo. Isso porque o azeite, entre outras 
funções, inibe a produção do colesterol LDL, 
também conhecido como o “colesterol ruim”, 
além de ser um ótimo aliado na prevenção 
de certos tipos de câncer. O efeito protetor 
e preventivo do azeite de oliva é comprovado 
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Tempero
do bem

Importante aliado da saúde na prevenção de doenças, 

o azeite de oliva pode ser encontrado em diferentes 

versões. O mais indicado para consumo, o extra virgem, é 

rico em propriedades que fazem bem ao coração
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por diferentes estudos científicos, por se tra-
tar de um artigo rico em ácido oleico. Ainda 
assim, este importante aliado da saúde deve 
ser consumido com moderação. “O efeito do 
azeite de oliva no nosso organismo é insubsti-
tuível por outros óleos porque só ele contém o 
ácido graxo oleico na sua composição. Embora 
seja um alimento saudável e preventivo, deve 
ser evitado o consumo excessivo por ser um 
tipo de gordura com valor calórico elevado”, 
afirma Cleonice Dias, lembrando que o azeite 
é considerado a maior fonte de gordura mo-
noinsaturada para a dieta humana. 

Tipos e qualidades

Em massas, pizzas, ou ainda, carnes e peixes, o 
azeite é um produto de fácil harmonização. O mais 
indicado, reforça Cleonice, é o extra virgem. “De-
vido à forma como é produzido, sendo extraído das 
olivas na forma de prensagem a frio e conservando 
suas principais propriedades, sendo elas a retenção 
do ácido oleico e os polifenóis, característico pelo 
odor do azeite.” O ideal, destaca a nutricionista, é 

que o artigo seja consumido na sua forma natural, 
como tempero para saladas, por exemplo. “Quando 
aquecido, o ideal é que não ultrapasse a temperatura 
de 180ºC”, ensina. Por isso, o azeite de oliva extra 
virgem não é indicado no preparo de frituras, em 
função da perda gradativa da qualidade nutricional, 
ocasionada pelo aquecimento excessivo. Quanto se 
trata de alimentos cozidos, como arroz e legumes, o 
azeite extra virgem é uma opção saudável e saborosa. 
O que difere um tipo de azeite de outro é justamen-
te a forma como é produzido. Enquanto o extra 
virgem apresenta melhor qualidade por ser obtido 
na primeira prensagem da azeitona, a frio, o azeite 
virgem é extraído na segunda ou terceira prensa. 
De acidez reduzida, é levemente mais adocicado e 
com saber menos acentuado que o extra virgem. Já 
a versão conhecida como “azeite puro” revela um 
sabor mais neutro, e resulta da mistura entre os 
azeites refinado e virgem, sendo mais indicado para 
fritar e assar. Por fim, o azeite refinado é adquirido 
em outras prensagens, e passa por processos de 
descoloração, desodorização e neutralização. O preço 
final do produto varia conforme a qualidade, por isso, 
geralmente o extra virgem apresenta um custo mais 



Enquete
Qual azeite de oliva não pode faltar no seu 

carrinho: o tradicional ou o saborizado?

“Prefiro o tradicional extra-
virgem, mas compramos às vezes o 

saborizado. Só que não é sempre, 
porque ele é enjoativo e altera o 

gosto dos alimentos.”
Irene Maria da Costa Lagranha, 

gerente administrativa

“O tradicional é mais gostoso. 
Compro todos os meses, quando 
faço o rancho de casa”.
Vera Lucia Silveira Crestani, auxiliar 
de limpeza

“Nem sabia que existia outro tipo 
além do tradicional. Gosto do 

azeite para temperar a salada e 
ainda faz bem para a saúde.”

Jair Antônio Teixeira de Souza, 
promotor de vendas

alto. Para quem gosta de experimentar novidades, é 
possível encontrar azeites aromatizados: com alho, 
limão, gengibre ou shoyu. 

Dica do Chef

Em Porto Alegre, o chef Lúcio Moraes as-
sina o cardápio de renomados eventos sociais e 
corporativos. Quando o assunto é azeite de oli-
va, Moraes prontamente destaca os de origem 
espanhola. “São inegavelmente meus preferi-
dos.” Entre as mais de 250 espécies de azeite 
produzidas na Espanha, o chef elenca três das 
variedades que considera as mais importantes. 
O primeiro é o Picual, que apresenta um aroma 
frutado. “As olivas cultivadas em solo plano 
são de sabor encorpado e com personalidade 
mais amarga e picantes; já os cultivados nas 
montanhas são mais doces e com muito sabor”, 
comenta o chef. O azeite picual potencializa 
o sabor dos alimentos fritos e molhos, mas 
também pode ser utilizado para regar torradi-
nhas, por exemplo. O segundo tipo de azeite 
destacado por Moraes é o Cornicabra. “Tem a 

Confira abaixo uma sugestão 
do chef Lúcio Moraes.

Caviar de Berinjelas

Para 4 pessoas
Ingredientes

02 berinjelas com cerca de 250g cada
01 dente de alho
03 colheres (sopa) azeite oliva Hojiblanca ou Cornicabra
Suco de limão siciliano
Sal
Pimenta do Reino
01 colher (sopa) salsa picada

Preparo

1º Com um palito perfure as berinjelas, para que não 
estourem no forno.
2º Asse-as a 190ºC por cerca de 50 minutos.
3º Depois de frias, corte-as no sentido do comprimento, 
retire a polpa e bata no processador.
4º Caso ficar muito mole adicione farinha de rosca.
5º Em pilão soque o alho com sal, acrescente o suco 
de limão, transfira a pasta da berinjela para o pilão, e 
misture bem para que se mesclem os sabores.
6º Adicione o azeite aos poucos, até o caviar 
ficar homogêneo.

Dica do Chef:

Sirva com torradas quentes ou folhas verdes, 
tomates, antepasto e salpique salsa picada. 
Bom apetite!

Receita

cor amarelo ouro e com tons verdes. Possui um 
excelente equilíbrio de sabor frutado. Quando 
produzido pela fruta madura, ao degustar este 
azeite, sente-se o sabor do doce ao amargo, 
lembrando folhas verdes”, sugere. O cornica-
bra é recomendado para o suo de molhos, sa-
ladas e marinados. Para encerrar, o chef Lúcio, 
como é conhecido, indica o Hojiblanca. “Este 
azeite tem uma grande variedades de sabores. 
Vai desde a doçura ao sabor de erva fresca, leve 
e picante, finalizando com sabor amendoado, 
lembrando o pinhão da nossa Serra gaúcha.” 
E acrescenta: “Com toda essa personalidade, 
ele potencializa sabores de saladas, antepastos, 
peixes e até sobremesas”.

Lú
cia

 S
im

on

p
ro

d
u

to
s 

/ 
az

e
ite

94 Revista AGAS (julho/agosto 2013)





rabalho com  

motivação
T

b
o

as
p

rá
tic

as

de Marketing Cristina da Silva come-
çou no Asun ainda adolescente, como balconista 
da padaria. Na época, ela mal alcançava o balcão 
e precisava subir em estrados para ser vista pelos 

a analista clientes. Não tinha qualquer experiência no serviço 
nem sabia a diferença entre os tipos de pães, mas 
contou com a ajuda do supervisor Luis Gonzaga. Foi 
ele quem a ensinou sobre os produtos e não deixou 
que a inexperiência a desmotivasse.

Cris, como é chamada pelos colegas, passou 
por diversos setores até chegar ao posto atual: 
foi cartazista, operadora de caixa, conferente e 
auxiliar de compras, entre outras funções. Ela 

Reconhecer o esforço das equipes e 

ter portas abertas para o diálogo faz 

com que os colaboradores se sintam 

mais comprometidos com a empresa. 

Saiba como alguns supermercados 

tratam dessa questão
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acredita que não teria chegado onde 
está hoje se não fosse aquele pontapé 
inicial. Depois, também veio a ajuda de 
Antonio Ortiz Romacho, o diretor, que 
a orientou a sorrir e conversar com os 
consumidores. Foi ali que ela aprendeu 
como a simpatia fazia a diferença.

A história de Cris foi contada por 
ela mesma numa mensagem repassada 
a toda a equipe do supermercado. 
“Recebo muitos textos motivacionais 
e sempre compartilho com os colabo-
radores do grupo”, diz. Por meio do 
próprio exemplo, ela mostrou o que 
afirma ser o essencial para que as pes-
soas trabalhem satisfeitas e motivadas: 
o reconhecimento. “Saber o que sua função representa e o quanto você 
é importante para o sucesso da empresa faz de você um profissional feliz 
e comprometido com o que faz.”

Conversas de valor

O e-mail assinado pela analista de Marketing rendeu elogios e 
inspirou mudanças. Em algumas lojas do Asun no litoral, inclusive, 
foram retrabalhadas questões envolvendo atendimento e exposição 
dos produtos. Tira-se daí a lição de engajar os colaboradores sempre. 

“O segredo para manter a equipe motivada é 
a condução da liderança. Deve-se conhecer 
cada colaborador e lidar com cada um de uma 
forma, pois todos somos diferentes”, afirma a 
consultora e professora Aurelise Braun.

Para realizar isso com mais propriedade, é 
preciso desenvolver a empatia, ou seja, pôr-se 
no lugar do outro e imaginar-se naquela situ-
ação. O diálogo com os funcionários é a base. 
É necessário “conversar com eles, fazê-los 
sentir-se parte da empresa, como se esta fosse 
deles mesmos”, ilustra Aurelise. Também se 
deve procurar entender quais são os interesses 
de cada indivíduo, o que eles almejam com 
o emprego e de que maneira a empresa pode 
auxiliá-los a atingir seus objetivos.

É o que se busca fazer no Supermercado 
Feron, de São Luiz Gonzaga, na região das 
Missões. O proprietário, Amauri Feron, ga-
rante que as conversas e a proximidade com 
as equipes acontecem periodicamente.

Tudo começa quando um novo colabo-
rador chega a uma das lojas. O início pode 
ser complicado, pois os jovens nem sempre 
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Trajetória de Cris ajuda a 
motivar os colegas
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outros lugares, com normas e políticas di-
ferentes. A adaptação é feita com diálogo, 
explicando se os procedimentos gerais do 
mercado e os específicos do setor.

Após essa primeira etapa, vêm as reu-
niões. As de setor ocorrem quinzenalmente 
e, as gerais, a cada mês. Este é o espaço 
para repassar às equipes informações per-
tinentes ao trabalho, como as estratégias a 
serem adotadas em períodos de datas come-
morativas. Porém, também é a oportunidade 
para que os trabalhadores apontem o que 
pode ser aprimorado. “Ninguém melhor que 
quem trabalha no setor para saber, na prática, 
como funciona. Naquela área, o colaborador 
tem que ser o rei”, comenta Feron.

O supermercadista reitera que são 
as sugestões dos próprios funcionários que 
garantem maior produtividade. Políticas de 
estoque e de oferta, mix de produtos ofereci-
dos ou fluxogramas diferentes, que diminuam 
custos, podem melhorar o trabalho. “Não 
adianta eu insistir num sistema que não fun-
cione. Uma ideia que surgiu do colaborador 
é sempre muito mais valorizada.”

Com essas medidas, assegura o empresá-
rio, os colaboradores ganham mais autonomia 
para desempenhar suas funções. Isso os mo-
tiva a trabalhar melhor, pois eles se sentem 
reconhecidos. “Nós temos uma política de 
cargos e salários bem definida. Procuramos 
primeiro entre o público interno quem rece-
berá um cargo de chefia”, acrescenta.

Ambiente motivador

No Super Cotrirosa, de Santa Rosa, no No-
roeste do Estado, a política também é incentivar 
os colaboradores, a começar pelo pagamento de 
salários em acordo com a Conversão Fiscal e pelo 
plano de carreira. “Remanejamos nossos próprios 
colaboradores para vagas em aberto. Também 
disponibilizamos treinamentos, palestras e semi-
nários em diversas áreas de atuação, para todos da 
cooperativa”, enumera Fabiana Freitas, analista de 
Administração Pessoal da companhia. A participa-
ção nos lucros e resultados é outro motivador para 
que os funcionários não só invistam na carreira 
como realizem um trabalho cada vez melhor.

No entanto, não são apenas os valores mone-
tários que movimentam as equipes. O comprome-
timento e o envolvimento são conquistados com 
boas relações humanas. Na Cotrirosa, cabe aos 
gestores mostrar que a contribuição de cada pessoa 
é importante e que o trabalho é reconhecido pela 
corporação. Além disso, busca-se alocar o trabalha-
dor certo para a função certa. “A cooperativa está 
desenvolvendo um processo de reestruturação do 
RH, aprimorando a triagem”, pontua Fabiana.

Segundo a analista, o clima organizacional não é 
ditado pelos colaboradores, pelas lideranças ou pela 
empresa isoladamente. Cada membro é responsável 
pelo seu espaço. Por isso, o ambiente de trabalho 
deve ser agradável, prezando-se pelo “respeito en-
tre colegas, trabalho em equipe, reconhecimento, 
comunicação contínua, espaços abertos para en-
tretenimento e um desenvolvimento constante no 
sentimento de fazer parte de um grande grupo”.

A professora Aurelise Braun observa que um 
ambiente de trabalho agradável é tão necessário 
quanto o contracheque recebido no fim do mês: “O 
salário não é o mais importante. Sentir-se valoriza-
do, gostar do que se faz e do local onde se trabalha 
é muito mais prazeroso”. A consultora alerta, ainda, 
para uma possível ameaça ao bom rendimento dos 
grupos. “Um colaborador desmotivado consegue 
‘destruir’ uma equipe toda, se ele tiver o dom da 
persuasão e da liderança informal”, explica. A situ-
ação, vale lembrar, é contornada com diálogo e com 
o esforço para fazer a pessoa se sentir importante 
e comprometida com o serviço.

Fabiana, da Cotrirosa, salienta que o setor de 
Administração de Recursos Humanos está sempre 
aberto. Em casos em que se verifique haver insa-
tisfação ou desmotivação de algum colaborador, 
procura-se conversar. “Identificando o problema, 
buscamos em conjunto uma melhor solução.”





A nova versão da NR-12 está em vigor desde 2010 

e prevê alterações no ambiente de trabalho dos 

supermercados. Para as empresas, as principais 

exigências estão na obrigatoriedade de treinamento 

para a operação de maquinários e investimentos em 

manuais técnicos e dispositivos de segurança

 ambiente livre de riscos ao 
trabalhador. Essa é uma preocupação cada vez 
maior das empresas brasileiras, independente-
mente do ramo, e os supermercados não fogem à 
regra. Um local de trabalho seguro não significa 
somente redução de acidentes, mas também influi 
diretamente no desempenho da equipe. Uma 
companhia que investe na prevenção agrada aos 
colaboradores, que, valorizados, se sentem motiva-
dos para produzir mais e com melhor qualidade.

No país, há uma lei específica que trata da se-
gurança de quem opera máquinas e equipamentos. 
É a Norma Regulamentadora 12 (NR-12), em vigor 
desde 1978, mas atualizada em 2010. Essa diretriz 
estabelece procedimentos obrigatórios tanto sobre 
o espaço (piso e áreas de circulação) como sobre os 

oferecer um aparelhos (dispositivos de partida e parada, manu-
tenção e descarte) e seu uso (proteção coletiva e 
individual e operação). Para as empresas supermer-
cadistas, além das orientações gerais, é preciso muita 
atenção aos anexos 6 e 7, que tratam especificamente 
do maquinário nas seções de panificação e confeita-
ria, e de açougue e mercearia.

Compreender se a empresa cumpre com 
todas as obrigações da NR-12 não é uma tarefa 
simples. “Para saber se determinada máquina gera 
risco de acidente é necessário fazer uma análise 
de risco, de acordo com as normas NBR-14009 
e NBR-14153. Esse trabalho deve ser executado 
por um profissional legalmente habilitado e ca-
pacitado”, orienta o engenheiro de segurança do 
trabalho Leandro Botega.
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Adaptação

Nos supermercados, a maior parte do maquinário é importada. De 
acordo com a legislação, antes de serem colocados em uso precisam ser 
adequados, com painéis de aviso e manuais de instalação e operação tra-
duzidos ao português. Porém, Botega considera que a diretriz brasileira 
está sintonizada com o que há de mais moderno em segurança do trabalho. 
“A NR-12 é baseada em mais de 50 normas nacionais e internacionais, ou 
seja, é uma das normas mais completas do planeta”, destaca.

Dentro das empresas do autosserviço, nem todo perigo reside no uso 
indevido de equipamentos como serras fita, fatiadores de frios, batedeiras 
ou laminadoras. Quem trabalha em atividades que exigem movimentos 
repetitivos, como os operadores de caixa, corre riscos ergonômicos. Por-
tanto, a orientação é respeitar os períodos de pausa e ajustar a máquina 
ao local em que é utilizada, sem esquecer da comodidade do trabalhador. 
Outro fator importante diz respeito às pessoas com deficiência (PCDs). 
Hoje, os supermercados são responsáveis por uma importante função 
social, por meio da inserção desses trabalhadores ao mercado de tra-
balho. Entretanto, eles só podem operar equipamentos que estiverem 
adequados às suas necessidades. Para a redução de riscos, é fundamental 
que o colaborador passe por um treinamento específico à sua função. A 
NR-12 estipula que esse processo de capacitação deve ser promovido pela 
empresa antes de o funcionário assumir o cargo, com a obrigatoriedade 
da orientação sobre os cuidados essenciais. Essa qualificação precisa ser 
documentada, e a cada mudança do maquinário, cabe ao empregador 
promover uma reciclagem do conhecimento.

Solução

O cumprimento da NR-12 requer investimentos. Porém, o empresário 
deve ter a consciência de que os valores da adequação não são um custo desne-
cessário. “Infelizmente, temos muitos afastamentos e encurtamentos na carreira 
de bons profissionais. Isso gera um prejuízo para o trabalhador, para a companhia 
e para a comunidade”, conta Botega. “O problema social e psicológico causado 
é quase impossível de calcular, e não é com o pagamento de uma indenização 
que se resolve esse problema. O correto é atuar na causa, evitando que esse 
tipo de situação ocorra”, explica o especialista.

No Rio Grande do Sul, a fiscalização tem autuado os locais em que há 
risco razoável de acidentes. Para se livrar de incômodos com a Justiça e, prin-
cipalmente, garantir a segurança do trabalhador, a melhor saída é se adequar 
à NR-12. Botega diz que é compreensível que nem todas as organizações 
disponham dos recursos para realizar esse processo, mas reforça que, nesse 
caso, a solução é dividir o processo em etapas. “A ideia é fazer gradativamente, 
conforme as possibilidades. Se não andarmos para a frente, nunca chegaremos 
ao destino”, reforça o engenheiro. A Agas promove um curso sobre a NR-12 
no dia de setembro (confira na agenda de cursos, na página 23).
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Para saber mais
A NR-12, em todos os seus detalhes, está disponível no site do Ministério do Trabalho e 
Emprego: http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm
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das mercadorias integrantes de um 
estabelecimento é talvez a parte mais complicada 
no processo de gestão de uma loja. Quando se 

a escolha

N Administrar a introdução 

de lançamentos ao mix de 

produtos nem sempre é tarefa 

fácil. Com a enxurrada de 

novidades a todo momento no 

mercado, o supermercadista 

deve ser criterioso com o que 

deve entrar e o que pode sair

fala sobre a introdução de novos artigos, o em-
presário deve considerar uma série de fatores,  
como abrangência, qualidade, marca, demanda  
do tipo de produto, posicionamento e público-
alvo, entre outros.

Sempre que algo entra, outro deve ceder o es-
paço. Essas mesmas variáveis devem ser avaliadas 
para que, acima de tudo, o cliente esteja sempre 
satisfeito e não fique desamparado.

Qualidade x quantidade

Gustavo Henrique Fauth, consultor 
de varejo e gerente comercial, afirma que 
a seleção do mix deve considerar primei-
ramente se o item está em linha com a 
estratégia de posicionamento daquele su-
permercado ou rede. Por exemplo, se uma 
loja está com estratégia de posicionamento 
no mercado para o popular, com merca-
dorias básicas e por reconhecimento com 
preço baixo, os artigos caros e sofisticados 
não cabem nesse mix. Também é necessário 
verificar o posicionamento do produto, se 
não há similares já em linha. “Se couber 
na estratégia, tem diferencial e cabe ao 
cliente, então entra”, explica.

Para o item permanecer na loja, o princi-
pal fator que se leva em consideração é o vo-
lume de vendas. Se a demanda for satisfatória, 
de acordo com o que a empresa entende como 

Ana Paula Sardá
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razoável para ficar no mix, dentro do período de avaliação estipulado, que 
pode variar de 30 a 180 dias, a mercadoria permanece.

A decisão de incluir um novo artigo deve levar em consideração 
a variedade da categoria onde se colocará o produto para a exclusão 
de algum, de preferência que seja o que menos vende. Para que essa 
venda se torne contínua, como qualquer um que se tenha em mix, é 
essencial acompanhar o item a quatro mãos, duas da empresa e duas do 
fornecedor. “Só assim se saberá da assertiva da introdução e poderá se 
corrigir o rumo do lançamento se ele estiver se provando não rentável, 
ou descontinuar a venda se não houver solução”, destaca Fauth.

Da contrapartida do fornecedor, uma boa pesquisa antes de se 
lançar a mercadoria deve ser feita, verificando suas chances de mer-
cado. No caso de um item que possa disputar mercado ou que crie 
uma nova categoria, pode-se aliar o lançamento ao estabelecimento, 
com estrutura de apresentação ao cliente final, concatenando ações 
de marketing, por exemplo.

Fauth destaca que a variedade é muito importante para fazer 
daquele ponto de venda um local superior, com venda por metro qua-
drado mais elevado. No entanto, a compra é mais abrangente quando 
se oferecem mais categorias e não apenas mais itens. De acordo com 
o espaço disponível na loja, a variação de categorias e mercadorias 
acontece. O que se deve observar é a escolha criteriosa de quantos 
segmentos e com quais se irá trabalhar.

As limitações referem-se mais ao espaço físico das gôndolas, pois 
nem tudo pode entrar. “A exposição deve ser de forma organizada, 
onde o cliente perceba a novidade”. O excesso pode prejudicar a 
avaliação do consumidor. 

Análise de performance

Para Lindonor Peruzzo Júnior, diretor comercial do Peruzzo Supermer-
cados, a introdução de lançamentos ao mix deve ser feita com critério de 
necessidade de entrada, onde há uma avaliação de tudo que entra. “Existem 
artigos que investem em uma introdução com plano de venda. Outros in-
vestem em mídia, os quais são necessários no ponto de venda. Chamamos 
de política de introdução”, explica.  

O Peruzzo existe há 18 anos e conta com 24 lojas em nove municípios 
do Rio Grande do Sul. Essa experiência de mercado ajuda na hora da esco-
lha da introdução de produtos, sempre analisando a performance do item e 
sua relevância dentro do mix, baseado no histórico de itens similares. Com 
mercadorias novas, o Peruzzo trabalha com volume de estoque moderado. 
O cliente exige variedade, porém, isso não pode ser confundido com uma 
imensa gama de marcas na disputa pelo mesmo cliente. Para Peruzzo Júnior, 
a diversidade de embalagens e valores é bem-vinda e deixa o cliente satisfeito 
em ter opções que possam estar de acordo com o seu bolso.

Limitações podem variar de acordo com cada loja ou rede. No caso do 
Peruzzo, por não se considerar agressivo em sua abordagem com lançamentos, 
já que são apostas, as limitações são menos visíveis. No caso de novas categorias, 
costuma-se fazer um estudo da receptividade que elas possam ter. Com artigos 
fica mais difícil, pois a demanda de novidades é sempre constante.
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do Superbom, com lojas em Imbé e no balneário 
Mariluz, litoral norte do Rio Grande do Sul, 
afirma que a demanda dos clientes e a presença 
de produtos na mídia são os principais meios de 
avaliação do que pode entrar no mix dos seus mer-
cados. “Estamos sempre atentos às necessidades 
dos consumidores”, afirma.

