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supermercadista gaúcho inicia o ano de 2014 
calcado nas convicções e no trabalho que alavancaram seu 
crescimento, acima do PIB, no ano passado. O Carrinho 
Agas 2013, que chegou ao seu trigésimo aniversário, foi im-
portante não apenas pelo reconhecimento às 31 empresas 
e personalidades, mas também porque oportunizou que, 
diante de autoridades políticas das mais diferentes esferas, 
pontuássemos algumas reivindicações.

O Governo Federal reduziu a carga tributária sobre a 
energia elétrica, e pedimos a atenção do Governo Estadual 
para esta demanda do nosso segmento. Lembramos que 
60% da energia utilizada pelos supermercados têm finalida-
de industrial, na produção da padaria e na conservação do 
frio em câmaras de açougue, o que nos dá o direito de re-
cebermos o mesmo tratamento da indústria. Infelizmente, 
a energia elétrica ainda é utilizada como uma grande fonte 
arrecadadora de impostos. Hoje, um terço de toda a conta 
que os supermercados pagam é correspondente a tributos, 
e por isto solicitamos ao Governo do Estado a abertura de 
um creditamento menor para todos os que apresentarem 
relatórios que comprovem consumo industrial.

Entendemos que seja descabido que as pequenas em-
presas, que não possuem geradores próprios, sigam sendo 
oneradas com uma penalidade abusiva ao utilizarem energia 
entre as 19h e 22h. Se pagamos mais na ponta, por que 

o  setor não pagamos menos durante a madrugada? Por que temos 
que poluir o meio ambiente com possantes geradores, se 
temos uma energia limpa e abundante? Precisamos refletir: 
enquanto o Governo incentiva esse verdadeiro dano à na-
tureza, estamos discutindo o banimento da sacola plástica 
por considerarmos ela a “vilã” do meio ambiente.

A logística segue sendo outro grande gargalo do 
nosso setor, e os problemas estruturais brasileiros obri-
gam os supermercados a manterem um estoque maior 
do que o necessário, em cerca de dez dias, onerando-os 
com um valor de cerca de R$ 2 bilhões. Estes recursos 
poderiam estar gerando mais renda, mas estão alocados 
como estoque de segurança, aumentando o risco de 
vencimentos e quebras de produtos. 

As demandas são muitas, mas neste começo de tem-
porada, conclamamos os supermercadistas e fornecedores 
para que sigam nos prestigiando e participando ativamente 
de atividades da Agas, que anualmente congregam mais 
de 75 mil pessoas em cursos, feiras, encontros, palestras, 
seminários e eventos. A Agas é uma entidade de todos e 
para todos, por isso contem conosco para, na medida do 
possível, buscar o atendimento das reivindicações e pleitos 
do nosso setor. Desejamos a todos um excelente 2014. 
Que o ano seja de novos desafios, novas oportunidades, 
novos horizontes e, sobretudo, de boas vendas!

novos desafios
Novo ano, 
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jurista, juiz, ex-senador e ex-ministro 
da Justiça, orador brilhante, Paulo Brossard 
mantém sua verve ativa aos 89 anos, escre-
vendo semanalmente para jornais. Escolhi-
do o Homem Público do Ano pela Agas, 
o defensor da ética na política encerrou o 
Carrinho Agas 2013 enaltecendo o comér-
cio. Nesta entrevista, Brossard lamenta o 
fim das ideologias que movem os partidos, 
critica a leniência do Congresso frente aos 
ditames do Planalto e defende o parlamen-
tarismo como sistema de governo. 

AGAS Na sua trajetória, o senhor passou pelos 

Três Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. 

São instâncias que trocam farpas com alguma 

frequência. O Judiciário, por exemplo, já foi 

acusado de legislar sobre alguns temas. Como o 

senhor analisa esta inter-relação? 

PB A questão realmente existe, não se 
trata de ficção. Na concepção do sistema 
presidencial, que desde a República é o 
nosso, a Constituição Federal estabelece 
que os poderes são independentes e 
harmônicos. Ora, se são independentes, 
não podem ser harmônicos, e vice-versa. 
É muito mais fácil haver um choque do 
que uma colaboração entre eles, pelo 
menos entre os dois poderes políticos, o 
Executivo e o Legislativo. O Judiciário, 
desde o seu surgimento, age e procede 
segundo diferentes critérios. Quando 
digo que Executivo e Legislativo são 
políticos, não é no sentido corriqueiro que 
normalmente se dá à palavra, confundindo 
essa característica com arbitrariedade. 
O Palácio da Alvorada e o Congresso 
têm opções, podem escolher um entre 
vários caminhos, com acerto ou não. Há 
liberdade de escolha, desde que as opções 
estejam dentro das normas constitucionais. 
Se tenho de abrir uma estrada, fazer 
uma escola ou construir hospital, posso 
escolher fazer isso em Bagé, porque sou 
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martelo da éticaO ”“Os partidos seriam eficientes se tivessem a 

disciplina e a coesão dos clubes de futebol

de lá, ou em Porto Alegre, Pelotas, agindo 
por critérios políticos. Quer dizer, há uma 
dose de discricionariedade. O Judiciário 
não age por iniciativa, não julga o que quer, 
mas só o que é levado aos tribunais. Há 
exceções previstas na Constituição, como 
a definição do número de integrantes do 
Supremo Tribunal Federal. 

AGAS  Por que o senhor acha que o governo faz 

tanto uso de Medidas Provisórias? 

PB Pela facilidade, e quem perde é o 
país. A medida provisória é fruto das 
democracias europeias da década de 
30. Foi um período tumultuado, todo o 
rescaldo da primeira guerra fermentava, 
e ainda houve a quebra da bolsa um 
ano antes. Surgiu então o decreto-lei, e 
os legisladores delegaram ao Executivo 
a prerrogativa de promover ações que 
dependiam de conhecimentos técnicos 
muito apurados. Houve progressos 
decorrentes disso, mas criou-se uma 
comodidade. O ex-presidente e senador 
José Sarney disse uma frase lapidar a 
respeito: “Com a Medida Provisória não 
pode haver democracia, e sem ela não se 
pode governar”. O Congresso Nacional 
aceita o abuso preguiçosamente. A base 
aliada acha que deve acatar o Executivo 
sempre, o que é um engano. Eu fui 
deputado estadual muito moço e meu 
partido (PL) apoiava o governo da época, 
em 1957. Ocorre que o governador Ildo 
Meneghetti  mandou para a Assembleia 

Legislativa um projeto para venda do 
horto florestal para fazer escolas, e me 
manifestei contrário desde o começo. 
Era a única área verde existente na maior 
concentração humana e industrial do 
Estado. Combati tanto a iniciativa que o 
governador terminou retirando o projeto. 
Há certos pontos em que não pode haver 
solidariedade, um homem deve zelar pela 
sua honra. As instituições vão ficando 
aleijadas pelo mau desempenho. 

AGAS O governo brasileiro atravessou duas crises 

de alta do dólar nos últimos cinco anos, mas 

minimizou seus efeitos. Em sua opinião, a nossa 

economia está forte? 

PB A facilidade do governo em usar a TV... 
A senhora presidente é a maior garota-
propaganda, fala demais. O resultado 
está aí. Os jornais dizem que no terceiro 
trimestre houve crescimento negativo de 
0,5% no Produto Interno Bruto. Pode-se 
considerar bem gerido um Estado quando 
esse é o resultado?  O ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, faz pouco caso das 
crises. Falta seriedade, respeito à opinião 
pública e ao homem comum que paga 
imposto. Um velho político do Império, 
chamado Francisco Otaviano, jornalista, 
ex-ministro das Relações Exteriores que 
assinou o tratado da Tríplice Aliança para 
combater a invasão paraguaia, dizia para o 
governo não prometer o que não pudesse 
cumprir, e que não deixasse de cumprir o 
que tivesse prometido. 
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AGAS Se o país se orgulha de ser uma das 

10 maiores economias do mundo, por que a 

distribuição de renda ainda é tão ruim? 

PB Nunca um fenômeno tem uma só 
causa. O assunto é complexo. Acredito 
que o problema é reflexo da desigualdade 
do próprio Brasil, de alto a baixo. 

AGAS Quais as reformas que o senhor 

considera mais urgentes e que estão paradas 

no Congresso? 

PB Falarei só da Reforma Tributária. É 
muito necessária, todavia não sai nem 
que a Santíssima Trindade a exija, porque 
o governo federal não abre mão de um 
centavo, e ela terá de mexer nas verbas do 
Executivo. É de longe o maior orçamento 
entre os Três Poderes. Nossos tributos 
são escandinavos, e os serviços africanos. 
O governo sobrevive do orçamento, não 
concederá nada. Veja bem: há pouco 
tempo queriam reaver o imposto do 
cheque para custear a saúde!  

AGAS O senhor já disse que “o uso do poder é 

um convite ao excesso” e que “a democracia no 

Brasil é relativa, mas a corrupção é absoluta”. As 

manifestações de junho tiveram efeito prático? 

Há pouco tempo políticos foram condenados no 

histórico julgamento do mensalão.

PB  Creio que sim. As manifestações 
representaram pelo menos uma 
advertência, talvez com um excesso aqui e 
outro ali. Falta-me termômetro para medir 
fenômenos dessa natureza, mas não hesito 
em dizer que foram úteis. 

AGAS Ainda há partidos políticos com 

ideais definidos? 

PB Acho muito difícil. Os partidos 
políticos foram extintos pela primeira vez 
em 1965, no governo Castello Branco, 
não pelos seus defeitos, mas pelas suas 
qualidades. Foi um pragmatismo hipócrita 
e pernicioso que propiciou aquele ato. 
E como o mau passo nunca fica só no 

primeiro, mais tarde eles foram extintos 
pela segunda vez, neste país em que o forte 
não é o vínculo associativo. A entidade 
mais associativa no Brasil é o clube de 
futebol, e não o partido, e os partidos 
seriam extraordinariamente eficientes 
se tivessem a disciplina e a coesão dos 
clubes. Depois de terem mantido o 
bipartidarismo entre duas jaulas (Arena 
e MDB), abriram o leque em 1979. Hoje 
temos 40 partidos e o resultado é: a 
moeda má expulsa a moeda boa. A Arena 
já mudou de nome várias vezes, e continua 
mudando. O MDB prossegue com o 
mesmo nome, mas um tanto diferente 
do que era. Em virtude da conjuntura, no 
tempo dos militares, o MDB foi obrigado 
a reunir pessoas que normalmente não 
estariam no mesmo partido, mas que 
não tinham outra saída. E com tudo 
isso, viveu sob disciplina razoável, 
apresentando uma homogeneidade dentro 
da heterogeneidade. Com a proliferação 
indiscriminada dos partidos políticos, 
como pode o Congresso funcionar 
bem? Se eu lhe perguntar o nome dos 
presidentes de cinco partidos, o senhor 
saberia me dizer? O nome dos líderes 
partidários na Câmara dos Deputados 
ou no Senado, o senhor é capaz de 
dizer? Pode algo funcionar bem nessas 
condições? Não pode. 

AGAS Qual a sua análise sobre o papel 

que a imprensa desempenha na vigília aos atos 

do Congresso? 

PB Escolha um jornal brasileiro, dos de 
maior circulação, como o Estado de 
S.Paulo e a Folha de S.Paulo, ou qualquer 
outro. O senhor encontra nesses jornais 
o que ocorreu na Câmara ou no Senado 
na sessão anterior, ou o que ocorrerá na 
sessão seguinte? Não encontra nada, salvo 
se ocorreu alguma briga. O velho Otávio 
Mangabeira (político baiano falecido 
em 1960) dizia o seguinte: “Em matéria 
política, o que você faz e não é publicado, 
você não fez”. Isso contribui para o 
desinteresse de todos nós. 
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AGAS O que move a oposição no Parlamento? 

PB  Não sei. Quando eu estava lá, sabia. 
Acho a oposição, todavia, extremamente 
tíbia. O governo tem a maioria, 
conquistada pela divisão de ministérios. 
A maioria é enorme, mas também flácida, 
tanto que foi uma luta para o governo 
aprovar algumas medidas provisórias neste 
ano. Há uma deterioração institucional. 

AGAS O senhor já atribuiu, em seus artigos, 

o status de 40º ministro ao marqueteiro da 

presidente Dilma Rousseff, João Santana. Há 

exagero na publicidade? 

PB Quantas vezes Dilma já falou na TV? 
Fazer propaganda antes do momento 
próprio é contra a lei. E se amanhã o 
tribunal declará-la inelegível por isso? 
Acho que a ação governamental é muito 
acanhada e mortiça, ao passo que a 
publicidade é diária.  

AGAS O senhor teria alguma dica de leitura para 

dar aos leitores? 

PB Nosso problema vem de longe. A 
evolução institucional do mundo vai do 
poder absoluto para o poder limitado, 
e deste para o poder responsável. 
Na Europa, a Inglaterra, a Bélgica, a 
Dinamarca e a Suécia são monarquias 
e, no entanto, seus governos são mais 
democráticos do que muitos outros. 
Uma eleição de quatro em quatro anos é 
uma decisão que dura um dia, e depois 
entra em oblívio. No presidencialismo, 
é preciso o governo ser louco, perder 
as estribeiras, para que algo lhe 
aconteça. No sistema parlamentar, a 
todo momento pode sofrer moção de 
censura, ou obter moção de apoio. 
A responsabilidade nos dois sentidos 
se opera naturalmente. No tempo da 
Regência (1831-1840), houve momentos 
em que a prática era parlamentarista. 
Nos anos de Jango também, mas o 
sistema foi culpado por todas as mazelas 
do país e anteciparam plebiscito para a 

troca ao presidencialismo, um sistema 
irresponsável. Nos Estados Unidos, a 
situação é melhor porque a imprensa 
é forte, há somente dois partidos 
polarizadores, e eles têm a tradição 
dos povos de origem inglesa. Para 
mim, o parlamentarismo é o melhor 
sistema. Sem eleição não há democracia, 
mas ela não é feita só com eleição.  
Recomendo o livro Presidencialismo ou 
parlamentarismo?, de Afonso Arinos e 
Raul Pilla (1958). Surgiu a partir de o 
deputado gaúcho ter apresentado projeto 
para instituir o sistema parlamentar. 
Arinos escreveu parecer erudito 
favorável ao presidencialismo. Raul 
Pilla respondeu a cada argumento,  num 
confronto de duas pessoas ilustradas. 
O mais admirável é que depois Arinos 
mudaria de lado. Foi porta-voz da 
corrente parlamentarista na Constituição 
Federal de 1988. 

“No presidencialismo, é preciso o governo 

ser louco para que algo lhe aconteça. 

Democracia não se faz só com eleição.”

9(janeiro/fevereiro 2014) Revista AGAS
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A ExpoAgas 2014 ocorrerá novamente no 
Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, 
entre 19 e 21 de agosto. O evento, que no ano 
passado gerou volume recorde de negócios (R$ 
333,8 milhões), é grande vitrine para as indús-
trias e outros segmentos do comércio.

Os patrocinadores confirmados para a 33ª 
edição saúdam a iniciativa. “A ExpoAgas estreita 
os laços entre a companhia e os supermercadis-
tas, nos colocando em outro patamar no desafio 
de competir neste importante mercado”, diz 
André Aguiar, gerente de vendas Nestlé-RS. 
“Ser uma das patrocinadoras é uma forma de 
mantermos a visibilidade da marca durante todo 
o ano”, acrescenta Débora Schäfer, gerente de 
marketing da Parati.