Todo processo de medição da saída desses 
novos itens é feito através de um sistema de 
gestão, onde são monitoradas as mercadorias. 
Para Santos, quanto mais saída e mais satisfação 
dos clientes, mais chances o artigo tem de galgar 
espaço e permanecer no mix das lojas. 

Como diferenciais dos fornecedores que são 
levados em conta na hora das negociações estão  
fatores como qualidade, preço, condições de in-
trodução do produto e destaque em relação aos 
concorrentes da mesma categoria.

Avaliando todos os critérios

De acordo com o consultor e instru-
tor na área de educação corporativa Paulo 
Magnus, sabe-se hoje que o consumidor 
está atento à movimentação de novos itens 
na mídia e que amanhã espera encontrar 
esta mercadoria no seu ponto de venda. 
Para tanto, a introdução deve ser feita com 
parcimônia e cautela e sempre com foco 
nas necessidades, vontades e desejos do seu 
público-alvo, além de uma análise do custo/
beneficio que contempla o artigo, o fornece-
dor, a parceria com a indústria, os volumes e 
quantidades, a qualidade e o preço.

Com relação à permanência desse novo 
produto no mix, Magnus acredita que a utili-
zação do gerenciamento de categorias e suas 
ferramentas são maneiras mais corretas de 
avaliação. “Essa categorização permite avaliar 
cada seção ou departamento da empresa 
como uma unidade estratégica de negócio. 
Logo, podemos obter mais resultado a 
partir de uma análise pontual de cada item 
dentro de seu segmento”, explica. Além 
disto, uma boa organização do layout do 
ponto de venda é fundamental para atrair 
o consumidor para um determinado setor 
ou mercadoria da gôndola. 

Os novos itens têm o chamado ciclo de 
vida, iniciado pela introdução do produto, o 
crescimento, a maturação e seu declínio. De 
acordo com o consultor, o que pode ser feito 
para que esta sequência seja de acordo com o 
que o supermercadista deseja é acompanhar, 
monitorar, avaliar e redirecionar estratégias e 
ações de marketing como um todo. Os forne-
cedores também possuem papel importante 
na permanência e manutenção de seus itens, 
podendo disponibilizar material de apoio 
à venda, como expositores especiais, faixa 
de gôndola e displays, além de fornecer a 
experiência do marketing experimental, 
propiciando ao cliente a experiência da uti-
lização da mercadoria e ou serviço antes da 
compra. “Outra forma é utilizar áreas nobres, 
como pontas de gôndolas opostas às áreas 
quentes, opostas à frente de caixa e pontos 
extras, representados por ilhas ou pilhas”, 
ressalta Magnus.

O balanço ideal para que a introdução 
de um novo artigo não traga prejuízos é o 
equilíbrio, pois o estoque excedente pode pre-
judicar o supermercadista. Ao mesmo tempo, 
a falta do produto que já está em venda pode 
desagradar ao consumidor. No caso de lojas 
pequenas, a segmentação e o foco no público-
alvo são o principal ponto, privilegiando 
aquelas que possuem uma boa relação custo/
benefício de acordo com o varejo. “Conhecer 
bem o seu cliente, analisar o desempenho dos 
seus itens diariamente, lembrar-se de que 
aquilo que se compra se expõe e desenvolver 
fornecedores parceiros pode ajudar neste 
processo”, finaliza o consultor.

No Superbom, o mix de produtos 
é definido a partir da demanda dos 

clientes e da presença na mídia
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não está para brinca-
deira, e quem está no varejo sabe disso. Em uma 
disputa cada vez mais acirrada, sabe-se que o 
mais importante não é necessariamente vencer a 
corrida, e sim permanecer nela. 

Mesmo em cidades menores do interior do 
Rio Grande do Sul, onde o ritmo é menos acele-
rado que na capital, algumas adaptações se fazem 
necessárias. Uma delas é o funcionamento do 
comércio aos domingos. No caso do varejo super-
mercadista, a iniciativa tem-se mostrado cada vez 
mais evidente. Seja por motivo de concorrência ou 
não, os consumidores têm reparado e até mesmo 
se habituado com o funcionamento dos mercados 
aos domingos, realidade antes comum, na maioria 
das vezes, às cidades grandes. Por outro lado, há 

situações em que a opção de não abrir também 
pode ser estratégica.

É o caso do Centershop, localizado no Centro 
Histórico de Porto Alegre. “O fato de não abrirmos 
aos domingos não é uma questão de preferência. 
Trata-se da adequação às características do mer-
cado onde estão localizadas nossas lojas”, afirma 
o diretor da rede, Jorge Capellari. “O público 
que frequenta o centro de Porto Alegre aos do-
mingos e feriados é muito reduzido, tornando a 
operação antieconômica nestes dias”, explica. Há, 
claro, exceções para tal medida, como a abertura 
aos domingos que antecedem datas especiais no 
calendário, como Páscoa e Natal. Mesmo assim, 
o resultado das vendas apresenta-se inferior aos 
outros dias da semana. “Foram várias tentativas 
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Abrir aos domingos tem se tornado uma 

realidade cada vez mais comum no setor 

supermercadista. Porém, tanto no interior 

quanto na capital, a decisão também está 

atrelada aos empresários 
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que acabaram demonstrando ser inviável este 
tipo de operação.” De todo modo, o Centershop 
continua na corrida. “Nossa competitividade 
decorre da adequação de ações promocionais e 
custos operacionais, incluindo quadro de funcio-
nários, à abertura das lojas em somente seis dias 
por semana”, pontua Capellari.

Em nome da tradição

O supermercado Bortolon, de Vacaria, 
sempre abriu aos domingos, porém em 
horário reduzido: das 9h às 12h. Já houve a 
tentativa, por meio de acordo municipal, de 
fazer com que o comércio não funcionasse 
na cidade. Para Bortolon, no entanto, estar 
aberto já é quase tradição. A venda de car-
ne assada, massa, frango e outros acepipes 
compõe a mesa do almoço de domingo de 
muitas famílias vacarienses. “O pessoal já 
está habituado a fazer compra aos domingos”, 
garante o proprietário do súper, Olírio José 
Bortolon. Para administrar a equipe, o empre-

sário conta com um sistema de rodízio. Quem 
trabalha no domingo ganha folga no sábado ou 
ainda em outro dia da semana, exceto se for 
véspera de feriado. “Ou se paga hora extra, 
mas a legislação prevê folga para compensar 
o domingo.” No que diz respeito à concor-
rência, Bortolon acrescenta que boa parte dos 
empreendimentos funciona normalmente aos 
domingos. “Vacaria é uma das poucas cidades 
que têm livre comércio.” O importante, lem-
bra o empresário, é não esquecer de obedecer 
à CLT. E, desta forma, o empreendimento se 
mantém atuante. “No interior, se você fecha, 
perde o cliente, porque há o hábito de com-
prar sempre no mesmo súper. Se você fecha 
no domingo e o outro está aberto, o cliente 
pode não voltar mais.” 

O que diz a lei

Paulo Roberto Tramontini, consultor jurí-
dico da Agas, afirma que o artigo 6º da Lei nº 
10.101/2000 “permite o labor do empregado aos 



domingos nas atividades supermercadistas, desde 
que haja lei municipal que permita tal abertura”. 
Entretanto, o consultor lembra que há juristas que 
defendem a abertura do setor independentemente 
de acordo municipal, com base em uma lei e um 
decreto de 1943 que regulavam a atividade. “Essa 
tese era acatada pelo Superior Tribunal de Justiça”. 
Hoje, porém, o julgamento compete à Justiça do 
Trabalho, que adotou a lei nº 10.101/2000 como 
incidente para regular os trabalhos no setor super-
mercadista aos domingos. “Portanto, seguimos 
essa tese, embora não concordando, para alertar 
os supermercados que devem seguir a determina-
ção daquele diploma legal adotado, atualmente, 
pela Justiça do Trabalho”, aponta Tramontini. 
Fica determinado, assim, que o repouso semanal 
remunerado – em geral aos domingos – deverá 
ocorrer ao menos uma vez no período de três 
semanas, com o domingo, “respeitadas as demais 
normas de proteção ao trabalho e outras a serem 
estipuladas em negociação coletiva, que varia 
conforme a convenção de cada cidade ou estado”, 
segundo explica o consultor jurídico da Agas. No 
setor supermercadista, trabalhar aos domingos e 
feriados dificilmente é visto como algo fora do 
comum, mas precisa ser devidamente compensa-
do. “A falta da folga compensatória dá direito ao 
recebimento em dobro ao trabalho nestes dias. 
Deve ser concedida, portanto, de preferência na 

semana seguinte”, alerta Tramontini. Vale lem-
brar o que a lei determina com relação às horas 
extras: ela sempre incidirá quando ultrapassar 
a jornada normal, em qualquer dia (inclusive 
domingos), tratamento igual ao que consta na 
CLT, isto é, a jornada de 8 horas diárias ou 44 
horas semanais. “As empresas poderão solicitar 
aos seus colaboradores que trabalhem neste dia 
da semana. Porém, devem tomar os cuidados 
necessários”, pontua Tramontini.

Qualidade de vida

No ano de 2002, em Passo Fundo, o 
objetivo de aumentar as vendas e ampliar 
o horário de atendimento fortaleceu a de-
cisão da Comercial Zaffari em funcionar 
aos domingos. Além disso, o movimento 
da concorrência também já impulsionava 
a demanda. As lojas, porém, operam em 
horários diferenciados. As quatro filiais 
abrem a partir das 9h; duas delas funcio-
nam até as 19h30, outra até as 20h30 e a 
última fecha às 22h. O gerente comercial, 
Roberto Andrades Fernandes, explica que o 
quadro de funcionários aumentou “devido à 
enorme demanda de horários, mas sempre 
respeitando a legislação referente a folgas e 
compensações”. Em Porto Alegre, no bairro 

Guarujá, o Super Santa Rita 
decidiu há seis anos não abrir 
mais aos domingos. O sócio-
gerente Danilo Tiziani destaca 
que um dos motivos para tal 
escolha foi a dificuldade em 
encontrar funcionários para 
cobrir a demanda. O segundo 
ponto foi uma escolha pes-
soal. “Tinha pouco tempo para 
mim”, alega. Tiziani reconhece 
que não abrir aos domingos pode 
ser, em alguns aspectos, uma 
espécie de “gol contra” para o 
negócio. “Mas compensa na 
qualidade de vida”, conclui.

Em Vacaria, Supermercado Bortolon 
abre aos domingos em horário reduzido
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Copa do Mundo significa crescimento nas 
vendas do varejo. As lojas de eletroeletrônicos, 
de artigos esportivos, bares e restaurantes são os 
segmentos mais favorecidos, mas a competição 
de futebol também é uma excelente oportuni-
dade para os supermercados. Em 2014, há um 
fator especial: o evento será disputado no Brasil, 
fato que não acontece desde 1950. Com isso, a 
motivação para o consumo promete ser maior, 
potencializando as chances de negócios.

Se dentro de campo os comandados de Luiz 
Felipe Scolari suarão a camisa para conquistar o 
hexa, fora, as redes de supermercado precisam 
fazer a preparação adequada para garantir o es-
toque e ter uma equipe capacitada e motivada 
para atender os clientes brasileiros e – por que 
não? – estrangeiros. Para o consultor de varejo 
e instrutor do GES Airton Dória, a palavra-
chave para ser um vencedor com a Copa é pla-
nejamento. “Fundamentalmente, dois aspectos 

Marcelo Salton Schleder
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precisam ser levados em conta: adequação dos produtos e serviços e a 
preparação da equipe para lidar com pessoas que falam e consomem de 
forma diferente”, afirma. Elaborar um conjunto de ações adequado e 
minucioso é fundamental para melhorar as vendas.

Como qualquer evento de grande porte, a Copa do Mundo altera a 
rotina do país anfitrião. Os turistas vindos de outras nações causarão um 
aumento da demanda, porém, para o empresário, essa é uma ocasião para 
potenciar os resultados de forma efetiva. “Estar atento às novas formas 
de consumo é aspecto que necessita ser compreendido e aplicado. Pes-
soas estrangeiras irão procurar supermercados que ofereçam produtos e 
serviços que possam se assemelhar aos estabelecimentos de seus países. 
Portanto, aquilo que para nós, brasileiros, é trivial pela nossa cultura, 
para quem vem de fora não é tão óbvio assim”, esclarece Dória. 

A dica do consultor é que as empresas de autosserviço devem estar 
preparadas para oferecer a conveniência e a customização na entrega 
de produtos e serviços para esse público. Na região metropolitana de 
Porto Alegre, onde estará concentrada a maior parte dos turistas, Dória 
sugere que os supermercadistas estejam abertos para o pagamento em 
moedas estrangeiras, em especial o dólar e o euro. Além disso, cuidar da 
comunicação é outra medida importante. A sinalização interna da loja, 
assim como fôlderes e encartes, pode ser feita também em inglês.

Legado positivo

Uma chance única para promover a economia brasileira. É esse 
o diagnóstico do vice-presidente institucional da Associação Brasi-
leira de Supermercados (Abras), Márcio Milan. No entendimento 
dele, o segmento de autosserviço têm duas grandes metas a atingir 
com a Copa do Mundo. “Diante de um universo diversificado de 
clientes, o comércio varejista brasileiro tem uma oportunidade para 
deixar claro, principalmente aos olhos de quem é de fora, que é 
capaz de atender com excelência. É um grande teste”, argumenta. 
O outro objetivo passa em dar mais visibilidade internacional aos 
produtos de fabricação nacional, auxiliando, assim, o desenvolvi-
mento da indústria brasileira.

O sucesso desse esforço passa, em grande parte, pela capacita-
ção dos colaboradores. “É importante que as lojas de supermercado 
tenham profissionais treinados para atender os turistas de diferentes 
idiomas e culturas. Isso exige um esforço maior de todos, mas tam-
bém deixa um legado: a elevação no padrão do comércio”, destaca 
Milan. Como a Copa do Mundo exigirá um constante deslocamento 
dos torcedores dentro do país, o vice-presidente da Abras entende 
que os empresários deveriam promover o consumo de produtos 
regionais. “O Brasil tem dimensões continentais. O que é vendido 
no Rio Grande do Sul é diferente do que é vendido em Minas Ge-
rais ou no Nordeste. Então, cabe ao lojista ter a sensibilidade de 
que, dando espaço a esses itens, irá gerar um interesse no turista 
interessado em conhecer a cultura local”, reflete.

Milan lembra que os produtos orgânicos são muito valorizados 
no exterior, enquanto o Brasil ainda engatinha nesse aspecto. A 



Copa, nesse caso, pode ajudar a acelerar 
esse processo. “Temos tempo e condição 
de fazer essa categoria se desenvolver mais. 
Somos reconhecidos como um país de ex-
celência na produção de alimentos, então 
é apenas uma questão de trabalhar melhor 
nesse segmento”, comenta. Para o lojista, 
essa mudança seria benéfica, até pelo alto 
valor agregado dessas mercadorias. Por fim, 
o vice-presidente da Abras sugere que os 
supermercados deixem visíveis aos turistas 
os valores atualizados do câmbio, a exemplo 
do que já fazem as redes hoteleiras.

Estratégias

Com lojas espalhadas pelo Rio Grande do 
Sul, a rede Imec já começou a delinear a estraté-
gia para a Copa do próximo ano. De acordo com 
o diretor comercial, Leonardo Taufer, a empresa 
irá trabalhar em duas frentes. A primeira trata 
do Marketing e seus desdobramentos, como a 
ambientação e a caracterização de espaços nas 
categorias impactadas pela sazonalidade. “A 
segunda diz respeito às atividades realizadas de 
forma cooperada com os fornecedores. Com 
isso, buscamos capturar oportunidades conjun-
tas com os nossos parceiros”, completa.

Para o período da competição, a rede 
Imec espera um crescimento na demanda por 

bebidas, carnes, snacks, pipocas e bomboniere. 
Nos pontos de venda, o espaço para o que é 
produzido no Rio Grande do Sul está garantido. 
“Os turistas estrangeiros que visitarem nossos 
estabelecimentos encontrarão um portfólio 
muito interessante de produtos regionais e 
artesanais. Assim, esperamos que eles tenham 
mais contato com a nossa cultura e tradição”, 
salienta Taufer.

No Sul do Estado, o Supermercado Gua-
nabara não pretende criar uma campanha 
específica para a Copa do Mundo. A intenção 
da empresa é adaptar outras iniciativas durante 
todo o ano, como o Mundo Encantado (Dia 
das Crianças) e o Super Verão ao tema futebol. 
“Também o Natal Gordo, nosso maior projeto 
do ano, entrará no clima da competição. Assim, 
acreditamos que o evento ficará mais presente 
para o nosso público”, comenta o supervisor de 
Marketing, Luciano Canteiro. No lançamento 
interno, a empresa pretende trazer um dos jo-
gadores da conquista do penta para apresentar 
uma palestra aos 1,5 mil colaboradores.

Para atender os consumidores estrangeiros, 
a rede deve adotar o mesmo procedimento dos 
meses do verão, quando recebe turistas argenti-
nos, uruguaios e chilenos na unidade do Cassino. 
Como a Copa acontece no Brasil, o Guanabara 
prevê que o emocional dos clientes estará ainda 
mais aflorado durante o período da competição. 
“Não será uma torcida apenas pela seleção. As 
pessoas vão estar mobilizadas para que o evento 
sediado aqui transcorra da melhor forma. Isso 
deve alavancar as vendas”, espera Canteiro.

A experiência de 2010
África do Sul foi o país-sede da Copa anterior. Du-
rante os 30 dias de competição, aproximadamente 
450 mil estrangeiros visitaram o país. De acordo 
com um porta-voz da rede de supermercados Mas-
smart, as vendas não registraram aumento signifi-
cativo. Os produtos eletroeletrônicos (a população 
aproveitou o evento para comprar novos televiso-
res), as mercadorias oficiais do evento, bandeiras 
e uniformes da seleção e bolas de futebol foram 
as categorias mais procuradas. Entretanto, é bom 
considerar que o futebol é o esporte preferido das 
famílias sul-africanas de menor poder aquisitivo. 
No Brasil, a modalidade é popular em todos os 
setores da sociedade, portanto a tendência é de 
maior consumo durante a competição.
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líder e saber comandar uma equipe é 
tarefa mais do que essencial, porém difícil e de 
muita responsabilidade. Dependendo do perfil de 
quem estará à frente do grupo, a corporação pode 
ou não ter sucesso, avançar e crescer ou estacio-
nar e até falir. E, para que se tenha uma ideia do 
quão importante é a forma de exercer a liderança, 

nada melhor do que a palavra de especialistas no 
assunto. Apresentamos, nas páginas a seguir, um 
diagnóstico das características que cada diferente 
tipo de líder apresenta, além do que significa ser 
um líder e um chefe na vida das pessoas e da sua 
importância no dia a dia da empresa, seja ela do 
ramo e do tamanho que for. 

Andréa Spalding
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Liderar é uma tarefa de total relevância 

para o sucesso de uma empresa. 
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André Tadeu, consultor, palestrante, dra-
maturgo e autor do livro Que tipo de líder é 
você na empresa? Um check-up divertido de seu 
perfil de liderança, publicado pela Qualitymark 
Editora, afirma que o líder é aquele que influen-
cia e desenvolve pessoas, enquanto o chefe é 
simplesmente uma pessoa que ocupa um cargo 
hierárquico, acima das outras. “O chefe, depois 
que deixou de ser chefe, não significa nada para 
quem trabalhou com ele. Já o grande líder, aque-
le que desenvolve pessoas, marca para sempre 
a vida de quem atuou com ele, porque mostra 
para os indivíduos que eles têm potenciais que 
nem imaginavam ter. Então, esses são os líderes 
inesquecíveis.”

Com uma série de características diferen-
tes, os oito perfis de liderança apresentados 
a seguir mostram, de acordo com Bernardo 
Entschev – CEO da De Bernt Entschev Human 
Capital com 27 anos de atuação no mercado –, 
que o líder é a pessoa que dá o foco, o cami-
nho e o ritmo, mesmo havendo pessoas de alta 
performance na equipe. “Digo, sem medo de 

errar, que toda e qualquer companhia tem de 
ter uma liderança. Alguém precisa tangibilizar o 
objetivo da empresa e, para isso, tem que pegar 
nas mãos o MVV (missão, visão e valores) da 
corporação, justamente para que essa missão e 
consequentemente os objetivos da companhia 
sejam atingidos.” 

Conforme Bernardo, não existe um tipo de 
liderança perfeita. “Todos têm prós e contras. E 
cada líder terá, sempre, um tipo como esqueleto 
principal. O segredo da liderança de sucesso é 
a pessoa ter um pouco de cada um dos perfis, 
não tendo um único estilo dominante. Mas isso 
é difícil, pois a maioria dos líderes tem apenas 
alguns traços muito marcantes, tanto nas qua-
lidades como nos defeitos”, enfatiza.

Justamente por isso, André Tadeu destaca que 
trabalha bastante com o conceito de liderança situ-
acional: capacidade que cada um tem de influenciar 
pessoas dentro de determinado objetivo e situação. 
Cada um dos oito perfis de líder pode ser eficaz, 
dependendo da situação. Assim, a habilidade de 
se adequar e de dar a mensagem certa, o estímulo 



certo, para a pessoa certa na hora certa é o que 
faz de alguém um grande líder. Segundo Tadeu, o 
indivíduo primeiro tem que ser um líder automo-
tivado, e depois tem que conseguir ler o outro e ler 
os grupos. Ou seja, ter percepção. 

“Costumo dizer que a pessoa que tem gran-
de competência interpessoal ou empatia é aquela 
pessoa que vai a uma festa onde só tem amigos 
de seu amigo, o que quer dizer que ela não co-
nhece ninguém, e numa conversa de duas horas, 

ela decifrou todas as relações do grupo. Quem 
é amigo de quem, quem compete com quem e 
assim por diante. Há pessoas que conseguem ter 
essa leitura de um grupo muito rapidamente, 
sabendo usar isso. Se não souber o que fazer com 
essa leitura do que as pessoas precisam naquele 
momento para chegar ao objetivo, ninguém é 
líder”, evidencia o escritor.

Conheça a seguir as diferenças de cada um dos 
oito tipos de líderes, seus pontos fortes e fracos.

Autocrático 
É o ditador. “Façam o que eu quero e do jeito que eu mando.” É o 

tipo de liderança mais antigo. O líder com este perfil é centralizador, tem 
a solução para tudo, não consulta seus pares nem equipes. Só ele tem a 
opinião, não abrindo espaço para o diálogo. Ele diz como tem que ser feito 
e a equipe só executa. Geralmente, tem uma disciplina rígida, exigindo o 
mesmo dos times. É uma pessoa dominadora. Eventualmente, recebe elogios, 
porém tem bem mais críticas a seu respeito. Como benefícios, este tipo de 
líder tem apenas a disciplina rígida e a execução milimétrica de ordens, já 
que é um cobrador. 

Esta performance pode ser encarada por não se ter diversidade no 
pensamento, ou seja, não se tem inovação. E, se este líder não sabe o 
que fazer, por exemplo, em alguma situação, a empresa ou aquele setor 
especificamente para, porque ninguém mais tem a resposta – e não pode ter 
mesmo, em razão de sua postura. É um perfil bastante difícil e incompleto 
para trabalhar, sendo um estilo de liderança geradora de dissonâncias. Faz 
mais mal que bem, no geral.

Paternalista
Tipo de liderança muito comum no Brasil, justamente pelo fato de se ter 

inúmeras empresas que são familiares em sua concepção. Algumas acabam, 
infelizmente, fechando, muitas vezes por causa da postura de liderança adotada. 
A forma de pensar é: “já que eu sou o fundador ou o líder, vou proteger minhas 

equipes”, tendo um lado por demais compreensivo e de amizade, inspirando 
confiança nessas pessoas. É uma postura assistencialista do líder com seus liderados. 