No entender de Fabiane Haugg, coorde-
nadora de eventos da Cooperativa Piá, a feira 
oportuniza ótimos negócios, decorrentes do lan-
çamento de produtos, do reforço no relaciona-
mento com clientes tradicionais e da conquista 
de novos. Para Nelson Eggers, diretor-presidente 
das Bebidas Fruki, a troca de conhecimentos e 
a exposição de alternativas proporcionam a 
inovação e o crescimento do setor. 

“O acordo de parceria entre Agas e Best 
Beef é a comprovação prática de resultado por 
meio da aproximação entre mercado e indústria. 
A empresa precisa desse elo direto a fim de 
expor seus diferenciais e novidades”, acredita 
Magnus Costa, responsável pelo Trade Marke-
ting do Frigorífico Silva. Wellington Anselmo, 
o gerente de marketing da Eletrofrio, diz que a 
companhia está honrada com sua participação 
na ExpoAgas 2014.

Conforme Mauro Gomes, diretor de 
vendas da Café Pelé, estar presente na feira 
aumenta a credibilidade e a visibilidade dos 
produtos e permite a prospecção de novos par-
ceiros. O mesmo pensa Eduardo Colaço, geren-
te de marketing da Ciss: “Nossas expectativas 
se renovam com a certeza de que estaremos 
próximos dos clientes e prospects e teremos a 
marca evidenciada”.

Expectativas para 
a grande feira 
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Porto Alegre foi a décima cidade a aderir ao Pro-
grama Cidade Livre de Pirataria, que tem como 
objetivo municipalizar o combate ao comércio ilegal. 
A Agas integra o Comitê Interinstitucional de Com-
bate à Pirataria, que reúne 16 instituições, lideradas 
pelo Ministério Público, a fim de contemplar ações 
que devem ser postas em prática para amenizar o 
impacto e os prejuízos causados pelos produtos 
falsificados aos empresários e consumidores. Além 
da Agas, fazem parte do comitê a Federação das Câ-
maras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul 
(FCDL-RS), a Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (Fiergs), o Fórum de Defesa 
do Consumidor, a Receita Federal, o Instituto Mei-
relles e a Brigada Militar, entre outros. 
O programa é promovido pelo Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade 
Intelectual do Ministério da Justiça (CNCP/MJ).
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Comitê contra 
a pirataria

O presidente da Associação Brasileira de Super-
mercados, Fernando Yamada, afirmou que as ven-
das do setor devem ter alta acima de 5% em 2013. 
Os números, já deflacionados pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apre-
sentam, até novembro, crescimento de 5,65%, 
em relação ao mesmo período de 2012.  A alta no 
penúltimo mês do ano foi de 3,26%, na compara-
ção com outubro, e 9,78% em relação a novembro 
do ano anterior. O Índice de Vendas da Abras, em 
valores nominais, mostrou crescimento acumulado 
de 12,28% em relação ao mesmo período de 2012. 
Na comparação dos meses, a variação nominal foi 
de 16,12% em relação a novembro do ano anterior 
e de 3,82 na comparação com outubro. 

Setor estima 
crescimento 
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Maior grupo de varejo japonês 
visita vinícolas gaúchas
A Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento (Apex-
Brasil), em parceria com o Instituto do Vinho (Ibravin), trouxe ao país 
compradores do Isetan Mitsukoshi, maior grupo de varejo do Japão.  O grupo 
esteve na Serra gaúcha, em 13 de dezembro, em visitação às vinícolas locais. 
O Japão está, atualmente, em 3º lugar no ranking de exportações de vinhos 
brasileiros, atrás apenas de Estados Unidos e Colômbia, com um volume de 
51.872 litros. A iniciativa da Apex-Brasil teve como objetivo fortalecer o 
posicionamento do Brasil junto aos segmentos de produtos de alta qualidade 
e valor agregado. A ideia é que, após as negociações iniciadas nessa visita, a 
rede japonesa realize uma grande promoção de produtos brasileiros.

Foi inaugurada a primeira unidade da 
Comercial Schwerz em Ibirubá, no no-
roeste do Estado. A nova loja da Rede 
Super Útil possui 800 metros quadrados 
em área de vendas. A principal novidade 
é a utilização de balcões fechados e ilhas 
refrigeradas em todos os setores de res-
friados e congelados, incluindo laticínios 
e fiambres, promovendo a economia e a 
sustentabilidade. O novo arranjo deve 
reduzir em até 50% o gasto mensal de 
energia da loja com esses setores. Segundo 
o diretor da empresa, Cláudio Schwerz, 
a aposta é em um estabelecimento de 
menor porte e mais eficiente. A loja abriu 
as portas em 9 de dezembro. 

Concedida distinção 
gaúcha a empresário
O diretor da Companhia Zaffari, Cláudio Zaffari, recebeu 
a medalha do Mérito Farroupilha, maior honraria concedida 
pelo parlamento gaúcho. A entrega, realizada pelo presidente 
do Legislativo, Pedro Westphalen, e pelo proponente 
da homenagem, deputado Miki Breier, ocorreu em 9 de 
dezembro, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. 
Estiveram presentes à cerimônia, entre outras autoridades 
do Estado, o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, o 
presidente da Fecomércio-RS, Zildo De Marchi, e o prefeito 
de Porto Alegre, José Fortunati. 

Vi
ni

ciu
s 

Re
is/

Di
vu

lg
aç

ão
 A

gê
nc

ia 
AL

RS

Di
vu

lg
aç

ão
/ C

om
er

cia
l S

ch
w

er
z

Super Útil abre  
loja em Ibirubá 

O período de festas surpreendeu positi-
vamente os empresários do autosserviço 
gaúcho. No Natal, houve crescimento 
de 9%, em relação ao mesmo período de 
2012, embalado pelas vendas recordes de 
carnes para churrasco, flores, panetones 
e pequenos presentes de última hora. O 
resultado superou a previsão de aumento 
de 7% na demanda, apontada por pesquisa 
realizada pela Agas junto aos supermerca-
distas em outubro. Já a semana anterior 
ao Réveillon teve crescimento de 5% nas 
vendas. Os produtos mais comerciali-
zados foram bebidas, frutas, sorvetes e 
cortes suínos.

Fim de ano acima 
das expectativas

Homenagem na Assembleia
A diretora-presidente da Comercial Zaffari, Cleci Zaffari, e o diretor 
de desenvolvimento e organização da empresa, Tiago Zaffari, receberam 
as medalhas da 53ª Legislatura da Assembleia Legislativa, em cerimônia 
realizada em 30 de outubro. A solenidade contou com a partipação de 
entidades, lideranças políticas e convidados. O presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo, prestigiou o evento. Em pronunciamento, o 
deputador Diógenes Basegio destacou a contribuição da rede para o 
desenvolvimento social e econômico de Passo Fundo e região, onde são 
responsáveis por 1200 empregos diretos.

    



Fundadora da Rede Asun recebe 
título de Cidadã de Porto Alegre
A Câmara Municipal de Porto Alegre concedeu o título de Cidadã de Porto Alegre 
à fundadora da Rede Asun de Supermercados, Asunción Romacho Garcia Ortiz. 
A cerimônia de entrega ocorreu em 3 de dezembro, em sessão presidida pelo 
vereador Airto Ferronato. A empresária, que veio da Espanha para Porto Alegre 
com filhos pequenos para encontrar o marido, em uma viagem de navio que 
durou 30 dias, declarou que faria tudo novamente. A autora da homenagem, 
Any Ortiz, disse que a concessão do título é justificada pela história de luta 

e de apoio ao desenvolvimento da 
cidade e às famílias de seus mais de 
2 mil colaboradores.
Prestigiaram a cerimônia o presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo, o cônsul 
da Espanha em Porto Alegre, José Pa-
blo Alzina, e a presidente em exercício 
do Conselho de Cidadãos Honorários 
de Porto Alegre, Miriam Aloísio Avru-
ch, além de familiares, colaboradores 
e amigos da homenageada. 

Imec Supermercados amplia matriz
Foram inauguradas as novas instalações da matriz do Imec Supermercados, 
de Lajeado. Com 30% a mais de espaço, a loja do centro apresenta adega e 
cafeteria, além dos já conhecidos hortifrútis, padaria e fiambreria. A remo-
delação dos espaços permitiu a ampliação de setores como limpeza, higiene e 
bazar, aumentando também o espaço dos corredores para melhor circulação 
dos clientes. A adega, onde foi realizado o evento de reinauguração, em 5 de 
dezembro, conta com mais de 310 tipos de vinhos, cervejas, espumantes, kits 
para vinhos, taças, chocolates, queijos, massas, molhos especiais e biscoitos 
importados, entre outros produtos. Além disso, o estabelecimento também 
aumentou o check-out para 16 pontos, sem contar aqueles disponíveis na cafe-
teria e no Restaurante Chef Imec. Ao todo, são 182 colaboradores para atender 
os clientes. O investimento, segundo o diretor comercial da rede, Leonardo 
Taufer, chegou a R$ 1 milhão.   
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Francielle Caetano/Divulgação Câmara de Vereadores de Porto Alegre
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o Anvisa vai monitorar 

alimentos com menos sódio
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) vai analisar o cumprimento de novo acordo 

prevendo a redução do teor de sódio em laticínios, 
embutidos e refeições prontas. Serão analisadas as 
informações nutricionais nos rótulos, bem como os 
resultados de exames laboratoriais. A meta é baixar 
a quantidade de sal em 68% em quatro anos. O con-
sumo excessivo de sódio está associado a uma série 
de doenças, sobretudo à hipertensão arterial.

A U
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 099/2013 (Alteração na Instrução 
Normativa DRP Nº 45/98):

1. Altera os modelos de Certidão de Situação Fiscal para 
acrescentar a informação de que esta não é válida para 
comprovar a quitação de tributos devidos mensalmente 
e declarados na Declaração Anual do Simples Nacional 
(DASN) e no Programa Gerador do Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos 
contribuintes optantes pelo Simples Nacional. (Anexos 
M-2, M-14, M-15 e M-18)
(Publicado no D.O.E. de 07/11/13, pág. 9)

INSTRUÇÃO NORMATIVA 098/2013 (Alteração na Instrução 
Normativa DRP Nº 45/98):

1. Inclui, durante o período de 15/11/13 a 31/05/14, 
a exigência do registro de passagem na entrada no Es-
tado para mel natural. (Tít. I, Cap. LXVI, 1.1, tabela) 
(Publicado no D.O.E. de 06/11/13, pág. 15)

DECRETO 50.810/2013 (Alteração no Regulamento do 
ICMS/RICMS):

Implementação dos Protocolos relacionados, aprovados 
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, 
na legislação estadual.

Alts. 4084 a 4090 – Prots. ICMS 116 a 122/13 – Inclui 
o Estado do Paraná no regime de substituição tributária 
nas operações com bicicletas, artigos de papelaria, ins-
trumentos musicais, brinquedos, produtos alimentícios, 
materiais de limpeza e artefatos de uso doméstico. (Lv. 
III, arts. 206, nota 01, 230, nota 01, 234, nota 01, 210, 
nota 01, 218, nota 01, 214, nota 01, 222, nota 01)

Alt. 4091 – Prot. ICMS 123/13 – Inclui o Estado do Ma-
ranhão no regime de substituição tributária nas operações 
com sorvetes e com preparados para fabricação de sorvete 

Uso de agrotóxicos
m grupo de trabalho da Anvisa discute formas 
de rastrear a distribuição de frutas, verduras e 

legumes no Brasil. O objetivo é fazer um mapea-
mento dos produtores desses alimentos para ajudar a 
fiscalização do uso de agrotóxicos. Dados da agência 
indicam que 29% dos alimentos pesquisados em 
2012 tinham irregularidades quanto à presença de 
defensivos agrícolas. A iniciativa quer garantir o con-
trole dos produtos in natura para consumo humano 
na cadeia de distribuição e comercialização.

em máquina. (Lv. III, 160, I, nota, e II, nota) 
(Publicado no D.O.E. de 04/11/13, pág. 1).

DECRETO 50.835/2013 (Alteração no Regulamento do 
ICMS/RICMS):

Alt. 4095 – Nas operações com farinha de trigo e produtos 
específicos com ela fabricados, beneficiadas com crédito 
fiscal presumido de ICMS, exclui o limite, em cada tri-
mestre civil, ao valor do imposto incidente no trimestre 
civil correspondente do ano anterior, acrescido de 10%. 
(Lv. I, art. 32, LXXVI, notas 02 e 03) 
(Publicado no D.O.E. de 11/11/13, pág. 2).

DECRETO 50.865/2013 (Alteração no Regulamento do 
ICMS/RICMS):

Alt. 4110 – Lei do ICMS, art. 58 - Concede, até 31/01/14, 
redução de base de cálculo do ICMS nas saídas de trigo 
em grão destinadas aos Estados do PR, SP, RJ ou MG, 
de forma que resulte em uma carga tributária de 8% nas 
saídas. (Lv. I, art. 23, XLIV) 
(Publicado no D.O.E. de 20/11/13, pág. 4).

DECRETO 50.863/2013 (Alteração no Regulamento do 
ICMS/RICMS)

Implementação do Convênio relacionado, aprovado pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, na 
legislação estadual.

Art. 1º:

Alt. 4096 – Conv. ICMS 89/05 – Concede redução da base 
de cálculo do ICMS em valor que resulte em carga tributária 
equivalente a 7% nas saídas internas de carne e demais pro-
dutos comestíveis simplesmente temperados, resultantes 
do abate de aves e de suínos. (Lv. I, art. 23, LXIX). 
Leia na íntegra as disposições do Decreto 50.863/2013 
no site da Agas: www.agas.com.br.

Confira outros ordenamentos recentes importantes para o setor varejista



Retenção de contribuição
abe às empresas que contratam serviços que 
envolvem cessão de mão de obra verificar se as 

atividades do prestador estão sujeitas à contribuição 
previdenciária sobre a receita bruta. Se assim for, 
deve ser feita a retenção ao INSS de 3,5%, e não 
a retenção tradicional de 11%. É o que determina 
a solução de consulta nº18 da Coordenação-Geral 
de Tributação da Receita Federal. 

Nota fiscal eletrônica
governo estadual lançou, em novembro, a 
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. A 

expectativa é de que a ferramenta reduza custos 
e agilize processos vinculados ao controle de 
documentos fiscais emitidos por cerca de 240 
mil empresas varejistas. As emissões em papel 
deverão ser substituídas de forma gradativa, pela 
NFC-e. Atualmente, 22 empresas no Brasil são 
integrantes do projeto-piloto e emitem NFC-e 
com validade jurídica.

Micro-ondas no Minha Casa Melhor
Associação Nacional dos Fabricantes de Pro-
dutos Eletrônicos (Eletro) alerta os lojistas 

que a Resolução nº 4723/13 exige, para compra 
de micro-ondas pelo programa Minha Casa Me-
lhor, o valor máximo de aquisição de R$ 350 e 
produção no país conforme Processo Produtivo 
Básico. O PPB é utilizado pelo governo federal 
como contrapartida à concessão de incentivos 
fiscais na zona franca de Manaus. 