É uma relação de pai e filho, tendenciosa. Quando o líder diz que ele não tá indo tão 
mal, a verdade por trás desta frase é que ele não atingiu a meta, e, se não atingiu, não 

deveria ter os méritos ou ganhar igual aos que atingiram. O lado positivo deste tipo 
de liderança é normalmente a retenção de profissionais na empresa. No entanto, se o 

líder protege a equipe mesmo ela não indo muito bem, os resultados passam a não ser 
tão positivos, correndo o risco de se ser parcial, gerando instabilidade. 
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Dirigista
Os liderados têm que concordar imediatamente com 

o líder. É orientado à confecção de objetivos e tarefas, 
havendo um controle emocional importante. Existe 
também uma pitada de autoritarismo: “Faça o que eu lhe 
digo”, sem que a equipe tenha opção de pensar. Apesar do 
controle emocional existente, acaba destruindo o orgulho 
das pessoas e a motivação dos times. Esse tipo de postura 
só deve ser usado em momentos críticos de enorme crise 
na organização. É como numa situação de guerra, que não 
dá tempo para o soldado pensar nem inovar. Aí o líder tem 
que dizer “faz assim”, “ataca aqui”, “resolve isso”, sendo 
a única situação em que esse tipo de liderança se encaixa 
bem. Caso contrário, são gestões ineficazes.

Justo
É um líder ouvidor, escuta seus colaboradores. Toma 

as decisões depois de ponderar ambos os lados, sempre 
abrindo as informações para as partes envolvidas. Geralmente 

é generoso no sentido de explicar em detalhes o porquê, 
pois quer que as pessoas entendam a tomada de decisão, 

tratando as pessoas com muito respeito. Porém, alguns 
estudos acadêmicos mostram que os mais justos nem sempre 

costumam subir muito na profissão. O muito tempo dedicado 
às pessoas tem um custo, a velocidade, fazendo com que 

muitas vezes o líder não consiga brilhar para o seu superior por 
causa desse tempo que leva com as pessoas. 

Liberal
Tem o perfil bonzinho, que pede a opinião de todos, 

e, merecendo ou não, deixa suas equipes se autogerencia-
rem. Quer agradar a todos, ser amado e admirado. Se todo 

mundo faz o que quer, ninguém segue o objetivo necessário. 
É uma gestão muitas vezes confusa, porque, em um grupo, 

as opiniões são diferentes de um para outro. Esse tipo de 
liderança pode perder o foco do que fazer. Um líder que só 
agrada a todos, mas não é o exemplo, deixa as equipes sem 
estímulo, gerando insegurança, justamente pelo excesso de 

liberalidade. Basicamente, essa liderança só funciona quando 
se têm equipes extremamente maduras, de alta performan-

ce, ou seja, autogerenciáveis, consideradas fora do padrão. 

3

5

4



6

8

Pressionador
Ideal para várias situações. É um profissional que pressiona, mas que também 

lida com pressão de forma constante. Coloca padrões elevados para o desempenho da 
equipe, que são os seus padrões pessoais. Ele dá o exemplo e exige do seu time o mesmo 
nível de desempenho. É bastante focado, orientado para resultados. Tem iniciativa e 
é, normalmente, um líder que tem altos níveis de desempenho. É quase que obcecado 
por atingir os resultados e quer que as pessoas ajam da mesma forma. Consegue fazer 
bons diagnósticos. Agora, o lado maléfico é que, se isso for em excesso, pode gerar, hoje, 
complicações até trabalhistas, pois o time acaba sendo muito pressionado. Esse líder 
ainda pode perder a linha fina de orientação, pois chega um momento em que a pressão 
é tanta que ele não dá mais a orientação detalhada, começando só a cobrar resultados. 
Isso gera um estresse na equipe, e, normalmente, acaba havendo uma rotatividade 
significativa de profissionais, apesar de excelentes resultados, pois muitos não aguentam 
esse nível de pressão por longo tempo. O excesso não é desejável; porém, se esse excesso 
não existir, é um tipo de liderança interessante.  

Visionário
Faz as pessoas segui-lo por admiração. Ele inspira as pessoas, pois consegue enxergar 

bem o negócio, inclusive a seu próprio respeito, que os outros não conseguem. Ele 
normalmente não manda, mas induz a equipe a fazer. É um líder que faz com que as 
pessoas comprem o sonho da empresa. O problema nesse tipo de liderança é que as 

pessoas podem ficar dependentes, pois se ele sai da empresa pode se ter aí um grande 
problema. Todos só acreditavam nele, sendo, assim, difícil de trocar um visionário. 

Se o próximo líder não conseguir inspirar a equipe da mesma maneira, acaba gerando 
insatisfação e resultados negativos, pois as pessoas podem achar que agora que aquele 

líder se foi, a empresa não será mais a mesma. Este tipo de líder também pode se 
perder, pois as pessoas, geralmente, não acompanham seu raciocínio e ele não percebe 

que essa equipe não está no mesmo nível que o seu, ou na mesma velocidade.

Relacional
São líderes voltados às pessoas. É comum encontrar esse tipo de líder em áreas de 

Recursos Humanos. São pessoas extremamente comunicativas, simpáticas, acolhedoras, 
carismáticas, amistosas, que criam uma atmosfera de segurança. As pessoas da equipe con-
fiam no que este líder diz, pois ele sempre está conversando com todos. Parece legal, mas 
geralmente é um líder que foge dos problemas. Ele conversa, mas não encara os conflitos ou 
desafios grandes e complicados de frente. Normalmente é identificado como missionário, 
não como empreendedor. Uma pessoa com este perfil dificilmente se torna o presidente 
da empresa. Isso acontece pelo fato de ser alguém que se dá bem com todos, que gera uma 
segurança grande, mas não consegue transmitir que ele é “o cara”, que poderia ser a pessoa 
que levaria toda a organização para frente. Normalmente, não é o número 1.
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é uma atividade apaixonante. 
Não é raro encontrar quem tenha ingressado no 
setor como colaborador e nutre o sonho de se tornar 
o dono de seu próprio negócio. É o caso de Dari Za-
nuso, proprietário do Supermercado Cripy, de Santo 
Ângelo. A trajetória, entretanto, não começou no 
varejo, e sim no atacado. Foram 12 anos na mesma 
empresa, oito deles como representante de vendas, 
em contato regular com empresas de autosserviço.

“Quando decidi deixar a empresa, eu tinha 
conhecimento de todas as práticas dos fornecedores 
da indústria. Assim, eu tinha uma vantagem em rela-
ção a quem começa do zero”, explica o empresário. 
Em 1995, Zanuso adquiriu o antigo Supermercado 
Fontana. A loja passava por dificuldades financeiras, 
com menos de R$ 13 mil em valor de estoque e em 
crise de credibilidade com os consumidores. Após 
a mudança de nome e os primeiros investimentos, 
o varejo foi se reerguendo aos poucos. 

A grande virada do Supermercado Cripy acon-
teceu em 2012, quando toda a loja foi reformada. 
Gôndolas, açougue, padaria e câmara fria; tudo foi 
trocado e a área de vendas ampliada para 400 m², 

com outros 200 m² reservados para o depósito. 
Com mais espaço, os clientes ganham opções: hoje, 
o mix de produtos supera os 9,6 mil itens. 

Sem cobrança

No Supermercado Cripy, a administração é 
dividida entre Zanuso, responsável pelas compras e 
departamento financeiro, e a esposa, Zenaide, en-
carregada do setor de pessoal e do controle de caixa. 
Além deles, a equipe é formada por 18 colaborado-
res. Na avaliação do sócio-proprietário, o diferencial 
do súper é o atendimento. “Fazemos uma reunião 
trimestral e apresentamos o que se espera de cada 
colaborador. No dia a dia, procuramos deixar todos à 
vontade, sem cobranças. Acredito que essa liberdade 
resulta em um ambiente saúdavel, harmonioso. O 
cliente acaba contagiado”, argumenta.

Localizada no bairro Oliveira, em frente à es-
tação rodoviária, o supermercado recebe bastante 
clientes do interior. Em termos de poder aquisitivo, 
a clientela é formada, em sua maioria, pelas classes 
B, C e D. Entretanto, Zanuso afirma que o consumo 
privilegia cada vez mais a qualidade. “Há algum tem-
po, a maior parte das vendas era de mercadorias de 
segunda e terceira linha. Agora, não mais. Se vende 
o que há de melhor, o pessoal tem maior poder 
aquisitivo e aumentou o grau de exigência”.

Ao lado do súper, em uma área que anterior-
mente era parte do estacionamento, fica o Posto 
Kairã. Inaugurado em dezembro de 2011, o outro 
empreendimento de Zanuso atrai mais consumido-
res para o varejo. “Muita gente vem até o posto e 
enquanto abastace ou faz a troca de óleo do veículo 
aproveita para fazer as compras”, diz. O empresário 
ganha, dessa forma, duas vezes. Prova de que apren-
deu direitinho as lições do passado.

o comércio

Um mercado de sonhos

O Supermercado Cripy foge das receitas tradicionais de sucesso no 

varejo. Com liberdade para os colaboradores e ao lado de um posto 

de combustíveis, a empresa conquistou o prêmio Ranking Agas 2013 

na categoria de faturamento anual até R$ 6 milhões
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lenda que um pastor de cabras viveu na 
atual Etiópia há cerca de mil anos. Kaldi observou 
que os animais ficavam mais saltitantes e dispostos 
quando ingeriam o fruto avermelhado de arbustos 
presentes no campo. Ele passou a informação para 
um monge, que decidiu testar as propriedades ener-
géticas da planta. A infusão com as frutas manteve-o 
acordado durante longas horas de oração.

Nascia, assim, uma das bebidas mais popu-
lares do mundo: o café. Originária do centro da 
África, a planta começou a ser cultivada no Iêmen 

por volta do ano 575. Porém, foi somente no século 
16, na Pérsia, que os grãos passaram a ser torrados, 
dando origem ao café que se bebe hoje em dia.

Quem dominava o preparo do líquido amar-
go eram os países árabes. Como o Alcorão – livro 
sagrado dos muçulmanos – proíbe o consumo de 
bebidas alcoólicas, o café ganhou popularidade 
por ser um estimulante natural. Ficou conhecido 
como “vinho árabe”, quando chegou ao con-
tinente europeu, importado por viajantes que 
percorriam o Oriente.
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Oamargo
que satisfaz

Das plantações da Pérsia 

às grandes lavouras 

brasileiras, o café sempre 

foi um importante produto 

econômico e cultural. 

Conheça mais sobre a 

bebida: sua história, seus 

benefícios e suas diferentes 

maneiras de consumo
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Na Europa, o café se espalhou por países como Itália, França e Holanda. 
O processo de torrefação e moagem dos grãos foi difundido. No século 17, 
inauguraram-se cafeterias, onde os iluministas discutiam política e arte em 
meio a xícaras da bebida. Tomar café tornou-se um hábito e a demanda 
cresceu, atribuindo-se valor comercial às plantações. 

O cultivo do café, então, se expandiu para as colônias europeias na 
África e nas Américas. No Novo Mundo, Porto Rico, Cuba e Guianas foram 
alguns dos lugares por onde proliferaram os cafezais. Foi do Suriname que 
veio a primeira muda de cafeeiro a chegar ao Brasil, trazida em 1727 pelo 
militar Francisco de Melo Palheta. Começava, aí, uma história de expressiva 
importância para a economia do país.

No Brasil

As primeiras plantações de café brasileiras foram estabelecidas 
no Norte e no Nordeste. De lá, estenderam-se até Rio de Janeiro, 
São Paulo e Minas Gerais. O cultivo inicial era destinado ao consumo 
doméstico, mas logo a produção começou a ser exportada. As lavou-
ras de locais como o Vale do Paraíba contribuíram para que o café se 
tornasse o principal produto de exportação do Brasil, após a queda 
das indústrias de algodão, tabaco e cana-de-açúcar.

Cada vez mais, a economia do país dependia do grão. Fazendas 
de monocultura, que inicialmente utilizavam mão de obra escrava, 
passaram a empregar imigrantes assalariados. Foi em torno dos cafezais 
que muitas cidades brasileiras se desenvolveram e prosperaram. Houve 
períodos de quebra – como a crise de 1929, em que milhões de sacas 
foram queimadas na tentativa de frear a diminuição dos preços. Ainda 
assim, o café foi consolidado como uma das principais commodities 
do Brasil. Tem sido assim até hoje.

Atualmente, a produção brasileira equivale a cerca de um terço 
de todo o café comercializado no mundo. Somente no mercado in-
terno foram consumidos 20,33 milhões de sacas entre novembro de 
2011 e outubro de 2012, conforme dados da Associação Brasileira da 
Indústria de Café (Abic). A projeção é de que 21 milhões de sacas 
sejam consumidas em 2013. Cada brasileiro bebe quase 83 litros de 
café ao ano, segundo a Abic. O IBGE aponta que o consumo per capita 
anual entre pessoas acima de dez anos é de 79,9 litros.

Bom para a saúde

O café é conhecido principalmente por seu efeito estimulante, já 
que a cafeína atua como vasodilatador e excita o sistema nervoso central, 
melhorando a atenção. Em excesso, pode causar nervosismo, insônia e 
até alterações cardíacas. Por outro lado, há vários benefícios associados 
ao consumo moderado da bebida.

O café é considerado uma planta funcional nutracêutica – em ou-
tras palavras, que faz bem ao organismo, embora não seja tratada como 
remédio. Os grãos liberam óleos e substâncias benéficas. Entre elas estão 
sais minerais – potássio, ferro, zinco – e a vitamina PP, que auxilia no 
metabolismo do corpo humano.
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Enquete
Qual o tipo de café que você prefere? Veja o 

que os consumidores responderam.

“Gosto mais do passado. É o meu 
tipo favorito, nunca falta no meu 

carrinho.”
Amarildo da Silva, motorista

“Coado. Eu considero mais gostoso, 
tem mais sabor de café. E lá em 
casa já virou tradição.”
Delaide Cene, dona de casa

“Costumo beber todos, menos o café 
solúvel, porque tem gosto de água.”

Lucas Santiago Barbosa, estudante

Estudos apontam que beber de três a quatro 
xícaras de café por dia contribui para melhorar a 
memória e o aprendizado. Também há pesquisas 
que relacionam a bebida à prevenção de diabetes, 
asma, depressão, doenças neurodegenerativas – Pa-
rkinson e Alzheimer – e alguns tipos de câncer.

Não é somente ingerido que o café faz 
sucesso. É possível encontrá-lo na composição 
de cosméticos. Sabonetes aproveitam o efeito 
antioxidante, que protege a pele dos radicais 
livres causadores do envelhecimento. A cafeína 
também é usada para efeito fortificante de cabe-
los, em shampoos masculinos. O aroma caracte-
rístico do café é encontrado, ainda, em colônias, 
desodorantes e loções pós-barba.

Para todos os gostos

Apesar dos muitos usos, ainda é na 
forma líquida que mais se aprecia a iguaria. 
E o preparo do café pode se dar de diversas 
maneiras, conforme a preferência do freguês. 
O famoso café passado, ou percolado, é ob-
tido quando a água quente ou fria passa pelo 
pó de café, utilizando-se filtro de papel ou 
tecido. Na modalidade espresso, a água quen-
te passa por um sistema de pressão, o que 
resulta num sabor mais intenso da bebida. Já 
os grânulos do café instantâneo, ou solúvel, 

Qual o seu café?
Há inúmeras receitas à base de café. Se-

guem algumas das mais famosas:

Espresso: 35 ml de café puro

Americano: café diluído em água quente

Cortado: o tradicional café com leite

Macchiatto: café com espuma de leite

Cappuccino: originalmente é composto 

por 1/3 de espresso, 1/3 de leite e 1/3 

de espuma de leite

Mocha: café, leite e chocolate

Irlandês: café, uísque e creme

Árabe: café com especiarias (canela ou 

cardamomo)

são preparados industrialmente, de forma 
que podem ser dissolvidos diretamente em 
água quente. 

O cultivo, a torra e a moagem dos 
grãos interferem no resultado, alterando a 
coloração e o gosto do café. A diferença já 
começa pela área de plantio: cafés do Cer-
rado, por exemplo, são naturalmente mais 
doces que os originários da Bahia, devido 
às características do solo, da altitude e do 
clima. A qualidade das plantas e o modo de 
preparo também podem ser percebidos no 
produto final. Quanto menos impurezas e 
imperfeições, melhor o café. Existem até 
mesmo variedades gourmet, que apresen-
tam menos defeitos intrínsecos, bem como 
características exclusivas e marcantes. 
Geralmente, sequer requerem adição de 
açúcar, pois já trazem um sabor acentuado 
e agradável ao paladar.

Entre as opções de café disponíveis no 
mercado, existem ainda os aromatizados 
(com adição de especiarias ou óleos essen-
ciais), os descafeinados e os orgânicos. Todos 
esses atendem a públicos com restrições 
alimentares ou em busca de produtos dife-
renciados. Independentemente do tipo e da 
maneira de se beber, seja no lanche da tarde 
ou para aguentar longas horas de estudo, o 
fato é que há cafés para todos os gostos.
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 pensa em varejo supermerca-
dista e publicidade, os recursos mais lembrados 
são o catálogo de ofertas, o carro de som ou as 
propagandas em rádio e TV. Em todos os casos, 
trata-se de ações de massa, que tentam atingir 
diferentes públicos ao mesmo tempo.

Esta perspectiva vem mudando na medida 
em que algumas tecnologias tornam-se mais 
populares. A disseminação dos smartphones é 
um exemplo. Com aparelhos que se tornam 
praticamente extensões do corpo humano, já se 
pensa em estratégias de marketing que consi-
derem o universo mobile. No Brasil, isso chega 

quando se

A Cada vez mais avançados, 

os smartphones tornam-se 

um canal para divulgar a 

marca dos supermercados 

e garantir estratégias de 

marketing personalizadas

aos poucos, mas tudo indica que o autosserviço 
deverá seguir essa tendência.

Listas personalizadas

Redes de fora do país já estão im-
plementando projetos que aproveitam as 
tecnologias móveis para fins comerciais. 
Um exemplo vem dos Estados Unidos. Lá, 
o plano do Walmart é utilizar informações 
pessoais dos clientes a serviço das vendas. 
Para tanto, as lojas recorrem ao big data 
(leia mais sobre o assunto na página 42).
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A partir dos hábitos dos usuários de 
smartphones, como as interações em redes 
sociais e os aplicativos que eles utilizam, é 
possível traçar os perfis dessas pessoas. Isso 
possibilita a criação de listas personalizadas, 
com sugestões de produtos que elas teriam 
interesse em consumir. Desta forma, possí-
veis ações de marketing acontecem de uma 
maneira mais focada, com maiores chances 
de conversão em vendas.

O desenvolvimento do aplicativo tam-
bém permite ações baseadas em geolocali-
zação. O GPS dos aparelhos móveis pode 
encontrar a unidade do supermercado mais 
próxima. Quando no entorno de uma dessas 
lojas, o celular pode entrar no “modo de 
compra”, ou seja, o aplicativo já acusa quais 
são os itens à venda no estabelecimento e se 
há promoções acontecendo naquele instante. 
Tudo, é claro, conforme o gosto do freguês, já 
que os dados são personalizados.

Esta é uma realidade que pode ser adap-
tada ao mercado brasileiro, num futuro pró-
ximo. O interessante para o consumidor seria 
“saber exatamente aonde ir quando chegasse 
ao supermercado. Um aplicativo integrado 
à rede Foursquare (saiba mais na página 
170) poderia dar a localização dos produ-
tos, ou pelo menos uma visão das gôndolas 
existentes”, comenta Daniel Wildt, diretor 
de desenvolvimento da Umov.me, empresa 
especializada em tecnologias móveis.

Sem filas

Supermercados maiores têm a vantagem de 
trabalhar com descontos agressivos e promoções 

que costumam atrair um grande público. Porém, 
tanta economia pode vir com o ônus das filas. Muito 
movimento na loja costuma levar a gargalos nos 
caixas, o que prejudica a experiência de compra e 
pode, inclusive, afastar parte da clientela.

Na Coreia do Sul, a rede Tesco – lá chamada 
de Home Plus – resolveu este problema com uma 
solução tecnológica, levando as prateleiras do súper 
até o cliente. O local escolhido foram algumas es-
tações do metrô de Seul. Displays que simulavam 
gôndolas foram instalados nesses ambientes. Junto 
ao preço de cada produto, havia um QR code, simi-
lar a um código de barras. Com o aparelho móvel, 
era possível escanear o QR code e realizar a compra 
ali mesmo. A encomenda era entregue na casa do 
cliente, pouco tempo depois.

Além de aumentar as vendas online, os su-
permercados virtuais da Tesco tornaram-se um 
famoso case de marketing. A ideia inspira projetos 
semelhantes ao redor do mundo. No entanto, os 
especialistas veem a tendência com cautela. Isso 
porque, pelo menos no Brasil, o consumidor não 
se acostumou ao uso do QR code. O código é mais 
popular entre empresas, sendo utilizado para a 
rastreabilidade de produtos, por exemplo.

De qualquer forma, as inovações tecnológicas 
estão aí. O jeito é informar-se, conhecer o que se 
passa no mundo e definir como aproveitar essas 
novidades na sua empresa.

Tecnologia e criatividade

A integração entre celulares e lojas físicas 
apresenta um potencial praticamente ilimi-
tado. Imagine a cena: antes de ir ao ponto 
comercial, o consumidor organiza uma lista 
de compras no aplicativo do supermercado. 
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das mercadorias. Logo, o cliente consegue 
calcular com antecedência quanto gastará.

Ao chegar à loja, o aplicativo exibe um 
mapa do lugar e indica a localização exata de 
cada produto. O sistema também acusa quan-
tos itens de cada marca ainda restam, ou quais 
estão em falta. Para isso, basta a instalação de 
etiquetas inteligentes. Isso facilita, também, 
o trabalho do supermercadista, que consegue 
monitorar o fluxo e suprir a demanda por 
reposição o quanto antes.

Entre as funcionalidades possíveis, ainda 
estão o relógio que mostra quanto tempo 
falta para a próxima fornada de pãezinhos 
ficar pronta, ou a hora certa em que o setor 
de hortifrúti foi abastecido. Com controle e 

Mercado Brasco foi inaugurado em dezembro do 
ano passado, com a proposta de levar valores de 
uma vida mais simples aos frequentadores do bair-
ro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Os sócios, 
na faixa dos 20 e poucos anos, procuram tratar os 
clientes como se fossem amigos ou vizinhos. É um 
resgate de hábitos ainda comuns nos armazéns e 
mercadinhos de bairro pelo interior do Estado.

Gabriel Drumond, sócio-proprietário da loja, 
afirma que a ideia é fazer com que os clientes 
vivam mais o bairro e conheçam outras pessoas 
da região. Para isso, o atendimento cordial é, evi-
dentemente, uma maneira de cativar a clientela 
e fazer com que os visitantes retornem. Porém, 
esta abordagem acabou ganhando uma aliada: a 
tecnologia. E não se trata apenas do wi-fi grátis 
que a casa oferece.

O
Mimo para novos clientes

Nos arredores do mercado, há muitas agên-
cias de comunicação e outras empresas com equi-
pes formadas por jovens. É uma gente conectada, 
acostumada com seus smartphones e seus perfis 
no Twitter, Facebook, Pinterest e redes do gênero. 
Sendo assim, uma maneira de conquistar esses 
consumidores em potencial foi realizar uma ação 
no Foursquare, rede social para celulares em que 
os usuários ganham pontos quando frequentam 
determinados estabelecimentos comerciais.

No caso do Brasco, o cliente, ao realizar o 
primeiro check-in no lugar, ganha um pão de quei-
jo. “É uma ação pequena, mas que reforça nosso 
posicionamento de marca”, explica Drumond. O 
brinde foi escolhido por ter uma boa margem – ou 
seja, o investimento é baixo. “É um mimo para 
quem vem pela primeira vez. Muita gente chega 
sem saber e tem essa surpresa.”

A promoção, ao mesmo tempo que expõe a 
marca, ajuda a captar clientes. Contudo, para que 
haja sucesso, é preciso atentar para as questões 
operacionais. Drumond lembra que o pão de 
queijo oferecido atende a um padrão de qualida-
de. Se fosse ruim, o brinde poderia surtir o efeito 
contrário, passando uma imagem distorcida do 
mercado e afastando a clientela. Felizmente, o 
resultado tem sido satisfatório. “Grande parte do 
público que passou por essa primeira experiência 
retorna”, comemora o empresário.

transparência das informações, o consumidor 
se sente mais à vontade para ir às compras.