Novos regulamentos 
para saneantes e cosméticos

governo federal publicou, em outubro, novas 
normas de Boas Práticas para os fabricantes 

de saneantes e cosméticos. Os dispositivos mo-
dernizam regras existentes e mudam o roteiro 
da inspeção ao reorganizarem os tópicos a serem 
abordados. O foco é a avaliação do risco e o geren-
ciamento de qualidade. As empresas têm prazo de 
um ano para adequação às normas. O descumpri-
mento constituirá infração sanitária, sem prejuízo 
das responsabilidades civil e penal.
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JBS, maior processadora de carnes do mundo, 
tornou-se apoiadora do Instituto Chefs Espe-

ciais, projeto criado em 2006 com o objetivo de 
ensinar jovens com Síndrome de Down a cozinhar, 
desenvolvendo autonomia, organização e atenção. 
Além dos workshops de culinária, também são ofere-
cidos cursos de capacitação em gastronomia e quick 
massage, tudo de forma gratuita. Com mais de 200 
alunos e uma extensa lista de chefs renomados que 
já foram voluntários, o instituto inaugurou, recente-
mente, sua sede, em São Paulo. Os planos para 2014 
incluem o desenvolvimento de um curso extensivo 
de alfabetização por meio da gastronomia. 

esquisa realizada pela Revista Amanhã, em 
parceria com o Instituto Great Place to 

Work, apontou a Bebidas Fruki, com fábrica em 
Lajeado, como um dos melhores ambientes cor-
porativos para se trabalhar no Rio Grande do Sul. 
A empresa se destaca no ranking pelo terceiro ano 
consecutivo, obtendo a sexta colocação na catego-
ria Médias empresas, com até 999 funcionários.  
A pesquisa apresenta uma visão ampliada sobre os 
35 melhores ambientes corporativos do Estado, 
tendo como objetivo mapear como as empresas 
lidam com as dimensões culturais indispensáveis 
em um bom local de trabalho, que são inspirar, 
falar, escutar, agradecer, desenvolver, cuidar, con-
tratar e receber, celebrar e compartilhar.  

Consumo responsável 
é defendido pela Ambev

ma roda de conversa foi realizada para debater 
a melhor maneira de evitar o consumo de 

bebida alcoólica por menores de idade. O evento 
ocorreu durante a celebração de encerramento 
do 1º Prêmio Jovens de Responsa, da Ambev, que 
reuniu 21 ONGs para tratar do tema. A Ambev 
organiza iniciativas em defesa das práticas de 
consumo responsável, entre elas o Supermercado 
de Responsa, que tem como objetivo evitar a venda 
de bebidas alcoólicas a menores de idade.

Languiru lança Programa 
de Sucessão Familiar

eve início em dezembro o Programa de 
Sucessão Familiar, formação gerencial 

oferecida gratuitamente aos jovens associados e 
filhos de associados da Cooperativa Languiru. 
O objetivo é contribuir com a manutenção das 
atividades nas propriedades dos associados, 
fornecendo conhecimento técnico, gerencial e 
administrativo, a fim de promover a melhora dos 
índices de produtividade e as novas lideranças. O 
curso, que tem 118 participantes, é orientado pelo 
consultor em gestão de empreendimentos rurais e 
em pesquisa Lucildo Ahlert. As aulas ocorrem na 
Associação dos Funcionários, em Teutônia.
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Atleta patrocinada pela Mili é medalha de ouro
judoca curitibana Ana Camargo, patrocinada pela Mili, é medalha de ouro na categoria Sub-
15, no Campeonato Pan-Americano de Judô, realizado em El Salvador. O apoio da marca 

traz segurança para a atleta atingir o objetivo de defender o Brasil nas Olimpíadas de 2016, no 
Rio de Janeiro. Ana, que também é campeã brasileira de sua categoria, pratica o esporte desde 
os seis anos. O próximo desafio da atleta é participar das seletivas para o mundial de judô.
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Piá é contemplada 
no Líderes & Vencedores

Cooperativa Piá, de Nova Petrópolis, foi a 
vencedora da categoria Sucesso Empresarial, 

do 19º Prêmio Líderes & Vencedores. O troféu 
foi recebido pelo presidente da Piá, Gilberto Kny, 
durante a cerimônia de premiação, que ocorreu 
em 28 de novembro, no Teatro Dante Barone, na 
Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.

A

JBS apoia projeto social 
para jovens 

Fruki é destaque em  
ambiente de trabalho
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formações e geração de documentos, vinculado 
a órgãos como Caixa Econômica Federal, Ins-
tituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
Ministérios da Previdência Social e do Trabalho 
e Emprego e Receita Federal. “A grande novidade 
do eSocial é a criação do Cadastro Nacional de 
Informações Sociais, o CNIS, que deverá ser 
online, mas não possui ainda normativa”, afirma 
o instrutor da Agas, especialista em Varejo e 
Planejamento Tributário. 

A implantação do sistema, segundo Gou-
lart, será obrigatória para todas as empresas e se 
iniciará com o cadastramento de pessoas jurídicas 
de lucro real. Até o fechamento desta edição, o 
cronograma final não havia sido publicado pelo 
governo federal, mas a expectativa é de que o 
prazo do regime de lucro real vá até 30 de abril, 
com envio de eventos a partir de 30 de maio. 

de 2014 começa com mudanças para as 
empresas brasileiras. Em conformidade com o 
ato declaratório executivo Sufis nº 5, de 17 de 
julho de 2013, o Sistema de Escrituração Fiscal 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial) passa a vigorar em janeiro, 
com o intuito de unificar as informações traba-
lhistas, previdenciárias e fiscais. Para orientar os 
supermercadistas sobre o tema, a Agas realizou 
o seminário Preparação para Implantação do 
eSocial, com o consultor da Meta Assessoria, 
Vanderlei Goulart. A capacitação ocorreu no dia 
12 de novembro, no Polo UCS – Porto Alegre, do 
Shopping DC Navegantes. 

Conhecido como folha de pagamento digi-
tal, o eSocial está vinculado ao Sistema Público 
de Escrituração Digital (Sped). Ele contará com 
um software próprio, para o lançamento de in-

o ano

ovo sistema passa 
a vigorar em 2014
N

Cadastramento na folha de pagamento 

digital, vinculado ao Sistema Público de 

Escrituração Digital (Sped), iniciará pelas 

empresas de lucro real 
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tou a atividade para tirar suas dúvidas sobre 
o eSocial, em conjunto com a contadora. “A 
partir das orientações, criamos um formu-
lário com as informações que o governo irá 
cobrar. Não podemos deixar para a última 
hora”, alerta a integrante do Agas Jovem. 
Já Luis Felipe Cardoso Gomes, diretor de 
Produção da Indústria Alquimis, de São 
Leopoldo, participou do seminário com um 
colega do RH. “A parte contábil da empresa 
está em dia, mas estamos atentos às mudan-
ças. A implantação do eSocial será positiva 
e deverá gerar competitividade.”

 
Consolidação de dados

Conforme Goulart, à medida que forem 
sendo lançadas no programa do sistema as infor-
mações relativas a mão de obra e novos eventos, o 
banco de dados do eSocial será consolidado. Isso 
possibilitará que, gradativamente, sejam substitu-
ídos documentos financeiros e rotinas contábeis 
obrigatórias, armazenados em um único local. A 
folha de pagamento digital conterá os dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Empregadores 
(Caged), a Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais), a Declaração do Imposto sobre a Renda 
Retida na Fonte (Dirf) e a Ficha Registro do 
Empregado, entre outros dados unificados, pos-
sibilitando a geração de guias do INSS e FGTS e 
até mesmo o débito em conta do FGTS. “Será o 
maior banco de dados existente, possibilitando 
também a geração de dados estatísticos.”

Alguns resultados esperados com o eSocial 
são a melhoria da fiscalização, agilidade na con-
cessão de benefícios e o aumento do emprego 
formal e inclusão previdenciária. “A longo prazo, 
espera-se a desburocratização de serviços, gerando 
maior arrecadação”, conclui Goulart.

(veja as demais datas no quadro). “Há muitas 
dúvidas sobre o funcionamento das ferramentas, 
pois não existe ainda uma regulamentação espe-
cífica. O lançamento do programa (software) 
do eSocial também está atrasado”, explicou o 
ministrante, alertando que os empresários devem 
estar “afinados” com seus contadores.

Atualização cadastral

Para que as empresas possam migrar 
com tranquilidade para o eSocial, segundo 
Goulart, é fundamental estar com os dados 
cadastrais dos colaboradores atualizados. “O 
novo sistema permitirá a unificação de infor-
mações, provenientes de órgãos trabalhistas 
e previdenciários. Dessa forma, pode ocorrer, 
por exemplo, de um endereço fornecido pelo 
empregado ser diferente do que está cadastra-
do no CPF”, alerta o consultor, informando 
que casos como esses podem inviabilizar o 
cadastro imediato no novo sistema. 

Cada empresa, segundo o consultor, 
terá seu banco de dados no Sped. “Devem 
ser informados dados funcionais, como ad-
missão, cargo, funções, jornada de trabalho 
e horas extras, controle dos atestados, avisos 
de férias e afastamentos”, descreve Goulart. 
Também está prevista a inserção imediata de 
novos eventos relativos à mão de obra. “O 
artigo 173 do Código Tributário Nacional 
diz que o prazo de guarda das informações 
é de 5 anos, em arquivo XML gerado e 
transmitido”, completa ele, informando 
que a entrega e multas até o momento não 
possuem prazo legal. 

A gerente administrativa do Supermago, 
de Porto Alegre, Patrícia Machado, aprovei-

Regimes obrigados Cadastramento inicial* Envio de eventos*

Lucro real Até 30/04/2014 A partir de 30/05/2014

Lucro presumido Até 30/09/2014 A partir de 30/10/2014

Simples Nacional Até 30/09/2014 A partir de 30/10/2014

MEI e pequeno 
produtor rural

Implantação do eSocial com 
Recolhimento unificado

Final do 1º semestre 
de 2014.

Empregador doméstico --
A partir de 120 dias 
após a publicação da 
regulamentação

* O cronograma está sujeito a alterações a critério da Receita Federal do Brasil e demais entidades.
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datas especiais que compõem o calen-
dário varejista, a Páscoa é uma das primeiras do 
ano. Sempre celebrada num domingo, o feriado 
religioso é precedido pela Sexta-Feira Santa, tam-
bém conhecida como Sexta-Feira da Paixão.

Para o varejo, a Páscoa pode ser traduzida em 
um período de movimento intenso, em especial 
nos supermercados. Entre os itens mais procu-
rados pelos consumidores estão o bacalhau e os 
tradicionais ovos de chocolate. 

De acordo com os preceitos da religião católi-
ca, a Sexta-Feira Santa é uma data em que não se 
deve ingerir carne vermelha. Por isso, bacalhau e 
outros peixes, como o salmão, são os pratos prin-
cipais dos almoços e jantares em família ou entre 
amigos. A grande estrela da Páscoa, no entanto, é 

fruto do cacau. Ao leite, amargo, meio-amargo ou 
branco; com pimenta, castanhas ou licor, o choco-
late está para a Páscoa assim como o peru está para 
o Natal. No formato de um ovo, ele se torna um 
importante símbolo dessa data comemorativa. 

Esteja preparado

Para a consultora de empresas na área 
de Marketing e Vendas, Pascale Terra Beck, 
da Allcon Consultoria de Resultados, após 
o intenso movimento das festas de final de 
ano, como o Natal e Réveillon, a Páscoa é a 
primeira data que, de fato, aquece o comércio 
logo no início do ano. Entretanto, Pascale en-
sina que, para extrair o máximo de resultado 

entre as 

D
 Depois do agitado final de ano, a Páscoa é um importante feriado que 

movimenta as gôndolas nos supermercados. A demanda pelo bacalhau e outros 

peixes, além dos tradicionais ovos de chocolate, aquece as vendas
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desse período, é necessária muita preparação. 
“O planejamento inicia-se antes de a Páscoa 
acontecer. A programação do que será pro-
duzido está diretamente ligada a expectativas 
e projeções baseadas no histórico do ano 
anterior, e o quanto os supermercadistas de 
fato investirão em disponibilidade de espaço 
no PDV e estoque.” 

Entre o elevado número de fornece-
dores e ofertas, a consultora aponta para 
a importância de estabelecer critérios e 
prioridades. “A organização do espaço, das 
parreiras e o número de promotores em 
loja estão intimamente relacionados à po-
lítica comercial, à qualidade dos produtos 
oferecidos, seu apelo comercial, preço final 
competitivo, campanhas promocionais e 
também ao relacionamento que se tem com 
esses fornecedores.” Justamente no que diz 
respeito ao relacionamento, Pascale reforça: ele 
é construído ao longo do ano, e não nos primór-
dios da Páscoa. “A importância da prestação de 
serviço, da verdadeira parceria, da relação de 

troca, da credibilidade conquistada: tudo isso 
ganha peso e relevância na hora das definições 
de espaço e ambientação voltadas a esse mo-
mento tão estratégico para o varejo.”

Boas expectativas

No supermercado Guanabara, de Rio Gran-
de, as parreiras de Páscoa foram revitalizadas para 
serem de mais fácil montagem e garantir maior 
mobilidade na loja. Além disso, algumas lojas 
já foram climatizadas para a melhor exposição 
dos produtos, em especial de modo a manter 
os chocolates em um ambiente fresco, evitando 
também a quebra dos ovos. “A Páscoa é uma das 
campanhas sazonais mais representativas nas ven-
das”, garante o supervisor de Marketing da rede, 
Luciano Canteiro. “Já começamos a comercializar 
algumas compras com base nas feitas em 2013.” 
As expectativas de um resultado ainda melhor 
que no ano anterior deve-se ao fato de a Páscoa, 
em 2014, acontecer um pouco mais tarde, não 
impactando no valor investido no período de volta 
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a às aulas. Ainda no final de 2013, o departamento 
de Marketing do Guanabara, em conjunto com 
uma agência de publicidade, começou a elaborar 
ações com foco na Páscoa. “Sempre envolvemos 
a comunidade com ações institucionais na data”, 
afirma Canteiro. Entre as iniciativas estão a dis-
tribuição de orelhinhas de coelho feitas de papel 
e atividades de recreação junto à criançada. 

Segundo Canteiro, a compra dos ovos de 
chocolate é uma das mais delicadas do ano, pois 
não há chance de realizar um segundo pedido caso 
algum produto entre em falta. Portanto, é preciso 
garantir o estoque logo cedo. Para solucionar essa 
questão, o Guanabara ampliou uma das áreas do 
seu centro de distribuição. 

O clima é outro responsável pelas boas expec-
tativas com relação às vendas nessa data especial. 
Como o domingo de Páscoa será em 20 de abril, 
espera-se um clima mais ameno e, portanto, que 
garanta a integridade dos ovos mesmo se necessário 
transportá-los entre unidades do supermercado.

Planejar cedo

Na Comercial Zaffari, em Passo Fundo, 
as primeiras negociações a respeito de produ-
tos para o período da Páscoa começam ainda 
no final do ano anterior. Atum, sardinha e 
leite de coco são alguns dos artigos solicitados 
durante a quaresma – os 40 dias entre o Car-
naval e a Páscoa –, e que, em 2014, começam 
a chegar já no mês de fevereiro. 

É logo depois do Carnaval que começam 
a montagem das parreiras e as ações de publici-
dade. De acordo com Diego Müller, supervisor 
de Marketing da Comercial Zaffari, a empresa 
espera um crescimento acima de dois dígitos 
nas vendas deste ano. “A Páscoa é a segunda 
data mais forte do ano. É o Natal do primeiro 
semestre, na verdade”, compara Müller.  Além 
do bom fluxo de clientes na loja, também é 
uma data para trazer novos consumidores ao 
supermercado. Consumidor, aliás, que está 
cada vez mais exigente e em busca de mer-
cadorias diferenciadas com valor agregado, 
informa Müller. “A empresa pensa a Páscoa 
como um todo”, explica o supervisor de Mar-
keting, sobre a Comercial Zaffari olhar o que 
foi vendido em 2013 como base para fazer o 
planejamento de 2014. 

Novidades a cada edição

A consultora Pascale Terra Beck lembra que 
os licenciamentos têm assumido uma participação 
cada vez mais representativa nos ovos de Páscoa. 
“Personagens saltam diretamente das telas do 
cinema ou da TV e tornam-se alvo de interesse 
dos pequenos consumidores, sedentos pelos lan-
çamentos, presentes, surpresas que estes ainda 
reservam.” Com isso, o portfólio das indústrias 
de chocolate renova-se anualmente. 

A capacitação dos colaboradores e promotores 
de venda também é ponto crucial para o aquecimento 
das vendas. “Entender dos produtos que oferecem, 
conhecer a empresa que estão a representar, ainda 
que temporariamente, e prestar um atendimento 
com o máximo de simpatia e cortesia tornam-se 
aspectos fundamentais para cativar o cliente, cada 
vez mais exigente”, garante. 

Pascale reforça que, na hora da decisão de 
compra, tudo conta. Das novidades aos preços 
competitivos, passando pelo atendimento, va-
riedade, ambientação e exposição adequada dos 
produtos. E em meio a confusão e burburinho, 
sempre presentes embaixo das deliciosas parrei-
ras, garantir a reposição e evitar desordem, ovos 
quebrados, falta de precificação, ajuda muito para 
não afastar o cliente.  “Afinal, a concorrência é logo 
ali, e está só esperando que sua falha direcione o 
cliente até ela”, conclui.
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econômicas do Brasil nas 
duas últimas décadas fizeram com que o mercado 
passasse por uma rápida expansão. Com o aumen-
to no poder aquisitivo de milhões de famílias, a 
capacidade de consumir passou a ser sinônimo 
de inclusão social. Mais do que nunca, o varejo 
tem se preparado para atender a todos os perfis 
de clientes, nos quais se incluem as pessoas com 
deficiência (PCDs).

Hoje, o país possui uma legislação que garante 
os direitos dos quase 46 milhões de brasileiros com 
algum tipo de deficiência, seja mental, motora, vi-
sual ou auditiva (dados do censo 2010, do IBGE). 
Entre as atividades econômicas que mais rapida-
mente se adaptaram às mudanças está o comércio, 
especialmente o autosserviço. “A acessibilidade é 
mais do que uma lei. Trata-se de um direito do 

as conquistas cidadão, e a sensibilização do supermercadista 
para atender a esses consumidores está alinhada 
à responsabilidade social”, destaca a instrutora do 
GES Vera Vianes Caminha.

Nas empresas de autosserviço, o principal 
desafio para os gestores é atestar que o espaço 
está preparado para receber as PCDs. “Primei-
ro, o supermercadista deve ter cuidado com as 
adaptações físicas das lojas”, ensina Vera. Por isso, 
entende-se eliminar as barreiras que impedem a li-
vre circulação desse público, como portas estreitas 
e falta de vagas de estacionamento, além de ter o 
cuidado de oferecer rampas como alternativas às 
escadas. “Muitas dessas coisas já são feitas, mas 
ainda há outras melhorias a serem implantadas. 
Esse conceito precisa ser parte da cultura das 
organizações”, explica a instrutora do GES.

Não ser impedido de levar uma vida normal é essencial para a 

construção da cidadania. Hoje, as lojas de supermercado estão 

preparadas para receber as pessoas com deficiência, um público 

com poder de consumo e de influência cada vez maior



Não apenas as PCDs são beneficiadas com 
essas mudanças. Um ambiente sem obstáculos 
contribui para o deslocamento de idosos e ges-
tantes, além daqueles que estão temporariamente 
deficientes. Outra ferramenta com poder para 
melhorar a sensação de bem-estar no interior da 
loja é a sinalização. Uma comunicação eficiente, 
com placas indicando cada setor, evita que o con-
sumidor se esforce de forma desnecessária para 
encontrar o que deseja. O cuidado, entretanto, vai 
além. “É importante prever no layout do ponto 
de venda o espaço para cadeirantes e quem utiliza 
muleta e andador”, completa Vera Caminha.

Atendimento qualificado

A acessibilidade não se refere apenas às 
mudanças físicas. “A acessibilidade estrutu-
ral é assegurada por lei, mas o acolhimento 
ao cliente com deficiência é realizado pelos 
colaboradores”, ressalta Vera. Por isso, mui-
ta cautela no treinamento dos funcionários. 

“Esse é um ponto estratégico. Capacitar a 
equipe de atendimento é fundamental, já 
que são eles que darão início ao processo 
de identificação das necessidades desse 
público, quando entram na loja”, argumenta 
a especialista.

É o que fez o Righi Supermercados, 
de Santana do Livramento. Na rede, os 
colaboradores são ensinados a reconhecer a 
abordagem correta para qualquer situação, 
de modo a evitar gafes e constrangimentos. 
“Sempre que uma PCD chega a uma de 
nossas lojas, um colaborador se aproxima 
e pergunta se pode ajudar. Caso o cliente 
deseje, nosso funcionário está à disposição 
dele para toda e qualquer etapa do processo 
de compra”, relata o diretor da empresa An-
tônio Righi. A estratégia trouxe o resultado 
desejado. “Normalmente, esse consumidor 
fica muito agradecido. São pessoas sensíveis, 
até em razão das dificuldades que enfrentam 
no dia a dia”, diz o empresário.
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tem à disposição cadeiras de rodas, para uso 
tanto de cadeirantes quanto de pessoas com 
outras deficiências ou dificuldade de loco-
moção. Dentro da loja, o layout é montado 
para que o espaço entre as gôndolas seja 
amplo e livre de obstrução, facilitando a 
circulação das cadeiras de rodas e cães guia, 
no caso dos consumidores cegos. Na saída, 
a área entre os check-outs é larga, enquanto 
a política para PCDs equivale à dos idosos: 
atendimento preferencial.

Na visão de Antônio Righi, esse esforço 
compensa, já que traz para dentro dos super-
mercados clientes que, em outros tempos, 
enfrentavam dificuldades para fazer as com-
pras. “Hoje, todas as lojas são acessíveis aos 
consumidores que utilizam cadeiras de roda 
no deslocamento. Sem isso, nem se consegue 
alvará”, reforça. Para o supermercadista, 
enquanto os estabelecimentos antigos preci-
saram se adaptar às exigências por meio da 
construção de rampas de acesso ou elevado-
res, a tendência é de que os novos pontos de 
venda sejam totalmente planos.

Satisfação

Ex-prefeito e ex-vereador de Porto Alegre, 
João Antônio Dib hoje é cadeirante. A experi-
ência como legislador faz com que ele conheça, 
como poucos, a relação entre os estabelecimentos 
comerciais e as PCDs. Na sua percepção, o aten-
dimento às pessoas com deficiência é positivo. 
“Avalio que os supermercados têm feito um bom 
trabalho. Pelo que observo, o setor soube se adap-
tar às necessidades como nenhum outro”, elogia.

Fora da vida pública desde 2012, Dib deixou 
de ser um frequentador assíduo do comércio da 
região metropolitana. As lojas da Cia. Zaffari, no 
bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e o 
hipermercado Big (Walmart), na zona norte de 
Porto Alegre, são uns dos poucos locais em que 
ainda pode ser visto. “Nesses pontos de venda, 
eu posso assegurar que tudo corre bem. O espaço 
entre as gôndolas não é apertado, há rampas onde 
é preciso”, diz.

Ainda assim, nem tudo são elogios. Dib la-
menta que, em muitas empresas, os clientes não 
costumam respeitar a sinalização no estacionamen-
to. “Esse é um problema cultural. A informação 
está no piso, visível a qualquer motorista, mas 
poucos respeitam”, lamenta. Para o ex-político, 
a solução passa pelo diálogo entre o varejista e o 
consumidor infrator, de modo que as PCDs não 
sejam prejudicadas.

Dicas de atendimento
Conheça as formas adequadas para evitar gafes.

Deficiência auditiva: para abordá-lo, toque 

em seu braço ou sinalize. No diálogo, fale 

pausadamente, sempre com a boca visível, 

para facilitar a leitura labial.

Deficiência física: sempre pergunte se o 

consumidor precisa de ajuda e de que tipo 

auxílio precisa. Evite se apoiar ou empurrar a 

cadeira de rodas, já que ela é uma extensão 

do corpo do deficiente.

Deficiência visual: para guiá-los, ofereça o 

braço para o apoio e não esqueça de avisar 

sobre os obstáculos. Seja bem detalhista 

para explicar o trajeto e avise da saída antes 

de deixar um local.

Deficiência mental: evite a superproteção, use 

frases simples e diretas e não trate adultos 

como crianças.

Geral: nunca demonstre pena. O PCD é uma 

pessoa normal, trate ele desta forma.

Para João Dib (D), 
supermercados 
estão comprometidos 
com os valores da 
acessibilidade
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melhores estratégias para dife-
renciar uma empresa ou produto em relação à 
concorrência é transformar sua marca num sinô-
nimo de atributos distintos, só presentes nela.  A 
capacidade de induzir o consumidor a associar 
seu negócio com sensações ou momentos positi-
vos envolve esforços de marketing, atendimento 
e capacidade de inovação. Obter sucesso nesta 
área significa adicionar valor de consumo a itens 
básicos, gerando vendas e lucros extras. 

Uma empresa é composta por ativos tangí-
veis e intangíveis. Os primeiros são as máquinas, 
os estoques, as vendas, as edificações. Sua men-
suração contábil tem processos definidos. Os 
últimos, por sua vez, têm caráter não monetário, 
sem substância material e identificável. São a 
reputação, o capital intelectual, a imagem, a cul-
tura corporativa, as patentes e, principalmente, a 
marca. Em um ambiente no qual as características 
físicas de produtos e lojas podem ser copiadas (e 
muitas vezes são), a vantagem competitiva advém 
do potencial de satisfazer as necessidades mais 
impalpáveis dos clientes.  

uma das
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O estabelecimento de uma ligação 

psicológica entre a marca e o 

cliente é um dos grandes desafios 

empresariais em um cenário 

econômico altamente competitivo
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dicam que, globalmente, 66% do valor de mer-
cado das empresas (de capital aberto) devem-se 
aos ativos intangíveis, num percentual variável 
conforme o setor da economia, sendo a marca o 
principal deles. Há casos ainda mais emblemá-
ticos: nomes como Nike, Google, Coca-Cola ou 
McDonald’s valem várias vezes mais do que o 
patrimônio físico de suas companhias. No país, 
os supermercados líderes nesse painel da Brand 
Finance são Walmart, cujo valor-marca chega a R$ 
9,4 bilhões, e o Pão-de-Açúcar (R$ 6,8 bi). 

Valor emocional 

Os consultores Rogério Machado e Ja-
ner Costa concordam que a consolidação de 
uma marca exige o aculturamento da missão 
e dos valores da organização, em primeiro 
lugar. Conhecer o perfil do consumidor e 
realizar pesquisas periódicas de satisfação 
também são medidas necessárias. “É pre-
ciso ficar sempre de olho nos desejos dele, 
perceber qual a sua reação ao seu produto 
ou negócio, para depois fazer uso disso, in-
terpretar e traduzir o resultado emocional”, 
ressalta Machado.  

No supermercado, os setores com 
produção própria são grandes chamarizes e 
potenciais ativos para consolidação de marca, 
no entender de Rogério. “Posso tomar café 
num bar e pagar R$ 1, ou tomar café no shop-
ping e pagar R$ 5, por causa do atendimento, 
do biscoito, do ambiente. O empresário deve 

perceber quanto o seu público-alvo está dis-
posto a pagar a cada diferencial agregado”, 
destaca. “Deve-se dar atenção à identidade 
visual. As pessoas têm preguiça de ler, por 
isso o uso de elementos visuais que se fixem 
na memória é fundamental, assim elas farão 
associações imediatas.” 

Conforme Janer Costa, a maioria dos 
supermercados ainda não consegue atrelar 
valores emocionais às suas marcas. “Não 
há ações que surpreendam ou encantem 
o frequentador. Os layouts são parecidos, 
falta mão de obra qualificada e o turn over 
é alto”, diz. “Neste cenário, o nome das lojas 
acaba se consolidando na mente das pessoas 
mais em decorrência do tempo.” As exce-
ções citadas por ele incluem o trabalho de 
grandes redes, seja em campanhas natalinas 
para a família ou no oferecimento marcante 
do preço baixo. “De qualquer forma, o con-
selho é seguir aquilo pelo que me posiciono 
publicamente, seja qualidade e conforto ou 
as ofertas”, conta. 

Romper paradigmas 

O desafio da construção da marca passa pela 
capacidade de enriquecer um produto, serviço 
ou empresa com uma significação emocional 
que excede o seu valor funcional. É importante 
romper paradigmas. “Não basta só vender, mas 
tornar a marca conhecida institucionalmente e 
interagir com a clientela”, conta Machado. “No 
interior, o comprador quer ser chamado pelo 
nome”, acrescenta Costa. 

Outras estratégias sugeridas pelos espe-
cialistas envolvem a gestão de pessoas, com o 
oferecimento de benefícios para manter o cola-
borador motivado, e o capricho no atendimento. 
“Nos Estados Unidos, alguns supermercados têm 
empacotadores que dão show, fazendo malaba-
rismos”, revela Costa. 

Nos tempos atuais, os estabelecimentos 
comerciais ainda precisam mostrar compromisso 
com a responsabilidade social. “Lojas patrocina-
doras de ações ecologicamente corretas chamam 
a atenção de membros de sua comunidade”, afir-
ma Janer. “Todos aspiram a um mundo melhor, 
e as iniciativas nesta seara são muito bem vistas. 
O Itaú, com o apoio ao aluguel de bicicletas em 
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Ana Saling divulga na mídia promoções para 
consumo conforme o dia da semana
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diversas capitais, mostrou uma face moderna, afastando o banqueiro da 
imagem de executivo só interessado em lucro.” Outra dica dos consultores 
é participar das redes sociais. “Um bom trabalho nesse campo demonstra 
comprometimento com o consumidor, e ainda há muito a ser explorado 
pelos supermercados”, considera Costa. “O desafio é fazer parte da vida 
do público-alvo”, resume Machado. 

O esforço vale a pena: marcas fortes impactam muito mais do que as 
receitas e as margens de lucro. Elas criam vantagens competitivas, como 
o estabelecimento de preços premium e a diminuição do custo de entrada 
em novos mercados e categorias, e ainda reduzem o risco do negócio e 
ajudam a atrair e reter funcionários talentosos. 