Por outro lado, o rancho também re-
serva surpresas. Algumas promoções podem 
ser desenvolvidas exclusivamente para quem 
utilize o aplicativo do mercado. Organizar 
a lista de compras por ali pode valer um 
desconto não anunciado. O uso frequente 
da tecnologia pode ser aproveitado num pro-
grama de fidelização do cliente. Vai depender 
da criatividade empregada.

Obviamente, tais recursos exigem in-
vestimento, principalmente financeiro. Para 
supermercados menores, que não disponham 
de meios para desenvolver aplicativos próprios, 
uma saída é utilizar ferramentas gratuitas. As 
redes sociais para celulares são um caminho.
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Proprietários do Mercado Brasco recebem 
os clientes como se fossem amigos
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estarmos em pleno século 21, 
com a modernidade tecnológica invadindo o 
dia a dia das pessoas e com cartões de débito e 
crédito sendo presença marcante nas carteiras 

apesar de

D
Com a proliferação cada vez maior do uso de cartões 

de crédito e débito no país, é comum que meios de 

pagamento mais antigos, como o cheque, percam 

espaço, encaminhando-se para a sua extinção. 

O dinheiro, no entanto, ainda é o mais utilizado pelos 

brasileiros na hora de pagar suas compras no varejo

dos cidadãos, a forma de pagamento favorita 
usada no país ainda é o dinheiro em espécie.  
O percentual chega a 72% de quem consome, 
de acordo com dados do Banco Central, em sua 

Andréa Spalding

inheiro,
cartão ou cheque?
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última pesquisa, realizada em 2010. Pelo diagnóstico, na sequência estão 
os cartões de débito (14%), e os de crédito (13%). Já o percentual dos 
que usam cheque vem caindo significativamente, chegando a patamares 
muito baixos (menos de 1%) no país, de acordo com o estudo.

De acordo com o economista e consultor de finanças Alfredo Me-
neghetti Neto, a preferência pelo dinheiro como meio de pagamento 
prioritário dos brasileiros pode ser explicada em razão de as classes menos 
favorecidas, ou seja, de renda mais baixa, ainda serem as dominantes 
no país. “Metade das pessoas que hoje trabalham recebe menos de um 
salário mínimo, que em 2013 é de R$ 678 por mês, tendo apenas um ou 
nenhum cartão de crédito ou débito. Assim, muitas delas não têm conta 
em banco, o que as leva a pagarem seus gastos com dinheiro vivo.”

Os cartões de débito e crédito, que vêm a seguir, crescem na pre-
dileção dos consumidores que vão às compras tanto em supermercados, 
hipermercados ou estabelecimentos comerciais em geral, conforme a 
análise feita pelo Banco Central do Brasil. Segundo Meneghetti Neto, 
conforme a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito 
e Serviços (Abecs), hoje em dia os cartões de plástico, que abrangem 
crédito, débito e redes de loja, já chegam ao número de 710 milhões 
no Brasil. “Isso pode ser interpretado pelo fato de que, nos últimos dez 
anos, o número de pessoas que fazem parte da classe média brasileira 
passou de 60 milhões para 100 milhões, o que corresponde aquelas com 
uma renda per capita de R$ 1,7 mil por mês, tendo, assim, condições 
de possuir cartões de débito e crédito. Se dividirmos grosseiramente 
os 710 milhões de cartões por 200 milhões de brasileiros que somos, 

daria, em média, três cartões e meio para cada cidadão”, 
observa o consultor. 

Com relação ao cheque, o declínio significativo de 
seu uso é visto pelo economista pelo fato de os cartões de 
plástico serem mais flexíveis com prazos de pagamentos e 
fáceis de manusear, por exemplo, dando direito, inclusive, 
a bonificações para quem os usa. Ou seja, proporcionam 
uma série de incentivos para sua utilização. Dessa forma, 
pode-se dizer que cada vez mais a tendência é a diminuição 
do uso do cheque em face à proliferação dos cartões, por 
parte dos clientes. 

No que tange ao supermercadista, a preferência por 
outros meios de pagamento em vez do cheque também 
é percebida, já que alguns nem o aceitam mais, destaca 
Meneghetti Neto. “Essa sistemática ocorre principalmente 
por uma precaução do supermercadista, que, na maioria dos 
casos, prefere se proteger a correr riscos de não receber o 
pagamento por compras feitas em seu estabelecimento, como 
no caso de o cheque dado pelo cliente estar sem fundos. Já 
com cartões de crédito isso não acontece, pois, mesmo que o 
cliente não pague sua fatura, o estabelecimento recebe pela 
compra realizada, sem perigo de ter que arcar com algum 
calote de consumidor.”

Porém, afirma ele, esse meio de pagamento ainda é 
oferecido em alguns supermercados, muitas vezes estabele-
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de que os comerciantes podem repassá-lo a ter-
ceiros para o pagamento de seus insumos, como 
fornecedores, por exemplo. “Desta maneira, eles 
quitam seus débitos economizando, assim, com 
as taxas de administração e de depósito que sem-
pre incidem sobre os depositantes no Brasil.” 

Para os supermercadistas que aceitam o 
cheque como sendo um dos meios de pagamento 
de que o cliente pode dispor, Meneghetti Neto 
dá a seguinte dica: que o estabelecimento se 
utilize dos mecanismos de consulta como Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa 
para certificar-se da condição e do estado do 
crédito do cliente, tendo certeza de que esse 
consumidor tem lastro financeiro em sua conta 
bancária para cobrir este cheque.

Cautela no cheque

Nos Supermercados Cotrijuí, as 
formas de pagamento aceitas são bem 
diversificadas: dinheiro, cheques à vista 
e a prazo, cartões de débito e de crédito, 
além dos tickets e convênios e um cartão 
de crédito próprio do supermercado, con-
forme exposto na entrada da loja e também 
juntamente às promoções publicadas em 
jornais ou nos encartes. De acordo com o 
chefe administrativo da unidade de Ijuí, 
Renilton Prauchner, o risco existente em 
aceitar cheques resume-se basicamente na 
inadimplência, seja ela por cheques sem 
fundos, sustados, furtados ou simples-
mente com problemas de identificação de 
preenchimento. “Nossa empresa cerca-se 
de tecnologia para evitar essas questões. 
Todo cliente que nos paga em cheque tem 

um cadastro estabelecido que é rotineira-
mente verificado nos meios de proteção 
ao crédito, além de possuir um limite de 
crédito estabelecido por cliente baseado 
em sua capacidade de pagamento mensal.” 
Assim, quando o cliente atinge o limite de 
crédito, ou quando possui cheque devolvi-
do e ou sustado, o sistema bloqueia. “Além 
disso, quando o cliente tem um cheque 
devolvido cria-se automaticamente um 
bloqueio temporário de 90 dias de carência 
em que somente o gerente da loja, após 
entendida e avaliada a questão, poderá 
liberar”, explica. Com relação a calotes 
em razão de cheques, Prauchner acredita 
ser uma questão sob controle.

No que diz respeito aos cartões, 
ele afirma que, sem dúvida, o cartão de 
crédito é o meio de pagamento que mais 

N
O que fazer no caso de cheques sem fundos

o Supermercados Cotrijuí, quando 
ocorre a devolução do cheque pela 
alínea 11 da Resolução 1.631/1989 do 
Banco Central (sem fundos – primeira 
apresentação), ele é automaticamente 
reapresentado. Já em situações em que a 
devolução acontece pela alínea 12 (sem 

fundos – segunda apresentação) ou outros 
motivos, o supermercado pode possuir um 
processo de cobrança por período determina-
do na própria loja. Ultrapassado esse período 
e não havendo pagamento do cliente, ele pode 
ser cobrado através do departamento jurídico 
do estabelecimento na matriz da empresa.
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cresce e o mais confiável, à medida que 
apresenta risco zero. “O problema dos 
cartões em geral são as taxas de comissão 
da administradora, que, se comparadas 
ao percentual de inadimplência do che-
que, por exemplo, são muito superiores. 
Entre as administradoras, as que mais se 
destacam em cobranças abusivas são as de 
tickets alimentação, chegando a praticar 
taxas 3,6 vezes maiores do que outras 
operadoras”, evidencia.

Opções para o cliente

Conforme ressaltou o gerente da Divisão de 
Varejo do Dália Supermercado, de Encantado, 
Rui José Rahmeier, os diferentes meios de paga-
mento aceitos no estabelecimento têm o intuito 
de facilitar a transação do supermercado com 
o seu cliente. Atualmente, os frequentadores 
da casa têm a opção de pagar suas compras em 
dinheiro, cheques à vista, cartões de crédito e de 
débito, tickets e convênios realizados com fun-
cionários e associados, estando essas alternativas 

expostas por meio da comunicação visual da loja 
ou publicadas nos panfletos de promoções do 
supermercado. 

“Hoje, 46% dos consumidores quitam suas 
compras em dinheiro, 28% com cartões, 17% 
através de convênios,  8,5% se utilizam do che-
que e 0,5% dos tickets. Como normalmente os 
bancos concedem talões de cheques a seus clien-
tes sem alguma garantia de saldo, nós, da área 
supermercadista, e os comerciantes em geral 
corremos o risco de os cheques não possuírem 
fundos.” Por isso, no Dália Supermercado, no 
caso de pagamento em cheque, há a restrição 
de só aceitá-los à vista e de clientes conhecidos, 
pois quando recebiam cheques pré-datados o 
calote era bem maior. “Atualmente, já dimi-
nuiu muito. No momento em que ocorre, esse 
cheque é cadastrado pela empresa, pois assim, 
numa próxima vez, podemos verificar em nosso 
sistema se esse cliente já teve cheque cadastra-
do.” Com relação ao pagamento com cartões, 
Rui salienta que, apesar das taxas elevadas, 
ainda é a forma de pagamento mais segura para 
o supermercado.
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vêm ao mundo, os filhos trazem 
alegria às famílias, mas também muitas res-
ponsabilidades. Alimentar, dar banho, educar e 

assim que

C Boa parte dos produtos nos carrinhos de 

compras das famílias é escolhida pelas 

crianças. Com tantos estímulos da vida 

contemporânea, o desafio é torná-las 

consumidoras conscientes

brincar são apenas algumas das tarefas das quais 
os adultos têm que dar conta. O orçamento da 
casa também é reorganizado, tendo em vista as 
necessidades das crianças.

Porém, logo elas crescem e passam a ter 
opiniões por vezes bem contundentes. Chega 
um ponto em que as necessidades se misturam 
às vontades dos pequenos. Embora não dete-
nham o poder de compra, são as crianças que 
ditam, em muitos casos, os produtos que serão 
levados para casa.

A professora Iara Silva da Silva lembra 
que, no passado, a subjetividade das crianças 
era formada principalmente pela família, pela 
escola e pela igreja. Hoje em dia, os meios de 
comunicação também exercem forte influência 
na construção da personalidade dos indivíduos. 
“A propaganda apela muito às emoções, que 
formam nossa identidade e dão sentido a tudo”, 
explica Iara, também pesquisadora na área de 
consumo de famílias.

Com isso, é comum ver crianças muito novas 
já sabendo nomes de marcas e exigindo produtos 
específicos. Elas “manifestam seu desejo para se 
sentirem parte de um grupo”, aponta Iara, mencio-
nando a vontade das crianças de terem a mochila 
ou o caderno que o coleguinha tem. “Às vezes, os 
pais nem ouviram falar naquilo”, complementa.

Os baixinhos querem ter o tênis e o brin-
quedo, mas não param por aí. A alimentação é 
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igualmente ditada pelo que está na TV e nos outdoors. Iara informa que 
até 70% das famílias brasileiras sofrem influência das crianças na decisão 
de compra. Sendo assim, a ida ao supermercado pode ser quase como 
um passeio num parque de diversões.

Brincando de comprar

“As crianças entendem que comprar é igual a brincar”, resume 
Iara. E algumas transformam os corredores do súper num verdadeiro 
playground. Os supermercadistas que o digam.

Elisa Trinks, analista de Marketing do Miller Supermerca-
dos, de Santa Cruz do Sul, afirma que alguns pais preferem nem 
levar as crianças às compras. É que muitas fazem escândalo para 
conseguir os produtos que querem, principalmente guloseimas e 
salgadinhos. “Nós colocamos chocolates nas gôndolas baixas, nas 
frentes de caixa. As crianças às vezes pegam até mesmo sem os 
pais perceberem”, surpreende-se.

Em Uruguaiana, o Supermercado Rispoli já registrou peque-
nos incidentes com rebentos sapecas demais. Julio Cesar Rispoli, 
sócio-proprietário do mercado, cita um caso em que uma criança, 
sozinha num dos corredores do estabelecimento, começou a rasgar 
embalagens de sabonete. A orientação dada à equipe, para situações 
assim, é agir com calma e naturalidade: perguntar para o pequeno 
onde está a mamãe, por exemplo. “Não interferimos na educação 
que os pais dão para os filhos, mas criamos hábitos corretivos de uma 
maneira constante”, diz o empresário.

Promoções são outros eventos que despertam a euforia infantil, 
principalmente quando há interesse direto dos menores. “Certa vez 
sorteamos um carrinho elétrico. As crianças faziam horrores para 
concorrer ao prêmio”, relata Elisa.

Claro, as estripulias não são regra. Cabe às famílias impor li-
mites e controlar os ânimos da gurizada. Na opinião da professora 
Iara, é justamente a ausência dos pais que acaba criando uma ge-
ração cheia de vontades. Devido à correria do trabalho, os adultos 
passam pouco tempo com os filhos e suprem essa carência com 
presentes. “Este hedonismo pode gerar uma série de problemas, 
como um vazio muito grande, depressão”, avalia.

Os consumidores de amanhã

Como garantir, então, que as crianças de hoje sejam adultos cons-
cientes no futuro? Para a professora, uma solução é ensinar valores desde 
cedo – em todos os sentidos. Estipular um orçamento ajuda os pequenos 
a entender que não é possível comprar tudo o tempo todo. É preciso que 
eles compreendam de onde vem o dinheiro e o esforço que se faz para 
conseguir os bens materiais. E cabe aos pais, por mais que seja difícil, 
saber dizer não quando necessário.

No que diz respeito aos varejistas, é importante manter um ambien-
te agradável para todos os consumidores. Julio Cesar Rispoli destaca o 
respeito e a idoneidade como características fundamentais. Chamar o 
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tratamento do público faz parte disso. Uma loja 
organizada, em que os produtos sejam facilmente 
encontrados, também colabora para as pessoas se 
sentirem acolhidas e confortáveis. Fazer o rancho 
torna-se uma rotina que é passada de geração para 
geração. “As crianças de hoje serão os clientes de 
amanhã, por isso o cuidado, para que elas criem um 
hábito agradável de frequentar o supermercado.”

No Miller, a ideia é integrar as crianças ao 
ritual das compras. O mercado disponibiliza car-
rinhos menores, feitos especialmente para elas. 
Para aquelas que ainda não têm tanta autonomia, 
há os carrinhos tradicionais, mas com um espaço 
acoplado, em forma de automóvel; os pais guiam 
o “veículo”, enquanto que as crianças brincam de 
estar à frente da direção. “Elas adoram”, garante 
a analista de Marketing.

Ainda, as mamães de recém-nascidos podem 
zanzar entre as gôndolas sem se preocupar. A loja 
oferece carrinhos com suporte para bebês de colo. 
É uma comodidade, já que fica complicado lidar 
com criança e cesta de compras ao mesmo tempo. 
“Começamos com poucos, para verificar se teria sa-
ída, e deu certo. São vantagens que fazem o cliente 
preferir o supermercado”, afirma Elisa Trinks.

Tomadas as devidas precauções, os pais não 
precisam temer que a ida ao supermercado vire 

im, vivemos numa sociedade de consumo. As campanhas 
publicitárias estimulam a compra dos mais variados produ-
tos. Em grande medida, é isso que impulsiona a economia 
e gera renda para os empresários, inclusive os do varejo 
supermercadista.

No entanto, a busca pelas cifras deve acontecer com 
responsabilidade. “Todos querem vender e ter sua parcela 
de lucro, mas existe um certo limite. Há questões de ética 
envolvidas”, alerta Iara Silva da Silva. A professora lembra o 
caso clássico de tesourinhas infantis comercializadas no iní-
cio da década de 1990. Na propaganda, crianças repetiam o 
bordão “eu tenho, você não tem”, o que gerava sentimentos 
ruins nos pequenos consumidores, como raiva e inveja.

Além das questões comportamentais, também é preci-
so pensar na saúde e no bem-estar do público. A venda de 
guloseimas com altas quantidades de açúcares e gorduras, 
por exemplo, é algo a ser trabalhado com cautela. É durante 
a infância que as pessoas constituem seu paladar. O con-

S

um pesadelo. O consumo faz parte da vida de 
todos. Basta mostrar às crianças quais são os 
limites. Elas têm influência nas compras, é fato; 
mas quem dá o exemplo são os adultos.

Consumo responsável
sumo excessivo de produtos pouco saudáveis pode levar a 
problemas, no futuro.

Pensando nisso, algumas companhias mantêm políticas 
de controle da publicidade. “Já há alguns anos seguimos mun-
dialmente um código de marketing que nos proíbe direcionar 
ações a menores de 12 anos”, comenta Brian Kleiman, gerente 
de Marketing da Mars Brasil Chocolate. As marcas da empre-
sa – dentre elas Twix, Snickers e M&M’s – não patrocinam 
eventos escolares nem estampam materiais pedagógicos. 
Os comerciais também não são voltados a crianças. “Nossas 
decisões nunca são tomadas somente em cima de resultados 
financeiros, mas incluem o quanto contribuiremos com a 
qualidade de vida das pessoas”, complementa Kleiman.

Outra medida tomada pela Mars é comercializar so-
mente porções individuais de chocolates, de até 250 kcal, o 
que equivale a um pequeno lanche. “Todas as nossas marcas, 
quando consumidas com moderação, propiciam alegria sem 
abrir mão da saúde”, assegura o gerente de Marketing.
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de 2012, a edição 434 do jornal Na 
Medida, do Inmetro e da Rede Brasileira de Me-
trologia Legal e Qualidade, estampou em sua capa: 
“Por um consumidor mais consciente: Inmetro lança 
filme para alertar a população sobre ação de falsos 
fiscais em residências”. A matéria refere o alarmante 
aumento de 200% no número de denúncias à ouvido-
ria do Inmetro sobre ações de falsos fiscais no ano de 
2011. Contudo, nos faz pensar que não necessitamos 
apenas de consumidores conscientes, mas de todos 
os cidadãos, inclusive supermercadistas, conscientes 
de seus deveres e direitos. 

Nesse sentido, seria absolutamente razoável 
que todo e qualquer cidadão tivesse a consciência 
de exigir a identificação dos agentes do Estado no 
momento da fiscalização. Contudo, tendemos a ter 
medo de fiscais. Qual seria a razão para isso? Pode-
mos pensar a questão sob dois fundamentos. Um 
seria a crença de que as ações dos agentes do Estado, 
especialmente as fiscalizações, são realizadas por 
servidores públicos legalmente investidos na função, 
os quais têm pleno conhecimento de suas atribuições 
e agem nos exatos termos da lei, o que nem sempre 
ocorre. Outro poderia ser o amplo desconhecimento 
dos supermercadistas e de seus colaboradores da 
legislação aplicável à sua atividade.

Sob qualquer dos fundamentos, resta claro 
que a postura do cidadão, incluído o supermer-
cadista, é extremamente passiva diante do fiscal, 
o que é assustador, no âmbito de nosso segmento, 
na medida em que quer parecer que o agente do 
Estado sabe mais das normas de comercialização 
dos produtos do que o próprio comerciante, o que 
deveria ser impensável. 

A “desculpa” para isso bem sabemos. Existe 
uma infinidade de leis, resoluções e portarias que 

em março se aplicam aos supermercados. Contudo, essa “des-
culpa” não encontra mais espaço no acirrado setor 
varejista, onde as margens de lucro estão cada vez 
menores e o preço a ser pago pelo desconhecimento  
é cada vez maior, o que pode ser ilustrado pelo au-
mento significativo dos valores das multas aplicadas 
pelo Inmetro a partir da alteração da Lei 9.933/99 
ocorrida no final de 2011. Mais do que nunca, não 
há lugar para amadorismo, e não conhecer as regras 
da sua própria atividade é amadorismo.

No tocante à fiscalização do Inmetro, com al-
guma paciência, é possível localizar todas as normas 
na internet, mas seguem algumas dicas:

• a norma fundamental para começar a conhe-
cer o Inmetro é a Lei 9.933/99 (dela constam os 
valores das multas e os ramos de fiscalização, entre 
outras informações);

• nem todas as balanças utilizadas no supermer-
cado deveriam ser objeto de cobrança de taxa;

• embalagem não é produto! Logo, sempre deve 
ser descontado o peso da embalagem;

• a legislação de plugues e tomadas, bem como 
de aparelhos eletrônicos nos quais são empregados 
plugues, mudou, e o Inmetro está fiscalizando e 
multando quem ainda possui produtos irregulares 
expostos ou em estoque.

Essas são pequenas dicas, mas que podem re-
presentar uma significativa economia. Entretanto, no 
fundo, o que está em jogo é a democracia brasileira. 
Não se pode conceber um estado democrático no 
qual os cidadãos não conhecem (e não exercem) in-
tegralmente seus direitos e deveres. Os recentes pro-
testos no Brasil demonstram uma vontade abafada 
por séculos de real participação política do cidadão. 
Mas é fundamental conhecer as regras do jogo para 
efetivamente participar sem ter medo do fiscal.

uem tem
medo de fiscal?
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A falta de mão de obra qualificada é um dos 
principais problemas enfrentados pelos empresários 
do autosserviço no Estado. No Litoral, a situação 
não é diferente. Para enfrentar esse problema, a 
Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e 
a Prefeitura Municipal de Cidreira firmaram uma 
parceria para promover cursos gratuitos de forma-
ção profissional. No primeiro semestre, o número 
de formados totaliza 297.

Ao lado do vice-prefeito Cláudio Wolf e do 
vereador José Hamilton Pacheco, o secretário de 
Indústria e Comércio, Altair Agatti, esteve presente 
na cerimônia que firmou o acordo e não esconde a 
satisfação. “Tenho experiência de 21 anos dentro de 
supermercados e sempre incentivei a parceria por 
conhecer o excelente trabalho da Agas”, reitera.

Foram, até o momento, formadas duas turmas: 
uma de operadores de caixa e a outra no curso 
Transformando atendentes em vendedores. As aulas 

Projeto Empregar Agas qualifica
mais de 290 profissionais em Cidreira

acontecem na Câmara de Vereadores, e o Grupo 
Asun, que possui uma loja na cidade, contribui 
com insumos para o lanche oferecido aos alunos. 
Ao final, os formados são incluídos em um banco 
de profissionais disponíveis para contratação. “No 
segundo semestre já temos programados cursos em 
outubro e novembro, buscando a qualificação para 
os meses de alta temporada”, diz Agatti.
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Auxiliar os associados é uma preocupação 
constante da Agas. Com o objetivo de qualificar 
a gestão de pessoas no autosserviço e criar um 
ambiente propício para a troca de experiências e 
informações entre as empresas, a entidade criou, 
em julho, o Comitê de Recursos Humanos.

Sob a liderança da coordenadora de Ca-
pacitação, Angelita Garcia, o grupo pretende 
encontrar soluções para o apagão da mão de obra 
qualificada no setor e suprir parte das 8 mil vagas 
que estão em aberto nos supermercados de todo 
o Rio Grande do Sul. 

Cerca de 30 diretores e gerentes de RH de 
empresas supermercadistas gaúchas participaram 
do primeiro encontro, realizado no dia 19 de julho, 
no Hotel Deville, em Porto Alegre. Convidado, o 
gerente da Fundação Abras, Marcos Manéa, fez uma 
palestra e participou dos debates. “Essa iniciativa 
da Agas mostra que o pessoal está engajado no 
processo de crescimento. O diálogo mostrou que os 
problemas são comuns a todos, mas o que eu levo 
comigo é que se quebrou a barreira de concorrência 
e abriu-se um campo de parceria”, elogiou.