Mix de ações combinadas

No Super Polivalente, em Santa Rosa, a proprietária Ana Saling 
atua em diversas frentes para manter o bom nome da loja de 32 anos 
onde trabalham 111 profissionais. Há marketing diário de promoções 
em rádio, TV e jornal. A Segunda-feira e Quinta-feira saudáveis 
ofertam frutas e peixes, a Terça-feira deliciosa promove a padaria, a 
Quarta-feira suculenta estimula compras no açougue, e nas sextas, 
sábados e domingos o preço baixo concentra-se nos produtos da linha 
de festas, higiene e limpeza. Assim, o súper incentiva o consumo dos 
setores de produção própria. 

O Polivalente carrega o slogan “Preço baixo todo dia” e por isso 
trabalha com margem de lucro pequena. A aposta é ganhar a clientela 
pelo bolso, de modo a fixar-se como a melhor opção da cidade para 
as compras do dia a dia. Outro fator importante é o atendimento de 
qualidade. “O calor humano é o motor da nossa marca, a proposta 
é tratar quem nos procura como alguém da família, com conversas 
personalizadas, perguntando se encontrou tudo”, diz Ana. 

A área de responsabilidade social também conta com forte 
investimento. O Super Polivalente participa de muitos eventos e 
campanhas, em prol da Liga Feminina do Câncer, da Apae e de festas 
étnicas alemãs e italianas. A proprietária ainda é madrinha de creches 
e fornece frutas ao patronato agrícola. “Nosso objetivo é ajudar, e 
as pessoas percebem nisso um interesse legítimo pelo bem-estar de 

Leituras recomendadas: 

Marca – Valor do intangível. Autores: Gilson Nunes e David 

Haigh. Ed. Atlas (2003). 

Ativos intangíveis – Como sair do deserto competitivo dos 

mercados e encontrar um oásis de valor e resultados para sua 

empresa. Autores: Daniel Domeneghetti e Roberto Meir. Ed. 

Elsevier (2009). 

Branding – Design e estratégias de marcas. Autor: Alvaro Guill-

ermo. Demais Editora (2012).
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realizar pesquisa de satisfação em sua loja. 

Diferencial de atendimento 

Na visão de Antonio Ortiz Romacho, dono 
dos supermercados Asun, a consolidação de sua 
marca se dá pelo bom atendimento, velocidade 
no check-out e pela oferta de produtos de qua-
lidade. O departamento de marketing trabalha 
promoções e faz propagandas em jornais. A pro-
posta é ser a loja “mais simpática” ao consumidor, 
reforçando a ideia de que presta um relevante 
serviço à comunidade. As vendas triplicaram nos 
últimos três anos. “Foi um crescimento fantástico 
e por isso sei que estamos bem”, resume. 

Segundo Romacho, outras ações desenvolvi-
das para agregar valor à imagem da marca são o 
aprimoramento dos ambientes internos, com ar 
condicionado e piso de basalto polido, e a matrí-
cula de trabalhadores em cursos de capacitação da 
Agas. “O cliente é nossa razão de viver e devemos 
a ele o máximo respeito”, frisa. O Asun possui 19 
lojas no Estado, 1.650 funcionários (chegando a 
2.200 no verão) e ocupa a sexta posição em market 
share no Rio Grande do Sul. 

Outra rede de grande expansão nos últimos 
anos é a de supermercados Peruzzo. Surgida em 
Bagé, em 1994, já abriu filiais em outras oito 
cidades. Seu proprietário, Lindonor Peruzzo, 
trabalha para estabelecer sua marca como a de 
uma empresa jovem, dinâmica, cujos produtos 
têm qualidade e preço justo, com layout mo-
derno e atendimento de qualidade. O logotipo 

foi criado pela GAD Design, utilizando-se as 
cores da bandeira italiana (vermelho, verde e 
branco). A identidade vale também para toda a 
ambientação de interiores. 

“Temos forte atuação publicitária em rádio, 
TV, jornal, carro de som e tabloide de ofertas”, 
afirma. Há pesquisa anual de satisfação dos 
clientes, nos municípios maiores, e diversidade 
de iniciativas de cunho social. O troco solidário 
beneficia as Santas Casas, o restaurante popular 
de Bagé recebe doações desde a sua criação e as 
unidades servem como postos de coleta de lâm-
padas, baterias e pilhas. 

“Nossos principais desafios, diante da aber-
tura de mercados, são ter uma equipe motivada 
e comprometida e fazer o consumidor perceber 
diferença no atendimento como uma vantagem 
de fazer suas compras aqui”, explica Lindonor. 
Isso, claro, aliado aos preços competitivos e ao 
mix variado de itens nas gôndolas.  

Coração gaúcho

Em 2012, a Rede Vivo (originária de 
Santa Maria, atualmente com 24 unidades 
em 16 municípios gaúchos) contratou em-
presa para realizar pesquisa a respeito dos 
pontos fortes e fracos de sua marca. Foram 
ouvidos 770 clientes, 550 consumidores 
fora do ambiente de venda, 321 colabo-
radores e 10 fornecedores. O resultado 
apurou que os supermercados da marca são 
vistos como populares e econômicos, com 
boas ofertas e boa localização. A imagem 
percebida agradou à diretoria e o departa-

Lindonor Peruzzo quer que sua empresa 
seja vista como jovem e dinâmica

Romacho fortalece a marca Asun 
com preço baixo e foco no cliente
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Seis dicas de especialistas 

Faça pesquisa: entenda o dia a dia do consumi-

dor e os gatilhos emocionais que podem ser 

disparados para relacioná-lo à marca. Conheça 

seus hábitos, preferências e necessidades não 

atendidas. No caso de supermercados, prox-

imidade e facilidade de acesso são diferenciais 

importantes. 

Institua valores para todos os aspectos do negócio: 
todos os processos e ações da empresa 

devem transparecer o compromisso com 

seus valores, incluindo a atuação na internet e 

outras formas de comunicação com parceiros, 

fornecedores e clientes. 

Invista em mídia para ganhar market share: deve 

haver uma mescla entre mídias de performance 

e mídias de branding. Aproveite ainda as pos-

sibilidades baratas de marketing, como blogs e 

publicações locais. Crie programas de fidelidade 

e publique depoimentos elogiosos de clientes. 

Identidade visual: o logotipo de um produto ou loja, 

o ambiente, devem refletir os valores da empresa 

e conter elementos de fácil memorização ou as-

sociação com momentos prazerosos. Não tome 

decisões apressadas quanto a isso, chame pes-

soal especializado e ouça opiniões de terceiros. 

Marque presença nas redes sociais: Facebook e 

Twitter, entre outras redes, aglutinam centenas de 

milhares de pessoas. Estar presente nelas garante 

a proximidade com o seu cliente. Desenvolva o 

relacionamento com ele, engaje-o em suas ações 

e promoções, entenda suas necessidades e até 

solucione problemas por intermédio dessas mí-

dias.  Conte com ajuda especializada.

Capriche e inove no atendimento: o consumidor quer 

ser bem tratado, receber informações claras e 

se sentir à vontade dentro da loja. Surpreenda-o 

positivamente com ações. 
Libraga reforça raízes gaúchas 

na identidade visual

mento de marketing a reforça, juntamente 
com a conveniência dos serviços disponibi-
lizados (recarga de celular, pagamento de 
contas, vale-gás). 

“Marca consolidada é ter a confiança de 
nossos clientes, saber que eles sempre voltam 
a comprar conosco, é ter parceria com os 
fornecedores e dedicação dos colaboradores”, 
aponta o diretor-administrativo, Jairo Libraga. 
O mesmo estudo deu origem a uma mudança 
de identidade visual da Rede Vivo, a fim de 
modernizá-la. O logotipo com desenho de 
coração foi remodelado, e o slogan “Gaúcha 
no coração” salienta as raízes da terra, pois um 
dos maiores desafios da empresa é ser aceita 
nas cidades em que se estabelece. “Muitas 
vezes, já existem concorrentes locais fortes 
e próximos dos consumidores. Quando che-
gamos, temos que conquistar o nosso espaço 
e o apreço da comunidade, com trabalho de 
entendimento da cultura local, dos gostos e 
preferências, adequação de mix e formas de 
atendimento”, explica.

A cadeia de supermercados mantém 
política de constante divulgação de ofertas 
por meio de folhetos, programas de rádio e 
carro de som. As lojas também organizam 
eventos, como mateadas, recreações e fei-
ras. A intenção é proporcionar aos visitantes 
mais do que um ambiente de compra, tam-
bém uma possibilidade de entretenimento. 
“Nosso foco é o bairro e a classe C, com 
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unidades de até 1.000 metros quadrados e 
10 check-outs”, afirma Libraga. Conforme 
o diretor, outra estratégia empregada no 
intuito de consolidar a marca é a abertura 
de canais de comunicação como o telefone 
0800, o site e o Facebook. “Recebemos su-
gestões, informamos descontos e promoções, 
e temos bastante demanda”, pontua. 
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região das Missões, o muni-
cípio de Santo Ângelo é conhecido como a capital 
nacional das tortas. Assim como em boa parte do 
interior, o varejo encontra ali tradição e importante 
representatividade para a economia local.

Em 1959, o pai de Gastão Henrique Wei-
nert, Henrique Emílio, fundou um atacado que 
comercializava miudezas em geral. Dez anos 
depois, o empreendimento transformou-se no 
Supermercado Weinert. 

De lá para cá, muitas foram as mudanças da 
empresa, a começar pelo nome: Pag Menos, uma 
sugestão da irmã de Gastão Henrique, após uma 
viagem ao Rio de Janeiro. No entanto, a essência 
familiar permanece. Atualmente, a administração 
é feita por Gastão Henrique Weinert e sua esposa, 
Maria da Gloria, o filho do casal, Henrique Emílio 
Weinert Neto, e o sócio Nilton Lima Martins. An-
tes de assumir o legado do pai, Gastão Henrique 
adquiriu experiência atuando como contador em 
outras empresas. 

Desde 2010, o Pag Menos possui uma filial 
no formato de atacarejo – a primeira inaugurada 
na região –, com foco mais direcionado à classe C, 
enquanto a loja da avenida Brasil atende a um perfil 
de consumidor classes AB. “O atacarejo foi a oportu-
nidade para conseguir maior poder de compra junto 
aos fornecedores. É uma loja mais simples, mas está 
indo muito bem”, confia Gastão Henrique Weinert. 
A respeito de planos de expansão para o futuro, ele 
resume: “Por enquanto, não”. 

Junto à história de Santo Ângelo, a traje-
tória do Pag Menos reúne muitas conquistas. 
Nos últimos cinco anos, a área de venda da 
loja matriz dobrou, assim como a capacidade 
produtiva e o faturamento.  

Um dos principais destaques do súper é o 
setor de padaria e confeitaria, seguida pelas se-
ções de hortifrútis e açougue. O estacionamento 
coberto é um importante diferencial, e a loja, 
climatizada, também oferece produtos artesanais 
e importados. “E atendimento rápido e qualifica-
do”, acrescenta o empresário. Já no atacarejo, os 
grandes volumes disponíveis em pronta entrega, 
aliados ao preço baixo, garantem o bom fluxo 
de consumidores. Entre as duas unidades, o Pag 
Menos reúne uma equipe de 250 colaboradores e 
dispõe de um mix de mais de 7 mil itens.  

Para o ano que começa, as expectativas são 
boas, mas os desafios não são poucos. “Continuar 
excedendo as expectativas dos clientes, estar sempre 
inovando e qualificando serviços e produtos. Tudo 
isto em meio a uma legislação ultrapassada, com 
deveres e cobranças de primeiro mundo, mas com 
a contrapartida de terceiro mundo”, critica Gastão 
Henrique Weinert. “Assisto não só no setor super-
mercadista, mas em vários outros setores, a muitos 
empresários investirem grandes valores ao longo do 
ano apenas para refazer o que já estava feito, sem 
agregar nada a crescimento”, lamenta.

localizado na

Desafios a todo vapor

Supermercado Pag Menos mantém tradição no varejo de Santo 

Ângelo. O novo ano reserva boas expectativas, mas a legislação 

ultrapassada e o baixo desenvolvimento econômico são apenas 

alguns dos desafios a serem superados 
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do Supermago começou após 
uma convenção supermercadista ocorrida em 
Novo Hamburgo. Parado com seu carro na BR-
116, Jacinto da Luz Machado registrou em sua 
agenda que, a partir daquele dia, não estava mais 
à procura de emprego, mas buscando o ponto para 
seu próprio negócio. “Anotei em letras grandes: 
‘quero ganhar dinheiro e ser feliz’”, recorda.

Machado levava consigo mais de 25 anos de 
experiência como colaborador em diversos seto-
res de um supermercado. Também contou com 
os conselhos de um amigo do ramo, ex-colega de 
trabalho. Foram duas sugestões: “pão quentinho” 
e “nunca coma seu capital de giro”. O empresário 
entendeu que deveria sempre oferecer o melhor 
a seus clientes e nunca dar um passo maior que 
a perna.

A procura pelo local para fixar o estabeleci-
mento foi longa. Era importante escolher o lugar 
certo. Por fim, surgiu a oportunidade de adquirir 
um ponto comercial na avenida Assis Brasil, em 
Porto Alegre, onde funcionara por muitos anos 
uma tradicional padaria. Em pouco tempo, a pri-
meira unidade do Supermago seria inaugurada. 
Era outubro de 1998.

Foco na qualidade

O objetivo era começar pequeno, mas 
com qualidade. “Na época, os minimercados 
não passavam uma imagem muito boa quanto 
a organização, higiene e limpeza”, explica 
Machado. Pensou-se, então, num nome que 
remetesse à ideia de supermercado. A figura 
do mago, por sua vez, partiu dos três Reis 
Magos, símbolos de força e de visão.

O supermercadista conta que seus três 
“reis magos” são o fornecedor, o colaborador 
e o cliente. Para que o empreendimento dê 
certo, é preciso dedicar-se a todos. “Traba-
lhamos com prazer e boa vontade e buscamos 
satisfazer nossos públicos com harmonia e 
seriedade”, garante.

A dedicação traz resultados. Em 2002, 
veio a primeira filial do Supermago, localizada 
no Jardim Planalto, Zona Norte de Porto Ale-
gre. O mercado foi crescendo gradativamente, 
conforme o bairro ia ganhando mais morado-
res. No ano passado, foi a vez de uma terceira 
unidade ser inaugurada, desta vez no Jardim 
Itati, também na região Norte da Capital.

Ao todo, a rede conta com 70 colabo-
radores. O sortimento possui cerca de 4 mil 
itens, oferecidos em lojas com área entre 
250m² e 500m² e quatro check-outs cada. A 
pretensão é, por ora, fortalecer a estrutura 
da empresa e reinvestir constantemente nas 
lojas. “Trabalhamos com calma e sempre 
pensando na qualidade de vida”, diz Machado, 
que também conta com a filha, Patrícia, na 
administração dos negócios. 

a trajetória 

Ahistória do mago

Com três unidades na Zona Norte de Porto Alegre, o Supermago 

conta com experiência e dedicação para levar o melhor a seus 

clientes – sem abrir mão da qualidade de vida da própria equipe
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Marcelo Salton Schleder e Diego Castro

cobiçado do autosserviço gaú-
cho, o Carrinho Agas consagra os fornecedores de 
melhor desempenho em suas áreas de atuação e 
as personalidades que mais contribuíram para o 
desenvolvimento comercial ao longo do ano. A 
cerimônia de entrega do troféu, promovida pela 
Associação Gaúcha de Supermercados, é um dos 
eventos mais tradicionais do calendário varejista 
do Estado, reunindo empresários e autoridades 
de todo o país.