Presidente do Agas Jovem e coordenadora 
de RH do Righi Supermercados, Caroline Righi 
se mostrou animada com a criação do comitê. “É 
uma iniciativa fantástica. Juntos podemos chegar 

Agas lança Comitê de Recursos Humanos
a um consenso sobre as dificuldades e encontrar 
uma resposta para os problemas das empresas”, 
destaca. Posição parecida tem o gerente de RH do 
Grupo Asun, Paulo Garin. “Foi uma ação muito 
importante e que será proveitosa para o futuro. 
Esse fórum permanente era uma necessidade para 
quem trabalha com a gestão de profissionais.”

A gerente de RH do Supermercado Guanaba-
ra, Andrea Rosa Mendonça, considera o impacto 
positivo do comitê. “Quando uma categoria soma 
esforços, crescem as chances de que as inovações 
adotadas tragam resultados no dia a dia”, afirma. 
Mesma visão da gerente de RH do Unimix, Sirlei 
Gasparetto: “Esse é um espaço de troca. A difi-
culdade de um, às vezes, pode já ter sido superada 
por outros. Todos têm a ganhar”. Já o gerente do 
Viezzer Supermercado, Matheus Viezzer, entende 
que as vantagens serão boas para os consumido-
res. “A principal vantagem vai acontecer quando 
aplicarmos o que aprendemos aqui lá no chão 
de loja, com os funcionários, resultando em um 
atendimento melhor”, observa.

Ainda que o trabalho recém tenha começado, 
as primeiras lições já foram assimiladas. Analista 
de RH do Grupo Zaffari, Renato Almeida revela 
que “as palestras nos incentivaram a várias práticas, 
como a de valorizar a capacitação de pessoas com 
deficiência”. É também o que pensa a gerente de RH 
do Super da Praia, Sinara Ferreira. “Volto para casa 
com muitas questões para refletir, especialmente no 
que diz respeito a acessibilidade”, conclui.

O Comitê de Recursos Humanos da Agas 
promoverá encontros semestrais. Quem deseja 
saber como participar deve entrar em contato pelo 
e-mail: cursos@agas.com.br.

Promover o conhecimento administrativo e 
técnico no setor de supermercados em todas as 
regiões do Estado é uma das bandeiras da Agas. 
Além dos cursos de longa duração, como o GES, 
a entidade promove ao longo do ano uma série de 
eventos rápidos por meio do projeto De Olho no 
Futuro, que leva a qualificação aos empresários 
e colaboradores em cursos realizados na escola 

Escola móvel da Agas capacita 
mais de 2,8 mil profissionais em 2013

móvel. Nos primeiros sete meses de 2013, o veí-
culo itinerante da Agas capacitou mais de 2,8 mil 
profissionais de 21 cidades, em 95 cursos. 
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No início de abril, a carreta da Agas estacio-
nou no pátio do supermercado da Cotrisel, em São 
Sepé. Ao longo de quatro dias, 78 trabalhadores 
assistiram às palestras sobre temas como confecção 
de cartazes e a padronização nos hortifrútis. “Os 
nossos colaboradores gostam muito de participar, 
porque são cursos de ótima qualidade e exigem 
pouco tempo de dedicação”, conta a gerente de 
RH da Cotrisel, Mariana Padilha.

Também em abril, a escola móvel visitou Santa 
Maria. Sócio-proprietário do Supermercado Santa 
Marta e anfitrião, Gilberto Cremonese diz que as 
vagas para os quatro cursos esgotaram. “Essas aulas 
são um sucesso porque suprem uma demanda da 
região por qualificação. O pessoal, tanto o em-
presário quanto o colaborador, entende como um 
investimento de retorno garantido”, avalia.

Em maio, foi a vez de São Luiz Gonzaga 
receber a escola móvel. Montada na praça Cícero 
Cavalheiro, a quatro quadras da matriz do Super 
Feron, o veículo de capacitação sediou palestras 
sobre atendimento, gestão de perecíveis e chefia 
de loja. “O evento foi muito positivo e contou com 

forte aceitação das empresas locais. Em ocasiões 
como essa, em que há o envolvimento de uma rede, 
é normal uma certa indiferença dos concorrentes, 
mas não foi o caso. Muita gente se inscreveu, em 
razão do grau de importância de uma iniciativa 
como essa”, elogia o diretor da companhia anfitriã, 
Henrique Feron. “Depois desse sucesso, a meta é 
trazer a carreta para a cidade mais vezes. Essa é a 
melhor forma de combater a escassez na mão de 
obra qualificada na região”, planeja.

Cursos da Agas em Santa Rosa são sinônimo 
de forte participação. Instalada na praça ao lado do 
Super Polivalente, a carreta sediou cinco diferentes 
palestras, com aproximadamente 200 trabalhadores 
qualificados. “Sempre que a escola móvel vem até 
aqui, há um interesse grande na comunidade. Já 
os colaboradores se sentem valorizados, principal-
mente pelo fato de as empresas investirem em suas 
formações”, diz a diretora da loja, Ana Saling.

A carreta da Agas tem o patrocínio da Oniz 
Distribuidora e da Ades. Mais informações e 
inscrições pelo telefone (51) 2118-5200 ou pelo 
e-mail: cursos@agas.com.br.
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A Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel) 
colhe os frutos dos investimentos na qualificação. 
A rede de autosserviço procurou o programa de 
atendimento ao supermercadista da Agas, disposta a 
suprir as suas demandas estratégicas. Como resposta, 
recebeu a indicação dos cursos in company.

Iniciado em março, o programa de capacitação 
da Cotrisel aperfeiçoou o treinamento dos colabora-
dores e a aplicação do gerenciamento de categorias 
nas lojas da rede, além de inovar a atmosfera e o 
layout dos espaços internos.

Não há ocasião melhor para fazer negócios 
do que a ExpoAgas; além disso, a feira supermer-
cadista também conta com uma programação de 
palestras de primeira. A cada tarde, durante o 
evento, o Centro de Aperfeiçoamento Técnico 
(CAT), localizado no segundo andar do Centro 
de Eventos, será palco de três apresentações, com 
inícios marcados para as 13h, 15h e 17h.

A coordenadora de Capacitação da Agas, An-
gelita Garcia, destaca que os supermercadistas terão 
acesso a alguns dos profissionais mais qualificados 
do mercado. “São painéis ministrados pelos maiores 
especialistas do Brasil, destinados a públicos especí-
ficos, onde a troca de experiências é tão importante 
quanto o conteúdo técnico”, frisa.No primeiro dia, 
estão previstos seminários com as temáticas Redução 
de rupturas nas gôndolas, ministrado pelo diretor 
de operações da consultoria em varejo R-Dias, Ale-
xandre Ribeiro; Perfis de consumo, com o diretor de 
atendimento da Nielsen, Olegário Araújo; e Gestão 
do negócio, com diretora da consultoria de informa-
ção de varejo Connect Shopper, Fátima Merlin.

ExpoAgas: hora de atualizar os conhecimentos
Já na quarta, dia 21, a primeira apresentação 

trata da Gestão de Pessoas. “Com a experiência, 
os participantes deverão compreender e/ou de-
senvolver habilidades para motivar-se ao estudo e 
prática da administração voltada aos colaboradores 
e resultados, iniciando a caminhada para uma lide-
rança integradora e alicerçada em valor construí-
dos”, antecipa o palestrante Paulo Ferreira, diretor 
presidente do Instituto Eckart. Em seguida, é a vez 
da Atmosfera de Loja, com o consultor do Sebrae 
Claudio Forner. “Tenho expectativa de poder gerar 
reflexões sobre as perspectivas de crescimento 
futuro frente a um segmento de alta competição”, 
entende Forner. Mais tarde, o assunto volta a ser a 
Ruptura, com o diretor de soluções de prevenção de 
perdas da Sensormatic, Carlos Eduardo Santos.

O dia 22 marca o encerramento da ExpoAgas. 
No CAT, o primeiro palestrante do dia é o secre-
tário de Acessibilidade e Inclusão Social de Porto 
Alegre, Raul Cohen. “A intenção é mostrar que, 
por meio da promoção de ações específicas, como 
sensibilização, capacitação e manutenção, a pessoa 
com deficiência pode contribuir de forma signi-
ficativa na organização”, explica. Em seguida, o 
tema é Copa do Mundo, com o consultor de varejo 
e instrutor do GES Airton Dória. “Teremos em 
2014 um aumento da demanda de consumo em 
duas dimensões: quantidade e variedade. Assim, 
o supermercadista precisa pensar e agir dentro de 
uma nova ordem de gestão”, comenta. Para fechar 
a programação, a temática é Automação, com a 
assessoria de negócios da GS1 Brasil, Flávia Ponte. 
O CAT é patrocinado por Roseflor e Snickers.

Cursos in company melhoram desempenho
Nesse período, diversos itens da empresa regis-

traram expressivo incremento no volume comerciali-
zado, como produtos para churrasco, facas, tábuas e 
garrafas térmicas – em uma das lojas, o crescimento 
na venda desta mercadoria alcançou os 22%, a partir 
de uma mudança no local de exposição.
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financeiro bem-exe - 
cutado é de grande importância para o andamento 
de uma empresa. Para isso, é necessária uma reserva 
de valores que pode ser utilizada objetivando bons 

resultados, como compras à vista com descontos, 
pagamentos que evitam juros. Tudo para que o 
supermercadista tenha um apoio e não precise 
recorrer a empréstimos para conseguir recursos. 
Situações inesperadas sempre podem ocorrer, 
como um bom negócio ou mesmo despesas extras. 
Nesse sentido, o capital de giro pode salvar o mês, 
trazer lucro e novas oportunidades.

Para o consultor Vanderlei Goulart, especia-
lista em varejo e planejamento tributário, ter uma 
margem financeira para trabalhar é necessário para 
qualquer empresa, pois oferece uma segurança e 
possibilita mais tempo para realizar as operações 
mensais. O ideal é não utilizar o capital de giro para 
contas do dia a dia e pagamento de dívidas, pois este 
tipo de despesas não gera retornos à empresa.

Ter uma reserva em caixa, principalmente no 
início da empresa, é de extrema importância, pois 
no começo o gasto tende a ser maior que o fluxo 
de entrada. “Cerca de 70% das empresas quebram 
nos dois primeiros anos por falta de planejamento”, 
afirma Goulart. O capital de giro deve ser sempre 
reposto após sua utilização. O que for excedente 
pode ser aplicado em novos investimentos. 

Aprendendo aos poucos

João Carlos Ligabue, proprietário do 
Comercial Novo de Alimentos Ltda., sempre 
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Asolução do  
capital de giro

Para qualquer estabelecimento, ter uma reserva 

financeira para momentos delicados é a melhor 

saída para evitar o endividamento. Consultores e 

supermercadistas concordam que ter um bom capital 

de giro pode evitar muitos problemas

um planejamento
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trabalhou na área de gestão de supermercados. 
Até então, só sabia da parte do varejo, pois tudo 
já era lhe entregue “pronto”. No momento em 
que montou seu primeiro negócio próprio, co-
nheceu o outro lado das empresas. Hoje, com 
suas duas lojas integrantes da rede Unisuper 
em Porto Alegre, ele afirma que aprendeu a 
administrar as finanças através da experiência 
e das necessidades. Até acertar e descobrir o 
que era melhor, passou por muitas dificulda-
des. “Fazíamos uma previsão de 15 dias das 
operações financeiras. Como o tempo fomos 
vendo o que dava certo”, revela.

Em suas lojas próprias, Ligabue iniciou 
com pouco capital de giro. Mais tarde, re-
correu a financiamentos por meio de bancos. 
Com o aumento das vendas, o estoque teve 
que ser aumentando. Para isso, foi necessário 
recorrer ao banco para ter um capital de giro 
e manter suas operações.

Na administração da rede Unisuper, 
com 52 lojas no Estado, trabalha-se com uma 
central de compras, onde há um estoque 

para todos licenciados. “Como o estoque 
regulador tem que ter um grande volume, 
um capital forte se faz necessário”, explica.  

Ligabue afirma que o ideal é que se tenha 
em caixa um valor reserva duas vezes maior que 
o estoque, para pagamento de mercadorias. O 
supermercadista explica que o capital de giro 
é mais utilizado no início do mês, entre os dias 
1º e 15 por causa da folha de pagamento dos 
funcionários, entre outras despesas, e também 
nos finais de ano, pois há mais impostos a serem 
pagos, além do 13º e férias.

Ligabue: capital de giro deve ser duas 
vezes maior do que valor do estoque
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Após quase dez anos de experiência 
com suas lojas próprias, hoje Ligabue rein-
veste o dinheiro no próprio banco, através 
de investimentos, e ainda realiza melhorias 
para as lojas. Para ele, a possibilidade de 
comprar dos fornecedores em pagamentos 
à vista, gerando maiores descontos e fazen-
do com que o produto se torne mais barato 
na chegada ao cliente, é uma das melhores 
opções que o capital de giro pode trazer ao 
supermercadista. “O bom monitoramento 
da reserva financeira no dia a dia conta para 
uma melhor administração e sucesso do 
negócio”, ressalta.

Reserva de acordo com 
o crescimento

O Super Roxo, de Camaquã, possui uma 
trajetória de desenvolvimento dos seus negócios 
atrelada à cautela de seus proprietários. Com 47 
anos de história, a empresa começou como uma 
pequena banca de hortifrutigranjeiros e floricultura. 
administrada por Nereu Francisco Roxo. Com o pas-
sar do tempo e o aumento da demanda, acrescentou 
novos negócios, como padaria e açougue. Em 2003 
adquiriam a primeira sede própria e a partir daí o 
crescimento foi mais rápido do que o planejado. 

Desde o começo, Nereu Roxo foi sempre 
muito cuidadoso com a parte financeira do negó-
cio, trabalhando com capital próprio. “Meu sogro 
preferia ter um crescimento mais lento do que 
criar dívidas. Esse é o modelo de administração 
que seguimos até hoje”, revela a atual gestora, Ro-
sane Roxo. A empresa só recorreu aos bancos para 
a aquisição de caminhões e novos equipamentos.

Para o Super Roxo, a independência finan-
ceira é um dos segredos para um crescimento 
com segurança. O capital de giro próprio permite 
negociações e o reinvestimento do próprio estabe-
lecimento. O bom relacionamento com os bancos 
também é fundamental, para que em momentos 
de crise se possa recorrer a empréstimos.

A importância do planejamento

De acordo com o consultor de empresas 
e instrutor do GES, Jôni Franck Costa, pos-
suir capital de giro é muito importante para 
reduzir os custos financeiros. Para que essa 

margem financeira não vire um problema 
para o supermercadista, é fundamental que 
um bom planejamento dos gastos seja feito, 
avaliando quanto e quando terá a necessidade 
do uso capital de giro, além de questões de in-
vestimentos com capital próprio e de terceiros 
e o custo/benefício que isso irá gerar.

A recomendação do consultor é de rece-
ber antes e pagar depois, além de estar atento 
às questões de antecipação de recebíveis, 
principalmente às taxas de administradoras 
de cartões de crédito. “Algumas vezes se torna 
um recurso muito caro, e acaba reduzindo as 
margens finais de lucro”, alerta Costa. O ideal 
é sempre manter o capital de giro em movi-
mento, seja em investimentos financeiros ou 
equipamentos para o negócio.

Para Costa, o melhor capital de giro 
é aquele gerado por meio de lucros bem-
administrados. Para tanto, a gestão financeira 
adequada é imprescindível. “Avaliar as condi-
ções de mercado e taxas de juros praticadas 
pelos bancos, buscar as melhores propostas 
para cada tipo de produto, avaliar as vendas a 
prazo e à vista e o que está sendo necessário”, 
orienta. Ele ainda ressalta que vender mais 
não significa melhor lucro, já que as margens 
de produtos precisam ser bem avaliadas, de-
vendo considerar todas as variáveis (impostos, 
custos fixos e variáveis e juros). 

As linhas de crédito oferecidas pelos 
bancos podem ser bem atrativas aos olhos 
dos empresários; porém, requerem avalia-
ção e pesquisas antes de sua contratação, 
de acordo com a performance dos negócios 
da empresa.

O processo de cálculo do capital de 
giro implica vários fatores, como cálculos 
financeiros, indicadores para cada tipo de 
negócio, considerando o fluxo operacional, 
fluxo de produção, fluxo de recebimento e 
o fluxo de pagamento e suas sazonalidades. 
Muitas vezes pode ser necessária uma maior 
ajuda técnica para estimar o que de fato será 
melhor para cada empresa, ainda mais quan-
do se está abrindo um novo negócio.

Para Jôni Franck Costa, o capital de giro 
faz parte da sobrevivência e prosperidade de 
um negócio. Administrá-lo com cuidado e 
dar atenção devida é imprescindível.
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atrás se tinha de uma a 
três marcas dentro de cada categoria de produto. 
Hoje, são mais de 20 marcas por categoria, fazendo 
com que indústria e varejo tenham que chamar a 
atenção do consumidor para determinada marca.” 
Esta afirmação é do diretor de Unidades de Negócio 
da Allis Desempenho Inteligente, Otávio Nogueira, 
mostrando o motivo pelo qual indústria e varejo ne-
cessitam tornar os produtos com os quais trabalham 

“algum tempo

N
Fazer com que produtos da mesma linha, mas de 

diferentes marcas, sejam competitivos e tenham 

giro nas prateleiras dos supermercados é apenas 

uma das missões do merchandising. A seguir, 

saiba em que outras situações essa ferramenta 

pode e deve ser usada

cada vez mais competitivos dentro de seus segmen-
tos específicos. Desta forma, destacou Nogueira, há 
duas etapas fundamentais nas ações de merchandi-
sing realizadas no setor supermercadista.

A primeira delas é o abastecimento e o 
cumprimento do planograma – conseguir expor 
dentro de uma gôndola o posicionamento corre-
to do produto, por tipo de marca ou preço, por 
exemplo. Segundo o diretor de Unidades de Ne-
gócio da Allis, nesta fase o foco é fazer com que o 
merchandising do produto seja cumprido dentro 
do varejo. “E todo esse esforço serve para o que 
se chama de maximizar o sell out – movimento 
final da venda, que é quando o consumidor pega 
o produto e passa no caixa. Assim, a indústria 
vende para o varejo, mas o consumidor final é 
que tem que ser impactado corretamente por 
esse merchandising.”

O estágio seguinte se caracteriza pela etapa 
que tende a ser feita pelo calendário promocional e 
por campanhas tanto do varejo quanto da indústria, 
como Dia das Mães, dos Pais e Natal, entre outras da-
tas. “Então, além de se ter o cumprimento do plano-
grama, enriquece-se o merchandising oferecendo-se 
ações de alto impacto ao consumidor. Essas práticas 
geralmente são de degustação ou abordagem. Logo, 
o supermercado negocia com a indústria para serem 
colocados promotores de vendas que consigam criar 
esse impacto junto ao seu cliente. Com essa ativida-
de, pode se ter ainda, dependendo da necessidade 
de apresentação do produto, uma ação grande de 
materiais de merchandising. Isso significa não só se 
desenvolver iniciativas para o ponto natural do pro-
duto, que é onde será exposto, como também para 

Andréa Spalding
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o que se chama de ponto extra, fazendo com que 
o consumidor tenha mais visibilidade daquela ação 
dentro do supermercado”, explica Nogueira.

Status

Com relação à importância do mer-
chandising, o gestor de T&D Unidade Out-
sourcing da Allis, Johnny Ota, evidencia que 
ações para impulsionar as vendas agregam em 
muito na sua finalização e fidelização do con-
sumidor. “O merchandising contribui para a 
apresentação do produto, despertando a ne-
cessidade de consumo, divulgando os benefí-
cios e os diferenciais perante a concorrência, 
além de trabalhar a valorização da marca e da 
rede varejista. Por isso, entender o perfil do 
comprador é fundamental. Exposições dire-
cionadas e adaptadas ao seu perfil, buscando 
‘soluções’ e um gerenciamento de categoria 
adequado, facilitarão a percepção e sem 
dúvida terão grande influência no momento 
da decisão de compra. Ainda destaco que 
outro fator importante é a aplicação correta 

dos materiais de suporte e apoio (peças de 
merchandising). O visual deve ser construído 
para uma comunicação clara e objetiva sem 
‘poluir’ a apresentação. O merchandising é 
considerado assertivo quando a execução 
está alinhada com a estratégia/papel do 
produto na gôndola (primeiro preço, inter-
mediário, líder da categoria).”

Hora certa

Conforme argumenta Nogueira, o grande gol 
do merchandising é o que se chama de maximizar 
o sell out. “Se tem dois movimentos dentro do 
varejo: o sell in – que é quando o varejo compra 
dos seus diversos fornecedores os produtos para 
abastecer as gôndolas –, e o sell out. As ações de 
merchandising servem para maximizar o sell out 
de itens que têm algum problema de giro. Grande 
parte dos supermercadistas tem o seu painel de 
giro e de sell out por produto e por categoria. O 
que acontece com muita frequência, tirando o 
calendário promocional, é que há ações de mer-
chandising para maximizar o giro de um produto 
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ações de merchandising para lançamentos, No-
gueira afirma que é praticamente obrigatória, até 
por uma negociação que o supermercado faz com 
a indústria. Dificilmente a indústria coloca um 
produto novo nos estabelecimentos sem uma ação 
de merchandising, por menor que seja. 

Sazonalidade

O diretor do Canel Supermercado, de 
Passo Fundo, Ivan Manfroi, comentou que 
no pequeno varejo o formato de desenvolver 
o merchandising apresenta algumas peculia-
ridades que limitam um pouco este trabalho, 
como o espaço na loja e a quantidade de 
estoque. Mas nem por isso é impossível de 
se desenvolver este trabalho. “Além das datas 
festivas, nosso Estado apresenta condições 
climáticas que permitem variar os temas e 
os produtos a serem trabalhados. De acordo 
com a mudança das estações, modificam-se 
também os artigos em evidência. Normal-
mente, buscamos algum diferencial junto 
ao fornecedor para promover o seu produto 
num trabalho conjunto. A abordagem é bem 
menos frequente, pois o custo da mão de 
obra inviabiliza a ação em lojas menores.”

Para Manfroi, o merchandising é uma 
forma de aproximação entre o produto e 
o cliente, facilitando a percepção do con-
sumidor e evidenciando as características 
e benefícios que se propõe a esse consumi-
dor. Ele observa que também é importante 
para valorizar a loja, pois o ambiente fica 
mais atrativo e aconchegante aos olhos do 
cliente. O merchandising no formato que 
conta com a presença de um demonstrador 
é mais restrito e menos frequente no Canel 
Supermercado. “Acontece somente em par-
cerias onde os fornecedores têm interesse 
em apresentar determinado produto aos 
clientes desta região e focam a loja como 
alvo. Normalmente, utilizamos apenas a 
exposição de produtos onde valor investido 
não represente muito e que tenham um giro 
relativamente bom. O apelo da época e as 
variações de preço também ajudam. Geral-
mente são bebidas, cereais, café, massas e 
biscoitos.” Nas ações de merchandising que 

o Canel Supermercado realiza, o ponto forte 
é o posicionamento através da colocação de 
um ponto extra em local de bom fluxo. As 
observações referentes ao produto ficam 
por conta do fornecedor, que deve dar ao 
seu contratado as informações adequadas, 
nos casos em que existe a presença de um 
promotor de vendas.

  
Ênfase no novo

No Super Útil, de Cruz Alta, conforme diz 
o diretor comercial, Cláudio Schwerz, as ações 
de merchandising geralmente ocorrem no lan-
çamento de produtos novos de fornecedores e 
nos de produção própria (padaria e confeitaria). 
“Ainda realizamos um trabalho com nutricio-
nista, que desenvolve receitas em um tabloide 
específico de alimentação saudável, divulgando 
e promovendo produtos que contribuam para 
uma melhora na saúde e na qualidade de vida de 
nossos clientes. Esses produtos têm ponto extra 
nas lojas, sendo em alguns casos com abordagem 
e degustação.”

No Super Útil, os produtos preferenciais 
para fazer merchandising, conforme evidencia 
seu diretor comercial, são os que têm bom valor 
agregado e que também tragam vantagens ao 
cliente, quer seja pela qualidade, rendimento, 
saúde ou que contribuam para o meio ambien-
te. “Nossas ações são planejadas mensalmente, 
verificando a sazonalidade dos produtos que ire-
mos promover. Percebemos que o consumidor 
que frequenta nosso estabelecimento aprecia a 
dinâmica das ações, que propiciam ter sempre 
novidades nas lojas.”

Assim, Schwerz observou que quando se 
trata de uma novidade, o merchandising acelera 
o processo de aceitação, alavancando de forma 
mais rápida a venda, e gera reflexos futuros na 
demanda do produto, por isso a importância 
de escolher com cuidado os itens que o super-
mercado irá trabalhar. “Procuramos observar a 
concorrência e nos diferenciar ou ainda, se pos-
sível, lançar na frente os produtos. Dedicamos 
uma atenção especial aos nossos pontos fortes, 
como carne bovina diferenciada, padaria e con-
feitaria, hortifrutigranjeiros com qualidade e 
competitividade e produção própria de verduras 
hidropônicas.”
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Com a intenção de estar mais perto de seu público-alvo, a 
Germani Alimentos desenvolveu um novo design para a emba-
lagem do Creme de Arroz Mamy. A arte remete à brincadeira 
carinhosa de levar o alimento à boca da criança por meio de 
uma tigela, uma colher e um aviãozinho. No verso, a forma 
escolhida foi de entretenimento com o consumidor. Através 
de um labirinto, ele busca um caminho para uma alimentação 
gostosa e divertida, além de dicas e boas receitas.

Com a finalidade de reforçar a estratégia de oferecer a 
mais completa linha de cafés do mercado, a Cia. Cacique de Café 
Solúvel apresenta o novo Café Pelé Torrado em Grão Gourmet. 
Composto por grãos de café 100% arábica, especialmente de-
senvolvido para o preparo de café expresso, resulta numa bebida 
encorpada, com sabor e aroma intensos e finalização com notas 
de chocolate e amêndoas, além de uma crema aveludada. 

Balas de goma surgem como lançamento da indús-
tria Boavistense, que amplia sua linha de produtos e 
inicia a produção e comercialização do confeito. Serão 
disponibilizadas ao mercado, com a marca Banzé, as 
versões mais tradicionais, como o formato sino, que 
está sendo comercializado em pacotes de 20g, 100g, 
250g, 700g e 1kg, e o cilíndrico, disponível em tubos 
contendo dez unidades da goma.   

A Kunzler está com produto novo em seu 
mix. O Queijo Tropical Ralo Fino chega como 
mais uma opção para gourmets, chefs e donas de 
casa. O Kunzler Tropical é um queijo de curta 
maturação, desidratado, de ralo fino e protegido 
por uma embalagem de alumínio que garante maior 
durabilidade e qualidade. Estas propriedades dão 
uma “liga” uniforme, consistente e especial para 
uso em cremes, molhos e coberturas.  GERMANICreme de

arroz de cara nova

KUNZLERMais uma
opção na cozinha

BOAVISTENSE Novidade 
na linha de produtos

CIA. CACIQUE Alternativa para
apreciadores de café



159(julho/agosto 2013) Revista AGAS

A Whiskas, marca líder de alimentos para gatos, 
lança no mercado uma linha de petiscos. Em três 
versões: antibola de pelo, pelo saudável e salmão, o 
produto é encontrado em embalagens de 40g. Inovador 
e funcional, uma das opçõess auxilia, inclusive, na 
eliminação das bolas de pelo que são produzidas pelo 
hábito que os felinos têm de se lamberem. Estes 
são produtos premium para quem quer oferecer um 
cuidado a mais aos seus animais.

A linha de Toalhas Elegance Panosul lança novas 
estampas e cores, com fio 100% algodão, nos tamanhos 
banho e rosto. Agora em marrom, azul-marinho, 
vermelho e vinho, as novas toalhas podem ser encontradas 
nas gôndolas dos supermercados de todo o Brasil.

O inverno é a estação em que mais se consomem 
queijos no país. Aproveitando esse estímulo, a Faixa Azul, 
marca da Vigor Alimentos, apresenta o primeiro fondue 
de queijo parmesão do mercado brasileiro, com emba-
lagem de 400g que serve até quatro pessoas. O período 
frio também marca a volta do Faixa Azul Reserva Espe-
cial, edição limitada, garantindo sabor mais acentuado 
ao produto. Completando os lançamentos, está o Faixa 
Azul Ralado Grosso, para receitas diferenciadas.

Com o conceito de qualidade profissional muito presente na 
vida dos brasileiros, a Di Hellen Cosméticos criou uma linha 
específica com qualidade profissional para o varejo. Nas 
versões proteção térmica, hidratação capilar, liso perfeito, 
proteção da cor e tratamento de choque, a nova gama 
oferece shampoos, condicionadores, cremes para pentear 
2 em 1, spray termoprotetor e reparador de pontas, que 
levam o salão de beleza para a casa do consumidor.WHISKASProdutos

premium em três versões 

DI HELLEN Linha capilar 
com qualidade profissional

VIGOR Lançamentos Faixa Azul
para as baixas temperaturas 

PANOSULToalhas ganham
roupagens diferentes
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Com o intuito de modernizar sua linha, a Biscoitos 
Zezé reformulou suas embalagens, dando um ar de 
contemporaneidade a elas. Desenvolvidas em conjunto 
com a agência Bendito Design, foram acrescentadas aos 
invólucros sugestões de acompanhamentos, em forma 
de ilustrações, mantendo as cores que identificam os 
tradicionais produtos da Zezé. Também foi retomado o 
slogan O sabor do biscoito caseiro.

Preocupada em atender 
as pessoas com alergia ao 
leite, desde 2011 a Tirol 
tem em seu portfólio o leite 
Premiare, com baixa dosa-
gem de lactose.  Agora, pela 
grande aceitação e procura 
pelo produto, a marca coloca 
no mercado o Premiare zero 
lactose. A nova alternativa 
é indicada para quem sofre 
de intolerância à lactose, 
permitindo uma alimenta-
ção balanceada, com todos 
os benefícios do leite, sem 
prejudicar o organismo.

As aveias da Naturale ganharam novas embalagens. 
A proposta da BHZ Design foi de um layout mais clean 
e mais moderno, utilizando cores marcantes como o 
amarelo, o azul e o rosa pink, com a intenção de desta-
car ainda mais o produto nas prateleiras. Com 12 anos 
de atuação no mercado, a Naturale vem conquistando 
de maneira sólida seu espaço no setor de alimentos 
funcionais no Brasil, também desenvolvendo produtos 
para marcas próprias.

A Vinícola Aurora inova e lança a nova garrafa para 
seus sucos de uva. Em tom verde-oliva, ela é exclusiva 
e quadrada. Produzida pela Owens-Illinois, maior fabri-
cante de embalagens de vidro do mundo, a embalagem 
será comercializada nos sucos Aurora branco e tinto, 
nas versões 300ml, 500ml, 1l e 1,5 litro. Com isso, a 
Vinícola se consolida no mercado com uma identidade 
única na categoria de sucos de uva integral.

TIROL Lançamento 
para alérgicos ao leite

NATURALE Aveias
de roupa nova

AURORASucos de uva
com garrafa exclusiva

BISCOITOS ZEZÉ Novas 
embalagens com as cores tradicionais
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A Piá inova e traz para 
as prateleiras dos super-
mercados o Chocolateria 
Piá Lugano. É um achoco-
latado desenvolvido para o 
público adulto que nasce da 
união entre dois produtos 
de extrema qualidade: os 
leites UHT da Cooperativa 
e o melhor do chocolate 
Lugano, de Gramado. 

Os famosos personagens da Turma da Mônica, presen-
tes em revistas em quadrinhos em todo o país, agora estão 
também numa linha de produtos da Kimberly-Clark feita 
especialmente para o público jovem. São 15 itens em nove 
diferentes categorias: shampoo, condicionador, creme de 
tratamento, fixador, desodorante, sabonete, body splash, 
deo colônia e gloss. 

A Mat Inset traz três novas versões de inseticidas 
de alta performance contra todos os tipos de insetos, 
dentro da plataforma de óleos essenciais. Disponíveis 
em embalagens remodeladas estão o Aerossol Multi 
Inseticida, com Óleo de Citronela, e os refis Pastilha 
com Óleo de Citronela e Óleo de Eucalipto.

PIÁBebida de chocolate
para o público adulto

MAT INSETNovos 
produtos contra insetos

KIMBERLY-CLARK Turma da 
Mônica para público jovem

FESTBebida 
para relaxar

Star Relax é o novo 
produto da Fest Bebidas 
e promete deixar o con-
sumidor com sensações 
de bem-estar e relaxa-
mento. Em embalagem 
de 380ml, o Star Relax 
contém aroma de blue-
berry, além de vitaminas 
do Complexo B, entre 
elas o Inositol, que auxi-
lia no funcionamento do 
sistema nervoso. Sua for-
mulação também conta 
com a proteína hidro-
lisada Láctea, derivada 
do leite, que diminui a 
ansiedade e tem proprie-
dades relaxantes.
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A Crocantíssimo, marca do Grupo Bimbo, 
traz para o mercado a Crocantíssimo Ondu-
lattas, um salgadinho crocante em formato 
de ondas, excelente opção para ser servido 
como entrada de um jantar especial ou para 
degustar  em um happy hour com os amigos. 
Cai muito bem com cerveja ou com vinho, e 
chega em dois sabores: parmesão gratinado e 
suíço com ervas finas.

Fazer o consumidor ter em casa uma linha 
completa de produtos de qualidade com simplicidade 
motivou a Superpan a lançar a tradicional Cueca 
Virada em formato pronto para fritar. Em pacotes 
de 2kg. É só deixar degelar e crescer por duas horas 
antes de fritar em óleo a uma temperatura de 150ºC, 
de três a cinco minutos. A sugestão é polvilhar as 
cuecas viradas com açúcar e canela e servir.

Wafers cremosos armazenados em embalagens bonitas e 
funcionais: Essa é a proposta da Biscobom Alimentos para as novas 
embalagens de biscoitos Wafers, da marca Vitória, remodeladas 
pela WO Design. Para a nova roupagem foram usadas cores di-
ferentes aliadas a um trabalho em 3D, tornando as embalagens 
irresistíveis às gôndolas e a quem mais importa: o consumidor.

A Pirassununga traz novidades para a indústria de bebidas, 
como a Terra Roxa, do segmento de cachaças especiais. Outro 
destaque é a Maria Joana, produzida à base de cachaça, mel e 
limão, voltada aos consumidores de paladar refinado.  Finalizando 
os recentes lançamentos, o consumidor ganha nova opção de 
embalagem para o energético Tiger.  Antes disponível em pet de 
um e dois litros, agora o produto também vem em lata.

BIMBOPara saborear como
entrada ou no happy hour

PIRASSUNUNGA Novidades
em bebidas e embalagem

BISCOBOMBiscoitos Wafers 
com nova identidade visual

SUPERPANCuecas Viradas 
prontas para fritar
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A mais recente novidade da Ambev 
chegou ao mercado. É a Brahma 0,0%, uma 
cerveja totalmente sem álcool. O produto é 
resultado de três anos de pesquisas e investi-
mentos em processos e equipamentos e veio 
para complementar o portfólio da marca. É 
ideal para quem gosta de cerveja e nem sem-
pre pode ou não quer degustá-la com álcool. 
A Brahma 0,0% pode ser encontrada em 
embalagens de 350 ml (lata) e long neck. 

Com uma massa fofinha e recheio de chocolate, o 
bolinho recheado Cartoon, da Parati, é uma excelente 
pedida para o consumidor se deliciar no café da manhã, 
no meio da tarde ou a qualquer hora em que bater aquela 
vontade de comer algo especial. A novidade chega nos 
supermercados em embalagem de 40g. 

AMBEVNo mercado,
a Brahma 0,0%

PARATI Bolinho 
recheado para toda hora

Os óleos de girassol 
e milho e o azeite de oliva 
são as novidades da Camera 
Alimentos. No óleo de giras-
sol, a vitamina E, efetiva no 
combate ao envelhecimento 
celular, é o diferencial. Já o 
de milho é rico em gorduras 
poli-insaturadas e monoinsa-
turadas, que melhoram os ní-
veis do colesterol, o sistema 
imunológico e protegem as 
artérias. Já o azeite de oliva 
traz benefícios como a redu-
ção do mau colesterol. 

CAMERA ALIMENTOSTrês novos 
produtos à disposição do consumidor

Já de olho no próximo verão, a empresa traz 
para os consumidores alternativas refrescantes para 
a estação. A família Muky conta agora com modi-
ficadores de leite nos sabores morango e vitamina, 
enquanto o milkshake passa a ser oferecido nas 
opções chocolate e morango. Os produtos estão 
disponíveis em dois tipos de embalagens: potes e 
bobinas plásticas, ambos de 400g.

BRETZKENovos 
sabores no leite



sua versão de café da manhã perfeito? Café, 
leite, frutas, pão quentinho com manteiga? Uma 
opção, além de saudável e saborosa, pode ser a 
refeição completa: os cereais matinais. Somados 
a iogurte, leite ou frutas, eles oferecem diferentes 
tipos de nutrientes e vitaminas necessárias para 
manter a energia ao longo do dia.

Nas gôndolas dos supermercados e em lojas 
especializadas, é possível encontrar diferentes 
versões e sabores dos cereais. Para citar alguns: 
aveia, granola, flocos de milho ou arroz, müsli, 
quinua e linhaça, entre muitos outros. Fonte de 
fibras, proteínas, carboidratos – aliados a um 
baixíssimo índice de gordura –, não é à toa que 
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Combustível
nosso de cada dia
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Você tem o hábito de consumir cereais 

matinais? Ricos em carboidratos, 

esses alimentos trazem inúmeros 

benefícios. Entre os quais, a ingestão 

de fibras, importante tanto para o bom 

funcionamento do trato intestinal quanto 

para a redução do peso 



uma tigela de cereal para começar o 
dia é literalmente um prato cheio. 
Adicionar leite ou iogurte, conforme 
a preferência, não só acrescenta mais 
sabor como também enriquece as 
propriedades da refeição. 

Divulgado em outubro de 2012, 
um estudo realizado pela Breakfast 
Cereal Information Service, do Reino 
Unido, revelou que o aumento na 
ingestão de fibras impacta na redu-
ção das taxas de mortalidade. Ao 
longo de 12 anos e sete meses, foram 
acompanhadas 452.717 mil pessoas 
na Europa, as quais responderam a 
questionários que avaliavam a quan-
tidade de fibras que elas ingeriam. 
Ao analisar a relação entre o con-
sumo de cereais e mortalidade, foi 
constatado que a ingestão de fibras 
está associada a níveis mais altos de 
expectativa de vida, assim como a 
redução de doenças vasculares e no 
sistema digestivo.

Média nacional

No Brasil, somente 32% da 
população consome as quantidades 
adequadas de fibra. O dado foi divul-
gado em julho de 2012, na Pesquisa 

de Orçamentos Familiares do IBGE. De 
acordo com as recomendações da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), a média 
ideal, aos adultos, é de 20g a 30g por dia. 
Pesquisadores da Faculdade de Medicina da 
Northwestern, nos Estados Unidos, aponta-
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uma vasilha de cereais matinais, em especial 
se do tipo integral, reduz em 20% os riscos 
de hipertensão entre os homens. Por 17 anos, 
o estudo analisou mais de 13 mil homens, 
com pressão arterial normal e na faixa dos 
50 anos. A nutricionista Bruna Cherubini 
Alves indica que o cereal matinal é a princi-
pal fonte de carboidrato – nutriente crucial 
na alimentação –, por ser a melhor fonte 
de energia para o corpo. De acordo com o 
Guia Alimentar para a População Brasileira, 
cereais, pães e massas devem ser consumidos 
preferencialmente na forma integral. “Os 
cereais matinais que adicionam maior qua-
lidade à nossa alimentação são os integrais, 
pois mantêm maior quantidade de fibras e 
também de vitaminas, minerais e ácidos gra-
xos essenciais”, explica Bruna. Vale lembrar 
que grãos integrais são aqueles que não pas-
sam pelo processo de refinamento, também 
conhecido como refinação ou refino. 



Combustível para o dia

É conhecida a frase que afirma: o café da ma-
nhã é a refeição mais importante do dia. Por isso, 
é importante ter cuidado ao selecionar os itens 
que farão parte da primeira mesa posta. Por serem 
fonte de carboidrato, os cereais matinais são uma 
ótima escolha para começar o dia com mais energia. 
Mas atenção: engana-se quem pensa que os cereais 
com açúcar oferecem os mesmos benefícios que 

os integrais. “Os cereais matinais adicionados de 
açúcar não costumam ser recomendados, já que o 
açúcar aumenta o valor calórico do alimento, po-
dendo favorecer o ganho do peso”, explica Bruna. 
A nutricionista reforça a importância do consumo 
adequado de cereais matinais para, inclusive, 
melhorar a produtividade no dia a dia. “Qualquer 
pessoa necessita de energia provinda de carboi-
dratos para realizar suas atividades. Assim como 
uma criança que não se alimenta não aprende na 
escola, o adulto pode diminuir sua produtividade 
no trabalho.” Desta forma, a profissional destaca 
que o carboidrato é a fonte preferencial de energia 
do cérebro, o qual depende da glicose para exercer 
suas funções normalmente. É justamente por essa 
razão que é importante consumir uma quantidade 
adequada de carboidratos logo no café da manhã, 
antes do trabalho ou outros compromissos. 

Cuidado na escolha

Como qualquer outro alimento, os ce-
reais matinais exigem equilíbrio. Apesar de 
saudáveis, o consumo em excesso dos mesmos 
também pode contribuir para o aumento do 
peso. “O principal cuidado que se deve ter 
é no momento da compra”, indica Bruna 
Cherubini Alves. Alguns tipos de cereais são 
compostos de grãos refinados, apresentando 
menor quantidade de fibras que os integrais. 
Além desses, há também os que são adiciona-
dos de açúcar, o que eleva o valor calórico do 
alimento e, por consequência, está associado 
ao aumento do peso. “O consumidor deve 
preferir sempre os cereais integrais, com 
maior quantidade de fibras e menos açúcar. 
Por isso, é importante estar atento aos rótulos 
dos alimentos”, enfatiza Bruna.

Vale salientar que as fibras, além de 
promoverem uma maior sensação de sacie-
dade – o que pode ajudar em casos de dieta 
–, também auxiliam no funcionamento do 
trato intestinal. No entanto, é importan-
te lembrar que uma dieta saudável não é 
composta apenas por cereais integrais, mas 
também pelo consumo adequado de frutas, 
legumes e vegetais. “Para aumentar a quali-
dade da nossa alimentação, devem-se evitar 
os alimentos refinados e os ricos em gorduras 
trans e saturadas. Muitas doenças crônicas 

Propriedades
Conheça melhor alguns tipos de cereais e 

seus benefícios

Quinua 

Rica em proteína, a quinua é uma boa 

fonte de energia, mas apresenta menor 

quantidade de fibras. A chia contém 

ainda vitaminas, minerais e ácidos graxos 

que ajudam na prevenção do câncer e 

doenças cardiovasculares.

Müsli 

Este mix de cereais com frutas secas 

é mais rico em nutrientes que cereais 

puros. As frutas, naturalmente doces e 

sem adição de açúcar, garantem todo o 

sabor. É diferente da granola por conter 

ingredientes crus, que fazem o müsli um 

cereal ainda mais nutritivo. 

Trigo em grãos

O trigo é uma ótima fonte de fibras, 

minerais e vitaminas. A versão integral 

costuma ser um pouco amarga. Para 

torná-la mais saborosa, adicione frutas, 

iogurte ou leite. 

Chia

De origem mexicana, esta semente é 

carregada em fibras e tem mais proteínas 

que os flocos de milho, arroz e trigo. Ao 

formar uma espécie de gel no estômago, 

a chia contribui para a redução do apetite 

e aumento da sensação de saciedade. 

Ômega 3, fósforo e magnésio são outras 

propriedades encontradas na chia. 
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Enquete
Você tem o hábito de consumir cereais matinais?

“Lá em casa, quem come é a minha 
filha. Ela prepara com iogurte antes de 

ir para a escola, até pela facilidade.”
Bruna Pereira dos Santos, vendedora

“Não. O gosto não me agrada e, além 
disso, sou diabético. Tenho um controle 
rigoroso sobre a alimentação, nem sei 
se poderia comer.”
Claudio Roberto Kubaszeiski, 
comerciante

“As minhas filhas adoram, mas eu 
e o meu marido também gostamos. 

Normalmente compramos os doces, de 
flocos de milho.”

Sandra Roseli Wadenphul Rodrigues, 
dona de casa

estão associadas à má alimentação, como 
diabetes, obesidade e até mesmo certos tipos 
de câncer”, observa a nutricionista.  

Muitos tipos, muitos benefícios

Quinua, linhaça, aveia ou granola? Entre as 
diferentes opções, é importante consultar um pro-
fissional e entender melhor qual o tipo de cereal 
mais adequado para a sua rotina alimentar. A aveia, 
por exemplo, costuma ser consumida, geralmen-
te, no formato de flocos. Rica em fibras, cálcio, 
fósforo, ferro e vitaminas do complexo B, pode 
ser encontrada na forma de flocos grossos, finos e 
também em farinha. Já a granola apresenta tipos 
variados: com frutas secas ou não, e até mesmo com 
sabores, como chocolate. Um de seus benefícios é 
o impacto na disposição e o auxílio no controle dos 
índices de gordura e glicose no sangue. Os flocos 
de milho também são fonte de carboidratos, mas 
apresentam menor quantidade de fibras. Podem 
ser misturados a outros cereais, como a própria 
granola ou o müsli.
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Para muitos, as mídias sociais 

ainda são uma incógnita, com 

seus vocabulários específicos 

recheados de termos em inglês. 

Conheça algumas dessas redes de 

relacionamento e aprenda pequenos 

truques – como linguagem, técnicas 

e usos mais comuns – para não fazer 

feio ao ingressar com um  

perfil no mundo digital

#a

#b

#e

Avatar – Imagem do perfil de um usuário nas 
mídias sociais. Trata-se de um personagem que re-
presenta o dono do perfil, podendo ser uma imagem 
do próprio ou até mesmo de alguma personalidade 
conhecida. Pode ser usado qualquer tipo de ima-
gem, como foto, caricatura ou ilustração. Algumas 
redes só permitem foto do próprio usuário.

Buzz – Comentários, depoimentos, menções. É a 
repercussão gerada nas mídias sociais.

Cibridismo – Integração entre o online com o 
offline, quando um complementa o outro.

Convergência – É quando se tem uma peça de mar-
keting feita para ser utilizada em qualquer mídia 
social, seja Facebook ou Twitter, por exemplo. Dife-
rente de transmedia storytelling, quando se elabora 
um conteúdo diferente para cada mídia específica. 

Creative Commons – Embora não 
esteja diretamente ligada a mídias 
sociais, a licença Creative Commons 

permite a cópia e o compartilhamento de obras 
criativas, como fotos, vídeos e músicas, com poucas 
restrições de uso. É uma organização não governa-
mental sem fins lucrativos que tem apoio do Centro 
de Domínio Público e reúne essas obras, muito 
utilizadas em posts de diversas redes sociais. 

Crescimento orgânico – Em um monitoramento 
de resultados, é possível visualizar o que foi propa-
gado de forma natural, por sua relevância, e o seu 
respectivo alcance, sem necessidade de propagan-
da paga para impulsionar posts, por exemplo. 

Edgerank – Comparado com o PageRank, respon-
sável pelo rankeamento de sites no resultado de 
buscas orgânicas do Google; o Edgerank funciona 
de maneira semelhante, só que dentro do Face-
book. A rede usa um algoritmo que mede a rele-
vância de seus posts para determinar quais serão 
exibidos no feed de notícias de seus fãs, usando 

#c
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curtiram uma página visualizam as atualizações 
da mesma.