Realizada na Casa NTX, em Porto Alegre, a 
30ª edição do Carrinho Agas contou com a pre-
sença de mais de 900 convidados na noite de 2 
de dezembro. Ao todo, foram homenageadas 31 
empresas e personalidades. A seleção dos agraciados 
foi desenvolvida em parceria com a Nielsen Brasil, 
a partir de critérios como share de mercado, aten-
dimento, qualidade dos produtos, prazo de entrega 
dos pedidos, índices de ruptura, investimentos em 
novidades, promoções realizadas e relacionamento. 
Além disso, também foram ouvidos os 327 maiores 
supermercadistas do Rio Grande do Sul.

No discurso de abertura, o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo, ressaltou as reivindicações do 
segmento supermercadista em âmbitos estadual e 
federal, como a necessidade de creditamento do 

ICMS da energia elétrica utilizada pelo autosser-
viço para fins industriais, principalmente para a 
conservação do frio e a produção de pães, tortas e 
alimentos. “Hoje, um terço do valor pago pela conta 
de luz é de impostos. Além disso, se somos cobra-
dos quando há uso excedente da energia elétrica 
contratada, não entendemos por que não somos 
restituídos quando utilizamos menos energia do que 
o estabelecido em contrato”, afirmou. O dirigente 
indagou, ainda, as razões que levam o governo a 
incentivar o uso de geradores a óleo diesel, sendo 
que o Brasil possui fontes abundantes de energia 
elétrica e no momento em que a sociedade deseja 
a preservação do meio ambiente. 

Para Longo, o aumento da demanda de 
consumo com as festas de fim de ano evidencia 
os problemas decorrentes da falta de estrutura 
no Brasil. “A logística segue sendo outro grande 
gargalo do nosso setor, e os problemas estruturais 
brasileiros obrigam os supermercados a manterem 
um estoque maior do que o necessário, em cerca 
de dez dias, onerando-os com um valor de cerca 
de R$ 2 bilhões, que poderiam estar gerando mais 
renda e estão locados como estoque de segurança, 
aumentando o risco de vencimentos e quebras de 
produtos”, argumentou o presidente da Agas.

prêmio mais 

momento
de consagração

Criado em 1983, o Carrinho Agas 

completa 30 anos de história como a 

mais importante distinção do setor no RS. 

Em 2013, 31 empresas e personalidades 

foram agraciadas em noite de gala
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Apoiadores e vencedores

A noite de gala do autosserviço foi pa-
trocinada pela GS1 Brasil e pela Braskem. “A 
importância dessa premiação é muito grande. 
O Carrinho é o Oscar do setor supermercadis-
ta do Rio Grande do Sul e todos os agraciados 
buscam, no decorrer do ano, ganhar o direito 
de estar aqui”, diz o presidente da GS1 Brasil, 
João Carlos Oliveira. Para a Braskem, a parce-
ria com a Agas é estratégica para se aproximar 
dos empresários do setor. “Sugerimos que o 
prêmio abordasse a sustentabilidade e a ideia 
foi prontamente aceita. Isso demonstra que 
o trabalho em conjunto constrói resultados”, 
diz o diretor de Relações Institucionais, João 
Ruy Dornelles Freire.

Uma das novidades da edição de 2013 
foi a introdução do Prêmio Sustentabilidade 
Agas. A distinção tem o objetivo de valorizar 
as iniciativas dos supermercados relacionadas 
com a manutenção dos recursos naturais e 
a correta destinação do lixo produzido. O 
ganhador foi o Supermercado Guanabara, de 
Rio Grande. Além da empresa, outras quatro 
companhias foram premiadas pela primeira vez. 
É o caso da Farias, Melhor Fornecedor de Pães 
Industrializados. “Esse reconhecimento dos 
supermercadistas é muito importante para nós. 
Queremos que este troféu não seja o último e 
vamos trabalhar para voltar em 2014”, promete 
o gerente regional, Sílvio Prux. 

Outra debutante é a Predilecta, campeã 
na categoria Atomatados. “Esse é um dos 

mercados mais importantes do Brasil, além 
de o público gaúcho ser extremamente exi-
gente. Essa distinção emociona e nos enche 
de orgulho”, conta Rogério Byczyk, gerente 
de Marketing da empresa. Já a Astória 
Papéis levou para casa o título de Melhor 
Promoção Comercial na ExpoAgas 2013. 
“É motivo de grande alegria. Somos uma 
companhia genuinamente gaúcha e esse re-
conhecimento é sinônimo de nossa evolução 
no mercado”, explica o gerente comercial 
Pércio Fernández Júnior. Para completar a 
relação de estreantes, o Leite Zero Lactose 
Piracanjuba foi escolhido como Lançamento 
do Ano, no Setor de Perecíveis. “É muito 
gratificante receber essa honraria, porque 
disputar esse mercado no Rio Grande do 
Sul é muito difícil. Todos sabem que aqui 
estão as melhores empresas do mercado 
brasileiro”, agradece o gerente comercial 
Valcir Rivaldo.

Ganhadora da categoria Papéis, a Mili 
orgulha-se da conquista. “É um privilégio ser 
escolhida pelos gaúchos. Isso nos deixa com 
a obrigação de atendê-los cada vez melhor”, 
agradece o vice-presidente da empresa, Van-
derlei Micheleto. Reconhecida como Melhor 
Fornecedor de Queijos, a Santa Clara repete a 
vitória de anos anteriores. “Os atacadistas, os 
varejistas e os consumidores formam o nosso 
público. Ser reconhecido pela qualidade do 
nosso alimento é vital para o nosso sucesso”, 
declara o vice-presidente do Conselho Ad-
ministrativo, Gelsi Belmiro Thums.
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Paulo Vellinho – Reconhecimento Agas – O guru do empresariado 
caxiense Paulo D’Arrigo Vellinho, 86 anos, foi recebido no evento como guru do empresariado 
gaúcho. Ele ganhou o prêmio Reconhecimento Agas por sua carreira empreendedora. “Trata-se 
de um visionário, um grande exemplo para toda a nossa classe por seu pioneirismo e sua busca 

constante por inovações”, ressaltou o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. Entusiasta da ousadia 
como caminho para o crescimento, Vellinho foi o responsável por trazer a televisão portátil e o ar-
condicionado para o Brasil, na época em que ventilador era novidade. Formado em Química Industrial 
pela Ufrgs, destacou-se como diretor-presidente da Springer S.A., empresa na qual ingressou aos 18 
anos como vendedor. Presidiu também a Fiergs e a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), entre 
outras entidades.
“Valeu a pena trabalhar, sofrer, lutar pelos meus ideais”, disse em agradecimento. Pai de quatro 
filhos, avô de 11 netos, Vellinho retribuiu as saudações. “Raramente vejo entidade tão prestigiada 
pela mídia como é a Agas, e isso não é de graça. A associação acompanha as tendências e é o estado 
da arte no setor.” Mesmo diante de uma vida toda de conquistas (as paredes de seu escritório são 
repletas de diplomas, certificados e fotos), Vellinho não para: pertence ao Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social da Presidência da República e participa de várias iniciativas institucionais, 
culturais e filantrópicas. Mantém ainda empresa de consultoria no centro de Porto Alegre.

Paulo Brossard – Homem Público do Ano – A verve que encanta
s supermercados revolucionaram a atividade comercial no país e, para mim, receber um 
prêmio deste setor é um galardão”, disse o jurista e ex-ministro do Supremo Tribunal 
Federal Paulo Brossard de Souza Pinto, ao ser reconhecido como o Homem do Ano no 

Carrinho Agas 2013. Referência para a advocacia e a política brasileira, esse bajeense, nascido em 23 de 
outubro de 1924, é elogiado por seu extraordinário conhecimento e pela eloquência de seus discursos, 
pronunciados em quase 40 anos de vida pública. 
Defensor árduo da ética, Brossard participou ativamente das três instâncias do Poder: no Legislativo, 
foi deputado estadual por três legislaturas e Senador da República. No Executivo, participou da admi-
nistração de Ildo Meneghetti como secretário estadual de Interior e Justiça e comandou o Ministério 
da Justiça de 1986 a 1989. Saiu do governo e assumiu cargo como ministro da maior instância jurídica 
do país, o STF, aposentando-se em 1994 por implemento de idade.
“Brossard é uma legenda no cenário político brasileiro, sua trajetória é irretocável e o parabe-
nizamos pela contribuição ao desenvolvimento do país”, saudou o presidente da Agas, Antônio 
Cesa Longo, durante a cerimônia.  Multifacetado, o jurista, político, ruralista e advogado 
recordou a infância ao receber a estatueta. “Meu pai era comerciante e amava a sua profissão, 
eu mesmo posso dizer que nasci dentro de uma casa comercial, por isso estou à vontade aqui”, 
destacou o articulista do jornal Zero Hora, casado com Lúcia Alves Brossard desde 1950, pai 
de três filhos e avô de advogado.

o exemplo dos vencedores
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O Carrinho Agas completou 30 anos de homenagens aos fornecedores e personalidades 

de destaque para o setor de autosserviço. Conheça mais sobre os vencedores de 2013 nas 

categorias Homem Público do Ano (o advogado e ex-ministro Paulo Brossard), Reconhecimento 

Agas (o empresário Paulo Vellinho), Empresário do Ano (Clovis Tramontina) e Gerente de Vendas 

do Ano (Léo Antônio Baldin, da indústria Massas Romena).

Clovis Tramontina – Empresário do Ano – Motivo de orgulho 
ivido este prêmio com mais de 7 mil funcionários, pois quem faz a Tramontina são eles”, 
afirmou o eleito empresário do ano Clovis Tramontina, diante de uma plateia atenta na Casa 
NTX. “Os supermercados são canais de distribuição fundamentais para nossos produtos, e lá 

percebemos quais as sensações que eles provocam no consumidor”, comentou. Pai de três filhos, avô de 
uma menina, Clovis costuma dizer que não trabalha, se diverte. 
Clovis, 58 anos, nasceu em Carlos Barbosa, na serra gaúcha, cidade onde até hoje fica a matriz da centenária 
empresa que leva seu sobrenome. Terceira geração da família no comando dos negócios, Tramontina é for-
mado em Administração de Empresas pela PUCRS, de Porto Alegre, e em Direito, pela Unisinos, de São 
Leopoldo. Presidente desde 1992, Clovis é especialista na arte de negociar. Com dez fábricas distribuídas 
entre Rio Grande do Sul, Pará e Pernambuco, sua marca é frequente vencedora do Top of Mind e está 
presente em mais de 120 países. “O problema não é produzir 17 mil itens, o problema é vendê-los”, 
resume o empresário, que já recebeu também menção honrosa no Carrinho de Ouro da Associação 
Brasileira de Supermercados (1997), venceu o prêmio Mérito Industrial da Fiergs (2011) e ganhou 
a Medalha do Mérito Farroupilha, entregue pela Assembleia Legislativa do RS (2010). 
Para o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, Tramontina lidera uma companhia modelar. “Ele é 
motivo de orgulho a todos nós, gaúchos, por sua atuação, expansão, tradição, qualidade e variedade 
no mix de produtos”, elogia.

Léo Antônio Baldin – Gerente de Vendas do Ano 
– Vendedor à moda antiga 

atural de Iraí, 66 anos, Léo Antônio Baldin, das Massas Romena, sentiu-se honrado com o prêmio 
de Gerente de Vendas do Ano no Carrinho Agas 2013. “Estou feliz com o reconhecimento do meu 
trabalho. Demorou um pouco, foi uma conquista obtida depois de muita história, uma construção 

feita tijolo por tijolo”, contou. O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, parabenizou o homenageado por 
sua habilidade em vender à moda antiga: “Ele preserva o relacionamento e o olho no olho com o varejista 
e por isso tem a admiração de todo o setor supermercadista gaúcho”.
Filho de militar, Léo estudou no colégio do Exército, mas não quis seguir carreira na área. Seu negócio era 
vender. Conseguiu seu primeiro emprego na empresa Pastifício Terra Branca e foi para São Paulo. A partir 
daí, nunca mais deixaria o ramo de massas, como bom descendente de italianos.
Baldin trabalhou por 22 anos na Pavioli e gerencia operacionalmente seu setor na Romena, sediada 
em Gravataí, há 17 anos. “A empresa me dá boas condições de trabalho e os desafios aparecem com 
o tempo. O mercado atual, por exemplo, solicita cada vez mais os produtos pré-prontos, algo que 
não acontecia no passado. As pessoas querem economizar tempo”, reflete o profissional.
Casado, pai de uma filha, este amante da pescaria nas horas vagas acompanha as atividades da Agas 
com interesse. “Fui a diversos eventos, em Novo Hamburgo, Gramado e Porto Alegre. Abri diversos 
canais de comunicação com os supermercados e vejo que conseguimos crescer juntos”, disse.
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s estrelas do 
autosserviço gaúcho 
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Nestlé

Parati

Santa Clara 

Farias Ind. e Com. 

Predilecta

Cooperativa Piá 

Mondelez – Lacta 

 Melitta 

Colgate – Palmolive 

Florestal

M Dias Branco – Isabela 

Melhor Fornecedor de Queijos

Melhor Fornecedor de Biscoitos

Melhor Fornecedor 
de Achocolatados

Melhor Fornecedor de Iogurtes

Melhor Fornecedor de Atomatados

Melhor Fornecedor de 
Pães Industrializados

Melhor Fornecedor de Artigos de 
Higiene e Beleza

Melhor Fornecedor de Cafés

Melhor Fornecedor de Chocolates

Melhor Fornecedor de Massas

Melhor Fornecedor 
de Balas e Doces
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Clovis Tramontina 

Leite Zero Lactose Piracanjuba 

Mor

Unilever

Tecnovin – Suvalan 

Paulo Vellinho 

Astória Papéis 

Eletrofrio

Girando Sol 

Vonpar – Coca-Cola 

Paulo Brossard 

Unilever

Unidasul

Vinícola Aurora 

Ambev – Skol 

Supermercados Guanabara 

Casa Doce – Glup 

Leo Antônio Baldin – Romena 

Empresário do Ano

Melhor Fornecedor
 de Equipamentos

Melhor Fornecedor 
de Não Alimentos

Melhor Fornecedor 
de Sucos Prontos

Lançamento de Produto do Ano 
Setor Perecíveis

Melhor Fornecedor de 
Lava-Roupas em Pó e Líquido

Melhor Fornecedor 
de Refrigerantes

Reconhecimento Agas

 Distribuidor do Ano

Melhor Fornecedor de 
Vinhos e EspumantesMelhor Fornecedor de Amaciantes 

Melhor Fornecedor de Cervejas
Melhor Fornecedor 

de Sucos em Pó

Prêmio Sustentabilidade 
 Agas BraskemHomem Público Destaque do Ano

Gerente Destaque do Ano
Melhor Promoção Comercial 

na ExpoAgas 2013 Anunciante do Ano da Revista Agas

Biscoitos Orquídea – Wafer 
e Tortíssimas

Mili

Lançamento de Produto do Ano 
Setor Mercearia

Melhor Fornecedor de Papéis
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festa em imagensA
Confira os flashes da cerimônia de entrega dos troféus 

Carrinho Agas 2013, que reuniu fornecedores, autoridades e 

supermercadistas na Casa NTX, em Porto Alegre
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anos abastecendo o mercado gaúcho com 
cereais e outros produtos, a Fröhlich S.A. 
orgulha-se de produzir o melhor feijão preto do 
Estado e o segundo melhor do Brasil, segundo 
pesquisa realizada por órgão que representa uma 
associação de consumidores do Brasil. Sediada 
em Ivoti, no Vale do Sinos, com 470 funcionários 
fixos e mais outra centena terceirizada, a empresa 
comandada por Lauro Carlos Fröhlich e sua equi-
pe vende 80% de sua produção ao varejo, sendo 
os supermercados os principais parceiros. “Eles 
são parte da nossa família e desejamos estreitar as 
relações cada vez mais”, diz o diretor-presidente, 
filho do fundador, Alfredo Nicolau Fröhlich, o 
“Seu Fritz”, como era conhecido. 