#f

#g

Facebook – É a rede de maior alcance 
de usuários no Brasil, atualmente. 
Foi lançada em 2004, por Mark 

Zuckerberg, e possui mais de 1,15 bilhão de 
usuários. O principal objetivo é o relaciona-
mento com amigos, onde todos podem curtir, 
compartilhar e comentar tudo o que é postado. 
Na página principal, também chamada de feed 
de notícias, é possível conferir as atualizações 
de amigos e das páginas que o usuário escolheu 
curtir, podendo interagir com elas. 
No perfil é possível adicionar amigos, enquanto 
a fanpage ou página é aquela curtida por fãs, 
direcionada a marcas e empresas. Logo no iní-
cio, muitas empresas entraram na mídia criando 
perfis e não fanpages, sem saber que podem até 
ser banidas do Facebook pelo procedimento 
equivocado. O que pouca gente sabe é que o 
Facebook, inclusive, é cheio de regras e real-
mente penaliza os usuários quando identifica 
algo errado. Na imagem de capa – aquela que 
fica no topo da página, ao fundo da imagem do 
perfil – por exemplo, não é permitido mais de 
20% de texto, tampouco contatos, como tele-
fones, enderços físicos ou de sites.
Timeline ou linha do tempo (mural) é o espaço 
do perfil com as atualizações de um determina-
do usuário. Além disso, é possível conversar no 
bate-papo (chat), trocar mensagens inbox (em 
que só as pessoas interessadas terão acesso), 
participar de grupos temáticos e criar eventos, 
entre tantas outras utilidades. Há empresas que 
criam até lojas dentro desta mídia, as chamadas 
f-commerce, feitas a partir de aplicativos espe-
cíficos feitos para a venda de produtos a partir 
dali diretamente ao consumidor final.

Feed – Também conhecido como RSS Feeds 
(RDF Site Summary ou Really Simple Syndi-
cation). É utilizado principalmente por blogs 
e sites de notícias para levar ao usuário suas 
atualizações, sem que o interessado precise ir 
até a página de origem. 

Flickr – Site utilizado para hospedagem 
e partilha de fotografias. Nele é possível 
adicionar amigos e cada participante 

pode criar seus álbuns pessoais. Também é pos-
sível entrar em contato por meio do Flickr com 
fotógrafos do mundo inteiro. Foi lançado em 2004 
e em 2005 foi adquirido pela Yahoo! 

Flipboard – É um aplicativo disponível 
para tablets que reúne todas as mídias 
sociais de um usuário e suas respectivas 

atualizações, em formato de revista digital. Trata-
se de uma revista personalizada, uma maneira 
divertida de acessar as redes.

Formspring – Rede social baseada em 
perguntas e respostas que está com seus 
dias contados. Nela, o usuário responde 

a perguntas diversas, criando assim o seu perfil. 
Pode ser interligado a outras redes, como Twitter 
e Facebook. Foi criada em 2009.

Foursquare – Esta é uma rede criada 
para plataformas móveis (mobile), 
como tablets e smartphones. A ideia é 

que os membros façam check-in de seus celula-
res, através do serviço de localização (GPS), nos 
lugares que frequentam, acumulando pontos e 
aproveitando promoções criadas pelas empresas. 
O público visitante pode deixar no espaço virtual 
fotos registradas no local, além de dar dicas para 
outros visitantes, recomendando – ou não – o es-
tabelecimento. Conforme a pontuação, o número 
e a categoria de lugares que passa, o usuário vai 
ganhando badges, que são medalhas que mostram 
um pouco do seu perfil e estilo de vida.

Google+ – Atual aposta da Google, 
lançada em 2011. Os contatos podem 
ser adicionados sem que os outros usu-

ários aceitem convite. Trabalha com círculos de 
assuntos de interesse, organizados por grupos, e 
se diferencia pelos hangouts, que são encontros 
por videoconferência (ou chats por vídeo) com 
usuários de um determinado grupo. São agenda-
dos previamente e envolvem um grupo grande de 
pessoas. Há também um outro recurso único da 
rede, o sparks, que sugere conteúdos, conforme 
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determinados tópicos, e utiliza a tecnologia dos 
famosos algoritmos de busca da Google.

Google Trends – Ferramenta da Google que apre-
senta as expressões e os termos mais pesquisados na 
internet no momento. São as tendências apontadas 
na busca do Google, incluindo as mídias sociais. É 
possível visualizar os termos por gráficos de frequên-
cia, por regiões do mundo e em outros idiomas.

#h
#l

#m

#k

#i
Instagram – Falou em fotografia nas 
redes sociais, falou em Instagram, que 
pode direcionar suas imagens a outras 

Hashtag – Toda palavra com o jogo da velha (#) 
na frente é chamada de hashtag. Elas servem para 
facilitar que se entenda sobre determinado tema 
e para localizar outras postagens sobre o assunto, 
pois clicando-se na palavra é possível ver todas as 
publicações referentes àquela marcação. Sempre 
foi utilizada no Twitter e mais recentemente tam-
bém foi adotada pelo Facebook. Existem algumas 
hashtags conhecidas do público, tais como #FF 
(Follow Friday, do inglês, com indicações de perfis 
que são interessantes de serem seguidos no Twit-
ter) e #nowplaying seguido do nome da música 
que se está ouvindo naquele momento.

Hootsuite – Plataforma elaborada 
para mídias sociais, centralizando em 
um único espaço diferentes redes. É 

possível publicar e agendar posts para o Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Foursquare, MySpace e Word-
Press, e gera gráficos de interação sobre cada 
mensagem postada.

Klout – Trata-se de uma ferramenta para análise 
de influenciadores nas mídias sociais. Mede a in-
fluência de uma pessoa por meio das redes sociais 
em que ela está presente.

mídias, como Facebook e Twitter, por exemplo. 
Trata-se de um aplicativo para smartphones, que 
funciona também como uma rede social, possi-
bilitando interação entre amigos. Nele, é possível 
aplicar “filtros”, que alteram e dão vida às ima-
gens. Já são mais de 130 milhões de usuários.

LinkedIn –  É uma rede foca-
da em negócios e trabalho, 

basicamente composta de currículos e portfólios 
digitais. Além de mostrar outros profissionais a 
que a pessoa está conectada, nele há um espaço 
para recomendações, bem interessante para 
quem procura profissionais, assim como para 
quem está procurando por trabalho. Conta com 
mais de 85 milhões de membros e está presente 
em mais de 200 países. 

Métricas sociais – Toda ação em mídia social 
pode e deve ser mensurada, e para comprovar 
estes resultados existem as métricas sociais. 
Visualizações ou comentários de um blog, inte-
rações em um Twitter corporativo e downloads 
ou visualizações em determinado vídeo são 
alguns exemplos de como é possível fazer este 
monitoramento. É preciso realizar estas pesquisas 
e emitir relatórios sobre o desempenho de uma 
determinada página.

MySpace  –  Com foco na música, já foi a rede 
social mais popular do mundo. Lançada em 2003, 
possui um sistema interno de e-mails e fóruns. 
Hoje é focada em perfis relacionados à música, 
como de cantores e bandas independentes.

Orkut – Já foi a rede número 1 dos 
brasileiros. Aos poucos foi perdendo 

espaço para o Facebook. Seu forte estava nos 
scraps, recados que os amigos deixavam no perfil 

#o
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YouTube – É o site de vídeos mais co-
nhecido no mundo virtual. Caracteriza-
se como rede social por ter perfis de 

usuários e interação entre eles – é possível criar 
canais, compartilhar vídeos e marcar “gostei” ou 
“não gostei” nas publicações de outros usuários. 
Criado em 2005, hoje pertence à Google. 

de outros, e nas comunidades. A Google está mi-
grando os usuários do Orkut para o Google+.

#p

#t

#w

#y

#s

Pay with a Tweet  – É um sistema de pagamento por 
mídia social. Parece estranho, mas é exatamente 
isso, como o nome diz – Pague com um tweet, na 
tradução livre. Faz sentido, já que o valor de ou-
tras pessoas divulgando o seu produto é, muitas 
vezes, maior do que o dinheiro pode pagar. Como 
funciona: criadores de conteúdo concedem acesso 
ao seu trabalho, seja uma música ou um e-book, 
por exemplo, em troca de um tweet ou um post 
no mural do Facebook. Simples assim.

Pinterest – O Pinterest é uma rede 
social de compartilhamento de fotos e 
infográficos. Imagine um mural em que 

você vai pendurando tudo o que lhe agrada. Esta rede 
funciona mais ou menos como um mural, onde você 
coleciona imagens que lhe interessam – ou “pina” (do 
verbo “pinar”, como muitos já adotaram). Você pode 
separá-las por áreas de interesse, compartilhar e co-
mentar, entre outras ações. O site pode ser vinculado 
ao Twitter e Facebook, interagindo com ambos. 

Seeding – Técnica de marketing utilizada para “se-
mear” determinadas notícias ou assuntos nas redes 
sociais. Nada mais é do que disseminar informações 
entre o seu público de interesse nas redes sociais, 
para que estes repassem adiante. No entanto, é 
preciso saber fazer: seeding malfeito é spam.

SlideShare – Rede lançada em 2006 
voltada ao ambiente profissional, onde 
é possível disponibilizar apresentações 

de slides e consultar as de outros usuários. É 
muito comum palestrantes disponibilizarem suas 
apresentações na rede para consulta posterior de 
quem participou da atividade.

Twitter – É uma das redes sociais mais 
difundidas no mundo, lançada em 
2006, por Jack Dorsey. Hoje possui 

uma média de 200 milhões de usuários ativos 
mensais. Trata-se de um microblog, onde só é 
possível escrever textos curtos (tweets), de no 
máximo 140 caracteres. 
Nesta rede, há interação entre os perfis, que 
seguem outros perfis e são seguidos por ainda 
outros, sem que seja necessária aprovação prévia. 
Logo, é possível acompanhar a vida de pessoas 
famosas, conferindo o que pensam determinados 
artistas ou grandes empresários, por exemplo. 
Os seguidores que acompanham os perfis podem 
retweetar (RT) – ou seja, replicar – os conteúdos 
que acham interessantes. Além disso, é possível 
responder cada tweet e fazer menção de alguém 
nas suas próprias publicações. 
Como o espaço é reduzido, para divulgar um 
link, pode-se utilizar um encurtador de URL 
(endereço eletrônico). Há também os trending 
topics (TTs), que são os assuntos que estão no 
topo das discussões.

Waze – Aplicativo que mostra o trân-
sito da cidade, misturando localização 
(GPS) e rede social. São os próprios 

usuários que fornecem informações para abaste-
cer o sistema, que é acessado de smartphones e 
identifica onde o trânsito está lento, bem como 
acidentes e barreiras. 

 
WhatsApp – Aplicativo de mensa-
gens, usado em plataformas mobile 

(smartphones e tablets). Alcançou a marca de 
250 milhões de usuários em todo o mundo, 
ultrapassando o Twitter.

Transmedia Storytelling – É uma técnica de narrativas 
diferentes, adaptadas e utilizadas em mídias distintas, 
que forma e reforça uma única grande mensagem. 
Cada mídia mostra parte desta história.
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Marcos Gross Consultor em treinamento e mestre em Gestão de Comunicação

do fóton exprime-se através da fre-
quência angular w=2p f, em vez de frequência f. 
Neste caso, em vez da grandeza h, usa-se, como co-
eficiente de proporcionalidade, a grandeza h, cujo 
valor numérico se calcula pela seguinte fórmula:

h = 6,6261 x 10 -34 Js = 4,1357 x 10 -15 eVs

Você compreendeu essa mensagem? 
Somente um estudante aplicado da física 

poderia entendê-la. É comum sentirmos – dian-
te de um palestrante ou de uma leitura de uma 
obra – não ter “captado” uma parte relevante 
do conteúdo transmitido. Faltam-nos conteúdo, 
informações e experiências; estamos com baixo 
repertório naquele campo do conhecimento.  

Não faltam comunicadores bem-intenciona-
dos no mundo. São milhares de cientistas, radialis-
tas, jornalistas, vendedores, diretores, professores, 
executivos, estagiários e outros profissionais que 
tentam passar o seu recado no dia a dia e não são 
compreendidos por grande parte de seus interlo-
cutores. Por que isso acontece?

O grande erro de quem se comunica é ignorar 
o repertório cultural e mental do ouvinte ao qual 
se dirige. Uma boa comunicação começa res-
pondendo às seguintes perguntas: qual é o perfil 
sociocultural dos meus ouvintes? Que palavras 
compõem o vocabulário cotidiano dos destina-
tários? Que estímulos os deixarão motivados e 

a energia que abordagens são compatíveis com seu grau de 
inteligência intelectual e emocional, a fim de que 
decodifiquem o que se quer transmitir? 

O mundo corporativo ignora o fato. É 
comum observarmos diretores de empresas 
se dirigirem ao “chão de fábrica” com termos 
muito técnicos e gerenciais à moda de Harvard, 
esquecendo que, geralmente, o “peão” possui um 
repertório simples e popular, por conta do pouco 
contato que tem com as leituras especializadas. 
O resultado é um sério gap de comunicação 
que cria desconexão entre a alta gerência e os 
colaboradores operacionais.

A linguagem adequada é aquela que está 
alinhada ao repertório cultural dos receptores. O 
mérito de programas populares da TV, como o 
Fantástico (que está no ar desde 1973), é a capa-
cidade de poder falar uma linguagem básica que 
pode ser compreendida por qualquer brasileiro, 
do extremo norte do país ao Chuí, dialogando 
simultaneamente com o executivo de São Paulo e 
o cidadão ribeirinho da Amazônia.

Então vai a dica: todas as vezes que for en-
viar uma mensagem a alguém, analise o perfil da 
pessoa que receberá sua mensagem. Verifique as 
palavras que utilizará e o vocabulário empregado.  
O comunicador que desprezar esses passos não 
estará dialogando, mas atuando em um verdadeiro 
monólogo. Fim da mensagem.

omunicação eficaz é aquela
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independente-
mente de sua área de atuação, ajuda a entender as 
necessidades da clientela e definir melhores estra-
tégias de como alcançar resultados desejados. São 
ferramentas importantes que podem ser utilizadas 
tanto em pequenos estabelecimentos quanto em 
empresas de grande porte, objetivando reconhecer 
características específicas, tipos de abordagens e 
mudanças de métodos que ajudarão o empresário 
a entender o comportamento do consumidor.

Abordagens de 
acordo com o alvo

Clóvis Vidueiro Pereira Júnior, proprietário 
da empresa especializada De Fatos e Dados, ex-
plica que existem diversos tipos de abordagens 
que as pesquisas podem ter, de acordo com a 
necessidade de resultado de cada cliente. Elas 
são geralmente elaboradas pelo Mar keting das 
empresas contratantes, com objetivos que variam 
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realizar pesquisas,

É hora de ouvir  
os consumidores

Saber a opinião daqueles que pretende 

conquistar ou adentrar em um  

novo nicho de mercado são possibilidades 

em que a pesquisa de satisfação pode 

auxiliar a empresa

Ana Paula Sardá
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desde a avaliação de um produto já no mercado, 
lançamentos e de novas estratégias, entre outros. 
A empresa de pesquisa fica responsável pela es-
truturação do processo. 

A empresa de Clóvis também trabalha com 
pesquisas para empresas fora do Brasil e explica 
que estes clientes geralmente utilizam como 
principal forma de pesquisa o CATI (sigla em 
inglês para Entrevista Telefônica Assistida por 
Computador). Em média, do processo de elabo-
ração e aprovação até a entrega do levantamento 
leva cerca de 15 dias.

As pesquisas de satisfação de clientes po-
dem atingir diversos objetivos, como a compa-
ração de marcas, produtos ou serviços, opiniões 
ou aprofundar o conhecimento sobre a área 
específica. De acordo com a De Fatos e Dados, 
70% do mercado que consome pesquisas são das 
áreas de produtos e serviços.

A quantidade de pessoas entrevistadas pode 
variar de acordo com o resultado esperado. A 
amostragem utilizada é, em média, de 20% do 
público-alvo ou do universo total de uma área 

específica. Clóvis utiliza uma analogia para 
representar como essas avaliações funcionam 
e os resultados que se esperam: “Uma feijoada 
não precisa ser comida integralmente para que 
se possa dizer se é boa ou não, ou para poder 
analisá-la”. 

Tipos de pesquisas mais utilizados

Porta a porta – pesquisa primária domiciliar.

CATI (Entrevista Telefônica Assistida por Computador) 
– Utilizada muito por  empresas multinacionais. 

Pesquisa via conversa por telefone feita de acordo 

com cada público.

Entrevista em profundidade – Conversas entre uma e duas 

horas de duração em que uma pessoa é analisada.

Tríades – Entrevista em profundidade com três 

pessoas. Permite ao moderador troca de informações 

com o cliente durante o processo.

Grupo focal – Grupos de seis a dez pessoas. Há troca e 

interação entre o grupo.



Como resultados efetivos na gestão de produtos, 
estes levantamentos podem definir novas estratégias, 
futuros serviços, abordagens e mercadorias, além da 
oportunidade de tirar dúvidas dos clientes.

Buscando a 
satisfação do cliente

O Walmart é uma rede multinacional que 
possui em torno de 550 lojas em todo o território 
brasileiro. Como toda grande empresa, a preocupa-
ção com a opinião dos seus consumidores é parte 
importante na gestão de suas lojas. Eduardo Britez, 
diretor de Pricing e Consumer Insights do Walmart 
Brasil, afirma que as pesquisas quantitativas, apli-
cadas por telefone, são as mais utilizadas pela rede. 
Amostragens com clientes de todas as lojas são uti-
lizadas para compreender o nível de satisfação em 
diversos níveis, como: percepção de preços, rapidez 
nos caixas, atendimento, qualidade de açougue/
hortifrúti/padaria e limpeza da loja, além de outras 
áreas quando necessário. “As pesquisas são feitas por 
intermédio de um instituto especializado, que entra 
em contato com pessoas residentes nas regiões das 
lojas para realizar as entrevistas”, descreve.

Britez ainda esclarece que ao todo são feitas 
mais de 10 mil entrevistas mensais para garantir a 
cobertura de todas as lojas, bandeiras e formatos, 
com entrega de resultados mensais que permitem 
a observação da evolução dos resultados de forma 
acionável e efetiva. Como objetivos, a rede busca 
medir os índices de satisfação em todas as suas 

lojas, nos seus principais atributos mobilizadores, 
com a intenção de manter a qualidade da experi-
ência de compra dos clientes.

Os resultados obtidos pelo Walmart são com-
partilhados com todas as lojas, para que futuramente 
possam agir de acordo com os índices que precisam 
de melhora no desempenho. “Resultados macro 
também são discutidos em fóruns semanais, de 
forma a incentivar os líderes das lojas a tomarem as 
medidas necessárias para melhoria ou manutenção 
da satisfação dos clientes”, revela. Estas respostas por 
parte dos clientes permitem identificar ao longo do 
tempo quais são as principais forças e em quais pon-
tos pode-se melhorar. Para Britez, a prioridade são os 
índices de maior sensibilidade para o cliente.

As pesquisas de satisfação permitiram à 
rede Walmart implementar, ao longo do tempo, 
diversas ações que contribuíram com uma melhora 
significativa da percepção de preços pelos clientes 
nos últimos dois anos.

Entendendo o consumidor

De acordo com a empresária Nádia Freire, 
sócia-diretora da Segmento Pesquisas, a área permite 
adequar os diferentes métodos e técnicas conforme 
a necessidade do cliente. No caso das pesquisas de 
satisfação para medir a opinião do cliente a respeito 
da empresa ou do serviço que está sendo analisado, 
o método utilizado é sempre a quantitativa, por 
meio da técnica da pesquisa de opinião, com ques-
tionários estruturados que permitem a avaliação do 
cliente através de notas ou conceitos. O processo 
de construção de toda pesquisa passa por diversas 
etapas, com pré-testes e ajustes, até que se chegue à 
estrutura que garantirá os resultados de que o cliente 
necessita. “Para cada área de atuação temos um tipo 
de abordagem. O objetivo é medir a satisfação dos 
clientes nos diferentes âmbitos da empresa, princi-
palmente”, ressalta.

Os frutos dessas avaliações podem modificar 
a gestão supermercadista desde o atendimento, 
produtos, organização, comunicação/propaganda, 
chegando-se ao relacionamento com o cliente. 
Para Nádia, podem-se constatar visivelmente as 
mudanças principalmente em termos de melhoria 
na relação com o consumidor e fornecedores, 
melhora do clima da organização, resultando em 
fidelidade do cliente, que, por consequência, 
resulta em aumento de vendas.
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ao supermercado sempre esteve associada a 
prazer: quem não gosta de escolher pessoalmente 
uma boa garrafa de vinho e o cardápio para o jan-
tar? E essa atividade pode ser ainda mais atraente se 
a empresa souber utilizar a seu favor as informações 
sobre os clientes habituais. É o que garante o con-
sultor de varejo Rogério Machado. O segredo para 
essa nova gestão de marca? Um novo instrumento, 
que no Brasil ainda está em fase de implantação: o 
geomarketing. Segundo esse método, já empregado 
em pequena escala e de maneira informal pelos 
comerciantes, conhecer a região de atuação é es-
sencial para a definição de estratégias. 

“O geomarketing é uma ferramenta para 
coletar dados de pesquisa de mercado, focado 

em variáveis geográficas, que extrai informa-
ções e características vinculadas aos clientes do 
local”, afirma Cláudia Ramos, coordenadora do 
curso superior de Gestão em Supermercados da 
Universidade de Caxias do Sul. Trata-se de uma 
técnica de marketing que alerta para a importância 
da visualização gráfica (representada em mapas) 
e da análise de dados para o processo de tomada 
de decisões no cotidiano das empresas.

Para a professora, a pesquisa de mercado 
já utilizava enfoques semelhantes, mas não com 
tanta especificidade. Agora, informações relacio-
nadas à geografia, e especialmente à localização 
das empresas, são trabalhadas para fornecerem 
uma análise completa da micro e da macrorregião 
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Use a geografia 
a seu favor

Conhecer o consumidor é uma 

das mais importantes formas 

para aumentar as vendas no 

autosserviço. Com o avanço das 

ferramentas de Marketing, hoje o 

varejista tem ao seu dispor dados 

demográficos dos clientes. Saiba 

como essas informações podem 

ajudar o seu negócio

Leila Ghiorzi
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para estabelecer uma nova empresa. São observados fatores como o poder 
aquisitivo da população do local de interesse, as questões de logística e 
facilidade de acesso ao público da região. Como o sistema é complexo, sua 
implantação exige apoio de software especializado, que apresenta grafica-
mente os dados, divididos em mapas de atuação. A partir deles, traçam-se 
os perfis das comunidades estudadas.

Definindo objetivos e desenhando táticas

As informações estratégicas descobertas pelas técnicas de marke-
ting geográfico, no entanto, apenas acrescentam valor às redes quando 
podem ser traduzidas, estudadas e transformadas em ações práticas de 
possível mensuração. Identificar o tamanho do mercado sem saber quais 
os estados, os municípios, os bairros ou as carteiras que possuem maior 
potencial, por exemplo, pode representar a perda de oportunidades 
pela empresa. Por isso, as estratégias de crescimento ou mudanças na 
organização precisam estar alinhadas com as pesquisas geográficas.

Essencial também para escolha de locais para aberturas de novas 
filiais, lançamento de produtos, respostas a mudanças de comporta-
mento do consumidor, o geomarketing torna-se aliado na hora de agra-
dar ao cliente e se diferenciar da concorrência. Como explica Cláudia, 
“no caso de empresas com mais de uma filial em locais diferentes, as 
lojas não usam os mesmos dados, o que permite uma personalização 
especial de acordo com o perfil do lugar”. Na prática, o resultado é 
um mix de produtos diferentes de acordo com o bairro em que a loja é 
localizada, além de estratégias diferenciadas de venda. A tele-entrega, 
por exemplo, é um ponto importante na gestão de supermercados. To-
davia, segundo a consultora, essa não é uma prática imprescindível em 
todos os locais: umas regiões valorizam e outras não. Como descobrir 
isso? Utilizando as ferramentas de geomarketing.

Se a empresa não tem muito conhecimento de pesquisas de mer-
cado, a dica é procurar um especialista na área. Caso o departamento 
de pesquisa seja institucionalizado e atuante, uma orientação consegue 
desenvolver as bases para a aplicação interna do geomarketing, acon-
selha Cláudia. Outro ponto importante é a definição dos objetivos. É 
a partir deles que as pesquisas serão desenvolvidas.

Aplicando o geomarketing na prática

As pesquisas, normalmente, iniciam-se a partir de aparelhos de geolo-
calização, com sistema de posicionamento global (GPS). A partir do ponto 
de interesse, faz-se o mapeamento das regiões vizinhas. Segundo Rogério, se 
a região apresentar forte horizontalização, com muitas casas em terrenos de 
grandes dimensões, é sinal de menor potencial de consumo. Por outro lado, 
quando a área investigada possuir maior verticalização, composta principal-
mente por edifícios prontos e em construção, aponta um maior potencial 
consumidor, por causa da grande concentração populacional.

Há ainda quem sobrevoe a área desejada, para apreender exatamente 
o potencial da região antes mesmo de iniciar a pesquisa propriamente dita. 
“Essa é uma tática usada por governos e grandes empresas, que chegam a 



adquirir os terrenos apostando na valorização da 
região”, explica Rogério, que afirma que algumas 
empresas chegam a resguardar as terras por anos, 
esperando a valorização da área.

Depois da exploração inicial, parte-se para 
a compilação de dados acerca da região e da 
população que ali vive. Esta é uma parte crucial 
do geomarketing. Para Cláudia, dependendo do 
objetivo, indica-se a utilização de banco de dados 
já existentes ou a construção do próprio banco de 
dados. “Em geral”, afirma, “o mais indicado é uma 
atuação híbrida, com consulta a fontes primárias e 
secundárias”. Para o cruzamento de dados, indica-
se a consulta às pesquisas do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), com atenção 
especial à Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), 
que aponta as inclinações de consumo das famílias 
por região e pode indicar a disposição dos habitan-
tes da região escolhida. As estatísticas divulgadas 
por entidades representativas também são um 
ótimo reforço para o supermercadista que optar 
por utilizar de forma consciente o geomarketing. 

Os bancos de dados construídos pela própria 
empresa, se possuir estrutura para medir a satisfa-
ção e os hábitos de consumo dos clientes, também 
podem ser empregados na estratégia. “As práticas 
de utilização de cartão fidelidade, Gestão de Re-
lacionamento com o Cliente (CRM) e ações de 
fidelização e aproximação com o cliente, quando 
bem empregadas, garantem a satisfação dele”, 

afirma o consultor. As informações extraídas 
desses programas também são fonte de consulta 
para o geomarketing. 

Observando os resultados

A partir daí, a rede pode lançar um olhar mais 
específico para a região de interesse, a partir do 
estudo de uma amostra, cujo tamanho depende do 
objetivo: quanto mais específico, menor o espaço 
amostral, mais informações exclusivas sobre a po-
pulação. Se o propósito for abrir uma loja em bairro 
de Porto Alegre, por exemplo, a área de influência 
altera-se de acordo com o perfil e com a dimensão 
do empreendimento. Para Rogério, uma padaria 
requer o exame de uma região primária. Já para o 
estabelecimento de supermercados, que possuem 
maior influência, as buscas devem rastrear uma 
área mais ampla, para verificar as condições sociais, 
ambientais e econômicas do local.

Os resultados, apresentados em mapas, podem 
ser analisados de forma mais rápida e intuitiva, o 
que ocasiona um aumento na eficácia da tomada de 
decisões das empresas. Isso é resultado da forma 
de visualização das informações e da relação entre 
as variáveis, que são utilizadas não somente pelo 
marketing, mas também pelos departamentos de 
vendas e desenvolvimento de produtos.

Planejando o futuro

O avanço das tecnologias de informação, com 
o aumento da velocidade e a diminuição dos custos 
no processamento e no armazenamento de grandes 
volumes de dados através de computadores, indica 
um protagonismo cada vez maior dos métodos de 
marketing geográfico. Rogério aponta o geomarke-
ting como a tendência para os próximos anos na 
personalização dos serviços e produtos da empresa 
para atender os consumidores. Com os sistemas 
informatizados será possível a implementação de 
estratégias de geomarketing individualizado, com a 
definição de um mix de produtos específico para 
cada indivíduo em função do local onde se encontra, 
observando-se seu perfil individual, os locais que 
frequenta e os seus padrões de compra. Cláudia 
compartilha da opinião: “A tendência, cada vez mais, 
é de que o supermercado compreenda e personalize 
os produtos e serviços para consumidores, como 
uma forma de diferenciação de marca”.

Ações que podem ser 
auxiliadas com o marketing geográfico

Definição de estratégias de expansão de rede de pontos de 

vendas (PDVs);

Adaptação de cada seção do marketing-mix a diferentes 

segmentos identificados num mapa, com a segmentação 

de PDVs;

Estabelecimento de preços diferenciados para os produtos 

conforme uma política de vendas específica para cada área 

geográfica;

Definição de objetivos de venda possíveis de serem alcançados 

e maximização de oportunidades de crescimento em função 

do grau de atratividade de cada zona;

Redução dos custos e aumento da eficiência de uma 

campanha publicitária através de publicidade direcionada e 

adaptada a cada região.
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Além das tradicionais publicações customizadas 

impressas, também produzimos conteúdo 

digital, inclusive para redes sociais. Faça seu 

orçamento com a Temática Publicações e tenha 

uma fanpage ou um twitter profissional. 

E lembre-se: não basta estar nas mídias, é preciso 

ter estratégia para não marcar gol contra. 

(51) 3346-1194

www.tematica-rs.com.br

facebook/tematicapublicacoes

twitter/tematicarevista

CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS 

NEWSLETTERS 

REVISTAS

JORNAIS

INFORMATIVOS INTERNOS

LIVROS COMEMORATIVOS 

RELATÓRIOS DE GESTÃO

publicações

Quer se posicionar nas mídias sociais  
e não sabe como? A gente sabe.
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Mário Rivas Consultor de Marketing, escritor e instrutor do GES

Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2 de 
agosto de 2010) em conjunto com o decreto 
regulamentador (decreto 7.404/10), que entram 
em vigor em 1º de janeiro de 2014, determinam 
os princípios, objetivos e instrumentos, assim 
como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 
gerenciamento de resíduos sólidos. Nelas, ficam 
determinadas as responsabilidades do gerador ou 
distribuidor dos resíduos sólidos, assim como as 
penalidades a que são sujeitos os infratores.

Conforme o Art. 25, “o poder público, o 
setor empresarial e a coletividade são responsáveis 
pela efetividade das ações voltadas para assegurar 
a observância da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e das diretrizes e demais determinações 
estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento”.

Os resíduos sólidos urbanos nada mais são 
do que o conjunto de todos os tipos de resíduos 
gerados nas cidades e coletados pelo serviço muni-
cipal (domiciliar, de varrição, comercial e entulhos 
da construção civil). Estes têm classificação de 
acordo com o tipo, como:

- Resíduo Reciclável: papel, plástico, metal, 
alumínio, vidro, etc.

- Resíduo Não Reciclável ou Rejeito: é aquele 
não reciclável, ou resíduo reciclável contaminado.

A Lei da Política Nacional de Resíduos Só-
lidos institui uma série de medidas para garantir 
o tratamento ambientalmente correto do lixo 
em todo o Brasil. Impõe ao poder público, por 
exemplo, a substituição dos lixões por aterros 
sanitários, locais preparados para evitar a conta-
minação do solo e dos lençóis freáticos.

a lei Os supermercados também são afetados.  
O artigo 33 obriga à implantação de sistemas de 
logística reversa, providenciando o retorno dos pro-
dutos após o uso pelo consumidor. Essa responsabi-
lidade deve ser compartilhada entre os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes.

Estão incluídos pilhas e baterias; lâmpadas; 
eletroeletrônicos e componentes; todas as emba-
lagens plásticas, metálicas ou de vidro; papéis, pa-
pelão e cartão; pneus; agrotóxicos e seus resíduos 
e embalagens; óleos lubrificantes, seus resíduos e 
embalagens, etc.

O objetivo de uma gestão efetiva de resíduos, 
com a consequente valorização do seu destino, 
precisa dispor de algumas estruturas de apoio, 
como áreas de armazenagem para recolhimento e 
triagem dos diferentes tipos de resíduos (compac-
tador de papelão/papel; big-bags para embalagens 
de plástico e metal; contêineres para embalagens 
de vidro; contêineres para resíduos sólidos ur-
banos; e contêineres para tipos específicos de 
resíduos produzidas nas zonas técnicas) e lixeiras 
para recolhimento seletivo de resíduos nas áreas 
de entrada/saída e estacionamento (divididos 
por papel, plástico/metal, vidro e outros resíduos 
sólidos urbanos).

É necessário realizar inspeções rotineiras dos 
locais para melhorar continuamente o sistema 
de recolhimento e separação; também ações de 
sensibilização junto aos prestadores de serviços 
e clientes para diminuir a geração e melhorar o 
tempo e a qualidade da separação.

esíduos sólidos
em supermercados  
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ressonância

Desvendando o 
cérebro do shopper

Dentro de uma loja de autosserviço, 

enquanto circula entre as gôndolas, 

o consumidor recebe diversas 

informações sem perceber. São 

cores, formas, odores, sons e 

números. Tudo isso vai direto ao 

cérebro e ajuda na escolha das 

mercadorias. Conheça mais sobre a 

ciência que estuda esse processo 
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magnética, rastreamento ocu-
lar e mapeamento da expressão facial. Não se pre-
ocupe, não se trata de um exame hospitalar ou de 
uma investigação policial, mesmo essas tecnologias 
sendo, até pouco tempo, utilizadas exclusivamente 
para esses fins. Agora, o objetivo é observar as sensa-
ções que podem denunciar a predisposição de uma 
pessoa para comprar um determinado produto ou 
serviço, tais como aceleração do batimento cardí-
aco, aumento da retina e arrepio da pele.

Com o propósito de fechar uma lacuna do 
marketing – que é identificar e influenciar as 
causas e o que direciona as atitudes e comporta-
mentos do consumidor –, surgiu o neuromarke-
ting. Somado à neurociência, tem-se um campo 
que estuda a essência da compra. Por meio da 
lógica, a técnica visa a entender os desejos, 
impulsos e motivações das pessoas através do 
estudo das reações neurológicas a determinados 
estímulos externos.
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Estudos estimam que 80% das decisões de compra sejam tomadas 
abaixo do nível de consciência, baseadas em razões que nem o próprio 
consumidor conhece. Por isso, a técnica, que também é conhecida como 
neurociência do consumo, vem ganhando atenção especial dos pesqui-
sadores nos últimos anos. É um novo campo, que busca mensurar as 
impressões e comportamentos, sem o questionamento verbal.

Segundo o presidente do Instituto Eckart Desenvolvimento Huma-
no e Organizacional e doutor em Ciências Empresariais, Paulo Ricardo 
Silva Ferreira, a resposta à pergunta “você gostou deste produto?” nem 
sempre é verdadeira. “Isso ocorre devido ao viés cognitivo”, explica 
ele, ressaltando que a cognição (aquisição de conhecimento) envolve 
fatores diversos como o pensamento, a linguagem, a percepção, a 
memória e o raciocínio, entre outros pontos que fazem parte do de-
senvolvimento intelectual.

As análises da neurociência do consumo são mais assertivas, em com-
paração às tradicionais pesquisas quantitativas e qualitativas, de acordo 
com o coordenador do Laboratório de Neuromarketing da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) Carlos Augusto da Costa. Em sua concepção, o 
grau de emoção gerado em um consumidor a partir de um estímulo diz 
muito mais do que simplesmente perguntar a opinião dele. 

“Nada vai substituir a pesquisa tradicional, pelo menos a curto e 
médio prazos. Porém, neste método o respondente processa a questão 
e, ao fazer isso, automaticamente coloca um frame (imagem) que vai 
nortear a sua resposta. No neuromarketing não há perguntas, e sim a 
observação das reações fisiológicas e emocionais das pessoas”, garante 
ele, assegurando que essas pesquisas revelam que produtos similares 
têm receptividade diferente.

No mesmo sentido, Ferreira justifica que o conhecimento adquirido 
a partir de análises no neuromarketing pode auxiliar na criação de pro-
dutos e serviços concebidos de forma mais eficaz, bem como campanhas 
de comunicação mais centradas nas respostas do cérebro.

Dicas dos especialistas

Em um comércio tão competitivo, a tendência é que todos os 
setores – inclusive o supermercadista – passem a usar a neurociên-
cia do consumo para elevar o grau de acerto e, consequentemente, 
aumentar as vendas. Entretanto, o coordenador do Laboratório da 
FGV Projetos ressalta que não existe uma fórmula genérica. “O 
neuromarketing não é uma receita de bolo, muito menos o botão de 
compra automática do consumidor. As ferramentas apenas indicam 
em qual probabilidade o sucesso é maior”, explica Costa.

Já para Ferreira, a ida ao supermercado, normalmente, é uma 
ação cognitiva. Seria uma compra premeditada, pois já se tem a 
lista definida no consciente, sabendo-se antecipadamente a marca, 
tamanho ou preço do produto que se deseja. “No entanto, estímulos 
externos causam uma série de novas necessidades que vêm do lado 
direito do cérebro, o lado emocional. Então ocorre o ato de com-
prar”, esclarece o presidente do Eckart, pontuando que o cérebro 
humano é estimulado de muitas formas, por cores, cheiros, geren-
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iluminação, entre outros estímulos.

Ao contrário de Costa, que não ge-
neraliza uma fórmula para o sucesso no 
consumo, Ferreira é bem mais otimista. 
“A grande dica se resume em observar a 
percepção do cérebro, e como temos um, 
o que funcionar para nós funcionará para 

todos”, diz. Contudo, os dois especialistas 
concordam que o fator determinante é saber 
quem é o cliente. “Ao conhecer seu público 
e surpreender o lado direito do cérebro de-
les, sem dúvida, a razão será superada pelo 
desejo. E, por alguns momentos, as pessoas 
ficarão felizes com a decisão”, conclui o 
presidente do Eckart.

pós a percepção da importância do neuro-
marketing como uma ramificação do marketing, 
as empresas compreendem com muito mais 
profundidade e eficácia o comportamento dos 
indivíduos e do mercado. Ao mapear as zonas 
do cérebro que são mais estimuladas diante de 
experiências de consumo, esta ciência busca en-
tender os aspectos emocionais e subconscientes 
associados ao comportamento e à tomada de de-
cisão dos seus clientes. O desafio agora é orientar 
os supermercadistas nas decisões estratégicas. 
Confira abaixo algumas dicas:

Iluminação Em seções de alimentos perecíveis, o uso 

adequado de luzes pode transmitir ao consumidor a 

sensação de frescor, além de valorizar determinados 

artigos e passar uma imagem de requinte. De acordo 

com o objetivo, as lâmpadas fluorescentes podem ser 

utilizadas em cores e tons diferentes.

Música O som é capaz de alterar o estado de ânimo 

das pessoas. Dentro de um supermercado, a música 

tem o poder de estimular os movimentos dos clientes. 

Em um momento em que o fluxo de consumidores é 

baixo, uma canção suave e lente acalma quem está 

dentro da loja, prolongando o tempo de permanência. 

Por outro lado, quando o local está cheio, um ritmo 

agitado favorece as compras rápidas.

Olfato Os odores têm um grande poder nas compras 

por impulso. Não é por acaso que quem está próximo 

da padaria no momento em que os pães deixam o 

forno acaba seduzido. Esse aroma abre o apetite dos 

consumidores e, quanto maior a fome, mais produtos 

são adquiridos. Da mesma forma, a degustação dentro 

da loja, além de ajudar na venda de um determinado 

produto, também acaba impulsionando a saída de 

todos os outros alimentos.

Carrinho cheio Um carregador pequeno enche mais 

rápido, fazendo o cliente pensar que já comprou 

bastante. Da mesma forma, um carrinho grande tem 

o efeito oposto.

Essencial em promoção Produtos de primeira necessi-

dade merecem cuidado especial na hora de se definir 

o que será colocado em promoção. São mercadorias 

que geram grande interesse. Se o cliente considerar 

barato, ele tende a julgar que comprar naquela loja é 

vantajoso, de um modo geral.

Preços psicológicos Valores de produtos que terminam 

em 5, 7 ou 9 atraem mais a atenção do consumidor. 

A percepção é que os centavos a menos do que o 

número redondo são um desconto oferecido pela 

loja. Na hora da promoção, porém, o preço inteiro é 

uma boa opção, já que facilita ao comprador calcular 

o tamanho da oferta.

Sentido anti-horário Dentro da loja, o trajeto anti-

horário é mais natural para o cérebro de quem visita 

o local. O sentido contrário, por sua vez, causa des-

conforto. A dica é organizar os produtos de forma que 

estimulem o caminho mais agradável. Outra sugestão 

é incluir nesse trajeto cartazes que possam despertar 

a atenção do cliente.

Localização Os artigos de primeira necessidade devem, 

prioritariamente, ser colocados no fundo da loja. Assim, 

os consumidores circularão uma distância maior entre 

as gôndolas e visualizarão uma quantidade maior de 

itens. Os especialistas em Marketing no autosserviço 

costumam separar o súper em dois setores: frio e 

quente. No primeiro, estão as categorias que têm saída 

abaixo da média. É ali que devem ser colocados os 

produtos básicos. Já ná área quente, onde figuram as 

categorias de fácil acesso e de mais visibilidade, devem 

ser colocados os produtos menos comprados.

Ponto estratégico Um produto, ao ser colocado nas 

gôndolas na altura dos olhos, normalmente registra gran-

de saída. Por isso, nesse campo de visão é recomendado 

colocar as mercadorias mais rentáveis para o lojista.

A
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Fiscal Gaúcha, Programa de Governo do 
RS lançado em agosto de 2012, tem por objetivo 
combater a informalidade, a sonegação fiscal e 
a concorrência desleal. Para tanto, os cidadãos 
devem pedir a nota fiscal em cada compra realizada 
e solicitar a inclusão do seu CPF. Também devem 
se cadastrar no site www.notafiscalgaucha.rs.gov.br 
para concorrerem a prêmios de R$ 1 mil, R$ 100 
mil, R$ 500 e até R$ 1 milhão (uma vez por ano). 

Projetada sobre um tripé formado por cida-
dãos, empresas e entidades sociais, a NFG, como 
também é conhecida, busca uma conscientização 
dos cidadãos sobre a importância da arrecadação 
de tributos e os benefícios sociais dela decorren-
tes, incentivando a cidadania fiscal, diminuindo 
a informalidade e a sonegação, e combatendo a 
concorrência desleal.

De outra parte, qualifica os investimentos 
públicos em importantes áreas da sociedade, 
como saúde, educação e assistência social, por 
meio de repasses de recursos do Tesouro do 
Estado. No primeiro semestre deste ano, foram 
distribuídos R$ 7,8 milhões para entidades sociais, 
como escolas estaduais, hospitais, unidades de 
saúde e de desenvolvimento social.

Já estão credenciados no Programa mais de 
135 mil estabelecimentos comerciais e habilitadas 
mais de 1,9 mil entidades sociais, aptas a rece-
ber recursos do Estado via escolha do cidadão.  

a nota O número de gaúchos cadastrados já ultrapassa 
os 450 mil. A meta é chegar ao final do ano com 
1 milhão de cidadãos cadastrados.

De acordo com o calendário de adesão ao 
programa, já são dez os setores do mercado varejista 
que devem se cadastrar no Programa Nota Fiscal 
Gaúcha. Além dos supermercados, farmácias, 
restaurantes, livrarias, joalherias e segmentos liga-
dos a combustíveis, veículos, peças e acessórios e 
couro já estão incluídos. A meta da Sefaz é incluir 
todos as áreas do mercado varejista até dezembro, 
totalizando mais de 230 mil empresas.

Ao participar da Nota Fiscal Gaúcha, o 
cidadão recebe uma pontuação para concorrer 
a prêmios em dinheiro. Cada ponto equivale a 
R$ 1 e, a cada 100 pontos, recebe-se um bilhete 
eletrônico para o sorteio. São 506 prêmios por 
edição, sendo que o valor principal varia de acordo 
com calendário de datas festivas (R$ 100 mil ou 
R$ 500 mil). 

Os sorteios são realizados na última quarta-
feira de cada mês, a partir das 19h – assim que 
forem definidos os números da Loteria Federal. 
Os números alimentam um aplicativo da NFG 
que, por sua vez, vai gerar os números dos bilhetes 
eletrônicos sorteados. Por questão de segurança, 
os valores dos prêmios a serem recebidos pelos 
vencedores não são divulgados – somente nome, 
a cidade e o número do bilhete.

ota Fiscal Gaúcha: um programa 
de cidadania fiscal
N

Odir Tonollier  Secretário estadual da Fazenda
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Kalil Sehbe Secretário estadual do Esporte e do Lazer e coordenador-geral do Comitê Gestor da Copa 2014 RS

de eventos esportivos, em espe-
cial megaeventos, tem sido estratégia de diversos 
países para divulgação internacional e atração de 
investimentos. Os benefícios sociais e econômicos 
deles advindos justificam o esforço e os investi-
mentos para sediá-los. O Rio Grande do Sul e o 
Brasil se preparam para sediar os dois maiores 
eventos esportivos do planeta: a Copa do Mundo 
da FIFA Brasil 2014 e as Olimpíadas 2016. 

Nesse contexto, o esporte cresce como fator 
de impacto na promoção do desenvolvimento 
socioeconômico. Na primeira década do milênio, 
o setor cresceu além da própria economia do país. 
A taxa média de crescimento do PIB do Brasil 
foi de 3,2%, entre 2000 e 2010, à medida que a 
média de crescimento anual do setor esportivo foi 
de 6,2%. Estudo do Ministério do Esporte estima 
que o impacto econômico dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos sobre o PIB do Brasil será de R$ 22 
bilhões até 2016, enquanto que, no período de 
2017 a 2027, atingirá R$ 27 bilhões.

Megaeventos esportivos geram estímulos para 
os negócios domésticos, incluindo fortemente o 
comércio. Centenas de milhares de turistas des-
pendem recursos na economia local. A um ano 
do seu início oficial, a Copa já rendeu mais de R$ 
100 milhões em vendas para empresas de micro 
e pequeno porte de todo o país. Desde 2011, o 
Sebrae realiza encontros de negócio para incenti-
var as micro e pequenas empresas a aproveitarem 
as oportunidades da Copa. Um levantamento da 
Fundação Getulio Vargas mapeou 930 possibili-
dades de negócios em dez setores: agronegócio, 

a realização madeira e móveis, vestuário, serviços, comércio 
varejista, construção civil, turismo, economia 
criativa, artesanato e tecnologia da informação.

Na preparação da Copa, uma série de obras 
de infraestrutura geram negócios, emprego e 
renda. No Rio Grande do Sul, o trabalho é para 
que a competição, além da alegria de recebermos 
grandes seleções e turistas de todo o mundo, pro-
porcione legados na segurança e na saúde pública, 
na infraestrutura das cidades e do Estado, em tec-
nologia e na área ambiental. Dois novos estádios, o 
Beira-Rio, do Sport Club Internacional (oficial da 
Copa) e a Arena, do Grêmio FBPA (campo oficial 
de treinamento), estão entre as grandes conquistas 
do povo gaúcho, significando muito mais do que a 
nova casa de dois clubes campeões mundiais, são 
equipamentos esportivos de primeira grandeza.

Milhares de pessoas estão recebendo qua-
lificação em diversas áreas de atuação. Além de 
receber de maneira carinhosa, esses profissionais 
estarão habilitados a prestar o melhor serviço e as 
informações necessárias para uma excelente estada 
de nossos visitantes. Mais do que isso, a qualifica-
ção é um legado intangível, já que trabalhadores 
mais bem preparados, no pós-Copa, estarão aptos 
a crescer em suas áreas de atuação.

Vislumbramos realmente um momento de 
grandes oportunidades. Para qualificarmos a infra-
estrutura esportiva do Estado, para promovermos 
desenvolvimento socioeconômico e, ainda, para 
ingressarmos definitivamente no circuito dos 
grandes eventos esportivos.
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Alvorada
Luiz Antônio Oliveira

Cerealista Oliveira Ltda.

Alvorada – RS

Cachoeirinha 
Alceu Maggi Borges

Sup. 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

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 
Rudi Nei Schneider

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 Müller

Supermercado 

Müller 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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