Vencedora do Troféu Abad – Atacadista 
Distribuidor Destaque no Rio Grande do Sul, 
entre tantos outros prêmios, a empresa é dona 
das marcas Fritz & Frida (produtos alimentícios), 
Frily (alimentos para animais) e Frilar (produtos 
de limpeza). Mais de 2 mil itens saem de sua sede 
diariamente numa logística que se adequou à nova 
lei dos transportes (12.619/12), muito embora o 
empresário faça crítica construtiva aos seus ter-
mos. “Respeitamos o período de descanso estabe-
lecido ao motorista, mas houve aumento de custos 
de serviço, e o país não oferece infraestrutura para 
garantir segurança aos nossos funcionários e aos 
caminhões nos trajetos e paradas”, constata.

Outro desafio da companhia é obter feijão 
preto de qualidade produzido em terras gaúchas, 
muito embora este seja o tipo preferido pelo con-
sumidor local. “O Rio Grande do Sul responde 
por 50% de nossa demanda, e o restante temos 
de importar da Argentina e da Bolívia”, afirma 
Lauro. A produção de amendoim também exige 
cuidados extras em nome da qualidade. “Desde 

o plantio até a colheita, a oleoginosa passa por 
análises laboratoriais para verificação de presença 
de aflatoxina (substância tóxica)”, assegura. A 
carga reprovada é encaminhada ao Ministério 
da Saúde. “Todo o amendoim nosso é garantido, 
mas não são todos que fazem isso, por causa do 
investimento necessário.”

Fröhlich ainda desenvolve ações de responsa-
bilidade social. “Muito mais do que um discurso, 
mantemos ações práticas no dia a dia, pois me-
lhoramos as condições de vida na nossa empresa, 
contribuindo com a sustentabilidade do planeta”, 
defende. Todas as embalagens vazias, grãos, pro-
dutos vencidos e avariados são encaminhados 
para empresas cadastradas pela Fundação Esta-
dual de Proteção Ambiental (Fepam). Materiais 
reutilizáveis vão para empresas que os reciclam. 
A água da chuva é reaproveitada e as instalações 
privilegiam a utilização de materiais que permi-
tem entrada de luz e ventilação natural. “Além 
disso, contratamos fornecedores num raio de até 
150km a fim de evitar viagens longas, reduzindo 
a emissão de poluentes”, conclui.

há 59

Omelhor feijão do RS 

A Fröhlich é uma empresa multipremiada de Ivoti 

que carrega o nome de seu fundador e tem estreitos 

laços com o setor supermercadista 
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Empresa Fröhlich investe em qualidade, sem 
tirar os olhos do custo de produção
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promoções para todos os lados; 
ilhas comerciais atrapalhando o fluxo dos carrinhos; 
embalagens abertas e caixas abandonadas pelas 
prateleiras: a descrição da cena está longe do que 
se espera de um supermercado. A poluição visual 
não só atrapalha o percurso como desestimula 
compras futuras. Quando o cliente não encontra a 
mercadoria com facilidade, ou quando a loja tem 
um aspecto de descuido, é provável que a pessoa 
não volte. Por isso, os cuidados diários com a ma-
nutenção do ambiente nunca são demais.

O palestrante José Alfredo Lievore, co-
nhecido como Professor Lievore, lembra que a 
experiência de compra é composta por diferentes 
elementos. Uma loja bem-iluminada, com corre-
dores amplos e limpos e com boa sinalização é 

cartazes de 

O excesso de elementos de comunicação, como cartazes e placas 

indicativas, e corredores abarrotados de pontos extras podem causar 

poluição visual. Saiba como evitar que isso aconteça

essencial. Até mesmo os sons, como o barulho dos 
refrigeradores e dos carrinhos, ajudam a compor 
o ambiente. Ele recomenda que diferentes se-
tores sejam identificados por cores. Quanto aos 
cartazes, devem conter apenas a oferta e o preço, 
sem exageros.

O professor alerta, ainda, para os buracos 
entre as gôndolas. No dia a dia de um supermer-
cado, é comum que produtos se esgotem ou sejam 
manuseados de maneira incorreta. No entanto, 
prateleiras vazias e embalagens danificadas não 
causam uma boa impressão. É preciso um olhar 
atento das equipes e manutenção constante. “Uma 
vez, entrei num mercado e havia um pacote de 
farinha estourado. Na meia hora em que fiquei 
lá, continuou assim”, reclama.
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Evite a poluição visual
Para garantir o ambiente mais adequado possível, fique atento às dicas:

Acesso – “Lugares abarrotados de mercadorias acabam con-

fundindo e irritando o consumidor”, afirma Airton Dória.

Iluminação e limpeza – Atenuam as limitações de espaço.

Padronização – Recomendam-se cartazes sempre do 

mesmo tamanho e cores, contendo somente a oferta e o 

preço, sem excessos.

Organização – “Quase 70% dos consumidores não vol-

tam, se não encontrarem o que procuram”, destaca o 

professor Lievore.

Manutenção – As equipes devem evitar que embalagens 

abertas ou danificadas fiquem “abandonadas” nos corre-

dores ou em setores aos quais não pertencem.

Bom senso é tudo

O instrutor do GES Airton Dória reco-
nhece que, para cada estabelecimento, há uma 
solução diferente, dependendo da localização e 
das necessidades do espaço. “As palavras-chave 
são harmonia e equilíbrio”, resume. É preciso 
considerar a distribuição física do mobiliário e 
das mercadorias. Assim, fica mais fácil equa-
cionar o fluxo de pessoas e organizar as famílias 
de produtos, de maneira a potencializar a 
venda adicional. No caso das lojas pequenas, 
o segredo está na criatividade. “Iluminação e 
limpeza são requisitos que atenuam a falta de 
espaço físico para circulação e exposição de 
produtos”, ensina Dória. Banners, etiquetas, 
placas indicativas e outros materiais de comu-
nicação, por sua vez, devem ser padronizados 
e utilizados moderadamente. A medida serve 
para transmitir a ideia de organização.

A instalação de pontos extras, como ilhas 
de merchandising, requer atenção especial. 
Geralmente, fornecedor e mercado tentam 
negociar o melhor ponto, que dê destaque à 
marca sem prejudicar a passagem das pessoas. 
Em alguns casos, inclusive instalações elétricas 
precisam ser refeitas, o que pode ser oneroso. 
“Ganhar vantagens na aquisição e exposição 
de determinados itens e colocá-los adequada-
mente no salão de vendas requer habilidades 
adicionais do gestor”, aponta Dória. Mais uma 
vez, vale a dica da criatividade. Devem-se 
avaliar as prioridades de cada um, bem como 
o espaço que se tem. A responsabilidade pela 
manutenção do ponto extra pode ficar a cargo 
do fornecedor, estabelecida em contrato, para 
preservar o supermercadista de fazer alterações 
desordenadas e sem critério.

Uma última recomendação do instrutor 
diz respeito às pessoas. “Embora o supermerca-
dista tenha a experiência prática necessária na 
gestão do seu supermercado, nunca é demais 
ele ter nos colaboradores e nos clientes fontes 
de informação e pesquisa para a melhoria do 
ambiente físico da loja”, sugere Dória.

Na prática

Nas unidades do Unisuper, procura-se evitar 
a poluição visual já na entrada. Não há placas com 

promoções na fachada da loja – apenas o letreiro. 
Sandro Formenton, presidente da rede, comenta 
que já há um grande número de ofertas no encar-
te distribuído aos clientes. Por isso, no interior 
do mercado, a orientação é para que se utilizem 
poucos cartazes. Todos são do mesmo tamanho e 
distribuídos harmoniosamente pelo salão.

As pontas de gôndola costumam ser os locais 
promocionais. Há áreas específicas para as ilhas 
extras, pois estas não devem ficar esparramadas 
na loja, dificultando o fluxo. “Nós sabemos, pelo 
tamanho da loja, quantas pontas de gôndola ela 
tem e quantas ilhas podem ser colocadas. Nós 
monitoramos isso”, menciona Formenton.

Em Taquari, o Certaja Supercentro trabalha 
com terminais de consulta de produtos. Esses 
pontos – localizados em cantos estratégicos, como 
fila da padaria e outros lugares que concentrem 
mais pessoas – possuem televisores que rodam as 
promoções da semana. Desta maneira, evita-se o 
uso excessivo de cartazes.  

Já as ações em parceria com fornecedores 
são sempre avaliadas pelo setor de marketing, 
que verifica adaptações necessárias, consideran-
do, também, a comunicação visual do próprio 
mercado. “Não é só o promotor chegar e fazer a 
divulgação”, explica Joni Bilhar, gestor de Marke-
ting. O Certaja também evita poluir os ambientes 
externos. Há um outdoor no estacionamento, para 
anunciar promoções, mas espaços como a fachada 
permanecem inalterados. 
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Cuidado antes de comer

A manipulação e a conservação correta de produtos alimentícios, além de preservá-los 

por mais tempo, evitam o aparecimento de doenças transmitidas por alimentos. Confira 

dicas para garantir a segurança no supermercado
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Manuseio mínimo
rutas, verduras e legumes são seres vivos e, a 
partir da colheita, já começam seu processo de 

deterioração. O ciclo se acelera quando os pro-
dutos são manuseados de maneira excessiva, ou 
submetidos a quedas e colisões, mesmo quando ar-
mazenados em caixas. A regra é tocá-los o mínimo 
possível, respeitando-se as condições adequadas 
de higiene. Já alimentos manipulados – como frios 
fatiados, carnes fracionadas e frutas processadas 
para o autosserviço – devem ser produzidos de 
acordo com a demanda diária.

Refrigeração
aparência e a validade dos produtos, assim 
como a integridade das embalagens, devem 
ser observadas desde o início. Cada cate-
goria requer uma temperatura adequada. 
Hortifrútis, laticínios, panificados, carnes e 
pescados devem ser armazenados em câma-
ra fria limpa, sem gotejamento e revestida 
de material liso, resistente e impermeável. 
Recomenda-se instalar um termômetro 
externo para controle da temperatura. Os 
locais também devem possuir pias para hi-
gienização das mãos dos colaboradores.

Higiene dos ambientes
s espaços internos no varejo de alimen-
tos precisam ter piso, paredes e teto em 
material lavável e impermeável. A higieni-
zação e a manutenção dos equipamentos 
e utensílios devem ser rotineiras, sendo 
registradas em planilhas. A limpeza ocorre, 
preferencialmente, com solução clorada 
(uma colher de sopa de água sanitária para 
cada litro de água). Já o controle integrado 
de pragas e a higienização dos reservatórios 
de água são realizados semestralmente por 
empresas idôneas.

Controle
omo os perecíveis são sujeitos a deterioração 
num tempo relativamente curto, o cuidado 

deve estender-se a toda a cadeia de produção. O 
fornecedor é responsável pelo transporte e pelo 
manuseio dos alimentos durante um bom tempo. 
É preciso assegurar-se de que os critérios de boas 
práticas foram obedecidos desde a origem. Um 
cuidado especial é com as embalagens. Além de 
intactas, elas devem conter informações nutricio-
nais e de prazo de validade, conforme estipula o 
Código de Defesa do Consumidor.
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Doenças
manuseio e o armazenamento inadequados de 
alimentos podem favorecer a contaminação 

por bactérias ou outros micro-organismos. Salmo-
nela, Escherichia Coli e Bacilo Cereus são alguns 
dos seres que proliferam e causam as chamadas 
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs). É 
muito importante que todas as normas de segu-
rança e de higienização sejam seguidas à risca. 
As equipes precisam passar por treinamentos 
específicos. Sugere-se, também, a elaboração de 
cartilhas ou cartazes sobre o assunto.

Conhecimento
lém de orientar os colaboradores e adequar os 
ambientes às normas de segurança e higiene, é 

preciso estar atento. Alimentos que dependem de 
cadeia de frio são manipulados e comercializados 
conforme legislação específica. O supermerca-
dista deve estar a par das exigências dos órgãos 
responsáveis, com vistas a manter seu estabele-
cimento dentro dos padrões. Participar de cursos 
de boas práticas e manter vistorias sistemáticas, 
realizadas por profissional qualificado, também 
são ações bem-vindas. 

O

A

Fonte consultada: Cleonice Dias, nutricionista e instrutora do GES.
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de Capacitação da 
Agas encerrou 2013 satisfeita por ter atingido 
seus objetivos: dobraram os cursos oferecidos e 
aumentou o número de profissionais capacitados, 
a Escola Móvel chegou a locais mais distantes e 
o reconhecimento do esforço veio na palavra dos 
oradores dos cursos de Gestão de Supermercados 
(GES). Com olhos no futuro, os planos para o 
ano que começa incluem a repaginação de cursos 
operacionais, entre outras iniciativas pioneiras. 

“As atividades de capacitação, entre todas as 
ações promovidas pela Agas, são as que mais nos 
emocionam e motivam”, destaca o presidente, 
Antônio Cesa Longo. “Buscamos pulverizar o 
trabalho nos mais diversos municípios gaúchos, 
em um conceito de capacitação total, envolvendo 
desde gestores até operacionais dos supermerca-
dos.” Conforme Longo, a dificuldade por mão 

etas desafiadoras,
objetivos alcançados

M
o departamento

O Departamento de Capacitação da 

Agas encerrou 2013 com orgulho 

de seus resultados. O ano marcou 

o alcance de metas desafiadoras, e 

novos desafios já foram traçados

de obra é um problema bom, e a Associação está 
disposta a contribuir para a sua resolução. “En-
quanto faltar mão de obra qualificada, teremos 
um desafio positivo: problema ruim seria a falta 
de clientes”, pondera.

No entender da coordenadora de Capacita-
ção, Angelita Garcia, 2013 foi repleto de metas 
desafiadoras. “Trocamos o pneu do carro com ele 
andando”, brinca. “Fizemos quatro turmas do 
GES, trabalhamos o corpo a corpo a fim de encher 
as salas de alunos e capacitamos novos instrutores 
para essa demanda. Além disso, a Escola Móvel 
percorreu 26 cidades no RS.” Ela concorda com 
o presidente Longo ao classificar as formaturas 
do GES como os grandes momentos do ano. “Os 
oradores elogiaram nossa dedicação e manifesta-
ram espontaneamente seu reconhecimento pela 
qualidade das aulas e cursos.” Em agosto, o curso 
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 Oficina de culinária foi uma das 
atrações do Projeto Verão Agas 2013
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Resultados animadores
em 2013

Total capacitados: 6.088

Projeto Verão: 1.251

Projeto De Olho no Futuro: 3.121

Cursos Abertos Sede Agas: 498

GES: 127

Projeto Empregar: 393

In company: 698

Dados computados de janeiro a início de outubro de 2013

superior de Gestão, em parceria com a UCS, 
recebeu nota 4 do Ministério da Educação (numa 
escala de 1 a 5).

Ações de continuidade

O Projeto Verão inaugura as atividades 
em 2014. De 8 de janeiro a 15 de fevereiro, 
percorrerá seis praias do litoral: Quintão, 
Cidreira, Capão Novo, Torres, Atlântida Sul 
e Xangri-Lá. A carreta, ambiente onde ocor-
rem oficinas, atuará também como ponto 
de captação de currículos de candidatos a 
trabalho no varejo supermercadista. 

O Comitê de Recursos Humanos, cria-
do em julho, voltará a se reunir no primeiro 
semestre. O órgão, cujo objetivo é criar um 
ambiente propício à troca de experiências e 
informações entre as empresas, aproveitou o 
encontro inaugural para fazer levantamento 
de índices de turn over, absenteísmo, e 
debater o apagão de mão de obra. No mo-
mento, a Capacitação coleta novos assuntos 
de interesse dos supermercadistas, de modo 
a inseri-los na próxima pauta.

Novos objetivos

Neste ano, um dos pilares do departamento 
será a reformulação dos cursos operacionais no 
método de ensino. “O que é tema de casa deve ser 
trabalhado e discutido em aula, o que é conceito 
deverá ser estudado em casa. Reforçaremos a neces-
sidade de transformação do conteúdo em resultado 
prático”, explica Angelita. Haverá readequação de 
conteúdos do GES – seus graduados receberão cer-
tificado de tecnólogo – e maior número de cursos 
sobre Normas Regulamentadoras (NRs) de modo a 

preparar os supermercadistas para as fiscalizações. O 
Projeto Empregar (cursos para formar profissionais 
em áreas básicas, como empacotador e operador de 
caixa) será intensificado também.

Outros projetos envolvem o lançamento da pós-
graduação em Psicologia Organizacional com Ênfase 
em Varejo, novamente em parceria com a UCS, e o 
curso gratuito de libras, desenvolvido em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Acessibilidade e 
Inclusão Social (Smacis) de Porto Alegre. Ambos 
são planos em estudos para o segundo semestre. O 
propósito, conforme a coordenadora da Capacitação 
Agas, é permanecer à frente das tendências, anteci-
pando necessidades no autosserviço. 

O secretário Raul Cohen acredita no sucesso 
dessa aliança de forças. “Desejamos que a cidade 
de Porto Alegre seja conhecida como a capital da 
acessibilidade e, para tal, devemos contemplar 
todas as nuances referentes ao assunto, e a cadeia 
supermercadista já vem demonstrando sua pre-
ocupação e dando o exemplo à sociedade civil”, 
opinou. Na visão de Cohen, a verdadeira inclusão 
dos deficientes auditivos só se dá plenamente com 
a comunicação pelo idioma Libras. 

Lançado em 2013, Comitê de Recursos Humanos pretende diminuir impacto da escassez de mão de obra



Angelita Garcia Coordenadora de Capacitação da Agas

É comum nas empresas um padrão de com-
portamento em que gestores criam as mesmas 
estratégias buscando resultados diferentes. Antes, 
a inovação de valor era aquela que formava o gestor 
com um padrão modelado que poderia ser copiado 
ou executado por qualquer outro concorrente.

Com a publicação do livro A Estratégia do 
Oceano Azul, de Cham Kim e Renee Malbourne, 
veio à tona a inovação do conceito de gestão. O 
desempenho excepcional de empresas como a Gol, 
Google, Microsoft e Cirque de Soleil, entre outras, 
despertou a curiosidade e a admiração de todos 
por seu desempenho, que revolucionou alguns dos 
conceitos de gestão na liderança administrativa.

A dica que se pode extrair nesse contexto é 
que existe um padrão de comportamento nessas 
empresas e este padrão é a inovação. Fazer algo 
prático e útil aliado à velocidade e à globalização 
do mundo de maneira que as pessoas tenham 
bem-estar e praticidade no seu dia a dia.

Para entendermos um pouco desta teoria na 
prática, podemos seguir algumas dicas dos auto-
res. Antes de tudo, mude o foco. Pare de olhar 
a concorrência e pense em novas oportunidades 
na prestação de serviços. Baseada nesta teoria, 
é fundamental o “Despertar Visual”. Faça uma 
avaliação da realidade da sua empresa.

Busque alternati-
vas, pesquise as empre-
sas e as áreas em que 
atuam e pense em ser 
cliente, observando as 
tendências de mercado e não apenas os modismos.

Crie estratégias criativas, de maneira que 
tornem a concorrência irrelevante. O que é novo 
não tem concorrência. Tendo a criatividade aliada 
ao bom senso e a tendência de mercado, você sai 
do aquário e fica livre para nadar no oceano azul.  
Ou seja, você fica fora do “mar vermelho” onde 
existe a grande concorrência de mercado.

Renove seus contatos. Mude de ambientes, 
tornando-se o explorador de um novo hábitat so-
cial. Com isto, você estará renovando suas rotinas, 
seu net work e reciclando seus conhecimentos. Não 
engesse sua vida fazendo sempre o mesmo. Desafie 
a sua capacidade de buscar novas alternativas. 

Conseguindo isso, enquanto os outros ficam 
analisando a concorrência, você pode realizar 
uma série de ações estruturadas para atrair e 
conquistar novos clientes e fidelizar ainda mais 
os clientes de sua carteira.

O ser humano é uma máquina fantástica. 
Você pode nadar no oceano. Mas para isso, deve 
ter criatividade e ousadia para sair do aquário.

Saia do aquário
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No verão, os gaúchos trocam a agitação das 
cidades pelas praias do Estado. Para a Associação 
Gaúcha de Supermercados, é tempo de se aproxi-
mar dos veranistas e moradores do Litoral Norte 
por meio do Projeto Verão Agas. Patrocinado por 
Ades, Orquídea Alimentos, Set Inset e Laticínios 
Tirol, a escola móvel irá percorrer seis praias nos 
meses de janeiro e fevereiro, com oficinas destina-
das a capacitação, entretenimento e diversão. 

A programação, sempre entre quartas e sába-
dos, abordará temas como culinária, dicas de como 
eliminar insetos e recreação infantil. Em 2014, 
o Unisuper será o anfitrião das atividades em 

Projeto Verão Agas 2014 leva oficinas ao Litoral
Xangri-Lá. “A expectativa é de mostrar aos nossos 
consumidores um pouco do trabalho desenvolvido 
pela Agas”, comenta o proprietário da loja, Marcos 
Kern. As inscrições para as oficinas são gratuitas, 
e podem ser efetuadas no local. Mais informações 
estão disponíveis pelo telefone (51) 2118-5200, 
ou pelo e-mail cursos@agas.com.br.
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da Agas atingiu um nú-
mero histórico em 2013, com a realização de seis 
turmas do curso Gestão Estratégica em Super-
mercados (GES). Na reta final do ano aconteceu 
a entrega do diploma aos alunos de Cruz Alta e da 
parceria Agas/Sebrae. No total, mais de 120 pro-
fissionais estão aptos a desempenhar sua atividade 
no autosserviço com mais brilho.

A primeira cerimônia de conclusão do curso 
aconteceu em Cruz Alta, onde 24 novos gestores 
receberam os certificados diante de familiares, 
colegas, autoridades locais e imprensa, em festa 
realizada no dia 5 de dezembro, no Clube Interna-
cional. Diretor da Agas e ex-aluno do GES, Cláudio 
Schwerz foi o anfitrião da comemoração. “O curso 
chegou à região em um excelente momento e 
complementa os cursos técnicos que o projeto De 
olho no futuro, por meio da escola móvel, ofereceu 
por diversas vezes. Certamente quem participa é 
convidado a sair de sua zona de conforto e estará 
ávido por obter novos conhecimentos”, afirma.

Profissional do setor administrativo do Super 
Útil, de Cruz Alta, Paula Francine Cavalli ressalta o 
aprendizado com a experiência. “Os professores são 
muito bons e quem participou não se arrependeu. 
Mais do que um curso, o GES é um investimento e 
traz um diferencial. Tudo que aprendemos já conse-
guimos aplicar imediatamente nas lojas”, conta.

No encerramento do calendário de eventos da 
Agas em 2013 foi a vez da turma do GES Sebrae 
receber os certificados, em solenidade no Grêmio 
Náutico União, em Porto Alegre, na noite de 13 de 
dezembro. Realizado pela primeira vez com foco nas 
micro e pequenas empresas, o curso teve o apoio do 
Sebrae-RS, por intermédio do subsídio de 50% no 
valor do curso para participantes de companhias com 
faturamento anual inferior a R$ 3,6 milhões. “Com 
essa iniciativa, estimulamos que as empresas do setor 
supermercadista sejam competitivas e tenham vida 
longa, mas, sobretudo, despertem para o espírito 

empreendedor”, diz o diretor técnico do Sebrae, 
Marco Antônio Kappel Ribeiro. “Essa parceria veio 
ao encontro do que a Agas projeta, que é oportu-
nizar as mesmas condições de disputa, as mesmas 
ferramentas e diferenciais a empresas de todos os 
portes e municípios do Estado”, avalia o presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo.

Para os alunos, a oportunidade representa a 
chance de crescimento. “Com tantos profissionais 
de pequenas empresas, o aprendizado foi muito rico. 
Todas as nossas dúvidas eram respondidas em sala de 
aula, tanto pelos instrutores quanto pelos colegas”, 
reflete o orador Alexandre Mocellin, analista admi-
nistrativo do Dellazeri Supermercados, de Viamão. 
Para Rosângela Oliveira Aguirre, proprietária da Co-
mercial de Alimentos Aguirre e Carniel, de Viamão, 
o GES fez a diferença. “Sou nova no ramo e aprendi 
tudo que eu precisava para tocar o negócio. Todo 
conteúdo das aulas foi aplicado no negócio, então a 
experiência foi bem produtiva.”
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Diversos produtos da marca receberam nova rou-
pagem. Com o conceito premium, os sabores de chás, 
em sachês, foram separados em duas caixas: Seleção de 
ervas e Seleção de frutas. Cada embalagem conta com 15 
sachês, três de cada sabor, envelopados individualmente. 
Já o milho para pipoca Fritz & Frida, em clima de Copa do 
Mundo, ganhou edição especial, com embalagem de 500g, 
que traz os personagens caracterizados como torcedores. 
A nova embalagem de 1kg do feijão preto, também um 
produto premium, destaca o selo referente à qualidade 
dos grãos e à garantia de cozimento.  

Em alusão à Copa do Mundo Fifa 2014, o queiji-
nho cremoso da Santa Clara ganhou três novas versões 
tipicamente brasileiras, escolhidas por votação do pú-
blico durante a ExpoAgas 2013. Lombinho de porco, 
Bolinho de bacalhau e Churrasco foram os sabores 
mais votados para integrarem a Torcida Seleção de 
Sabores, da Linha Temper Cheese, lançada em edição 
especial no início do ano.

A linha de pirulitos Pop Kiss ganhou dois no-
vos sabores. Além de cereja, framboesa e melão, já 
estão disponíveis as versões Pop Kiss Beijo de Mel 
(mel) e Pop Kiss Paixão Brasileira (maracujá). Assim 
como os demais pirulitos da linha, os novos sabores 
receberam as tradicionais frases e “cantadas” em 
suas embalagens individuais.

Nos sabores uva, pêsse-
go e manga, o néctar de fru-
tas Go! é a aposta da Latco 
Alimentos para o segmento 
de sucos. Sem adição de açú-
car, a bebida é comercializa-
da em garrafa de 350ml, que 
possui tampa abre-e-fecha, 
permitindo ao consumidor 
carregá-lo, depois de aberto, 
sem o risco de derramar o 
conteúdo. As propriedades 
específicas dos néctares 
podem auxiliar no desem-
penho de atividades físicas 
e na eliminação de toxinas 
acumuladas no organismo.

SANTA CLARATemper 
Cheese em edição especial

BOAVISTENSENovos 
sabores de pirulitos

LATCOPraticidade 
e sabor em sucos

Produtos 
ganham embalagens diferentes 

FRITz & FRIdA
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Uma linha inédita de cremes de queijo pre-
mium foi lançada pela Faixa Azul em dezembro. 
Nas opções parmesão, emmental e brie, os produtos 
vieram complementar a linha tradicional da marca. 
Os cremes são comercializados em embalagens de 
125g, envoltos por uma luva cartonada. Ideais para 
os consumidores que apreciam queijos gourmet e 
fazem questão de produtos de alta qualidade. São 
apropriados para serem consumidos com pães, 
torradas e outros acompanhamentos.

Delicious, a nova linha de doces de leite da Bom 
Princípio Alimentos, chegou ao mercado em dezembro. 
Comercializado em embalagens de vidro, o produto está 
disponível nas versões Doce de leite (270g), Doce de leite 
Diet (200g) e Creme de avelã (200g).   

Vitamina de frutas é o novo iogurte da 
linha Molico Total Cálcio, desenvolvida 
para suprir 100% das necessidades diárias 
de cálcio de um adulto. Lançado em 
parceria com a Dairy Partners Ameri-
cas, o produto foi desenvolvido após 
pesquisa realizada pela empresa, 
apontando o sabor – que ainda 
não constava no portfólio – como 
um dos preferidos dos entre-
vistados. Rico em vitamina D, 
o novo iogurte Molico Total 

Cálcio Vitamina de Frutas é 
um produto zero gorduras, 
com apenas 47 calorias e 
sem adição de açúcares.

O amaciante concen-
trado Girando Sol ganhou 
novas versões em embala-
gens de um e dois litros. Nas 
fragrâncias Blue care e Rose 
care, o amaciante se destaca 
por ter maior poder de ama-
ciamento e possuir cápsulas 
de perfume, fazendo com 
que parte do perfume exale 
somente quando a roupa é 
utilizada ou friccionada. A 
fórmula também permite 
que o produto renda mais, 
amaciando até quatro qui-
los de roupa com apenas 
meia tampa. Além disso, o 
processo de fabricação do 
amaciante tem menor uso 
de materiais como água, 
plástico e papelão, diminuin-
do os impactos ambientais.

VIGORAposta 
em queijos gourmet

BOM PRINCÍPIODoce de leite
em embalagens de vidro

NESTLÉNovidade em 
linha de iogurtes

GIRANdO SOLEmbalagens
maiores são lançadas
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Christian Barbosa Consultor em produtividade

de estudos científicos fala sobre a 
importância de descansarmos para melhorar nosso 
rendimento. As férias não precisam ser de um mês 
ou 15 dias para serem benéficas. Um estudo da 
Universidade de Tampere, na Finlândia, demons-
trou os benefícios que dez ou cinco dias de férias 
proporcionam. Os trabalhadores pesquisados 
reportaram que se sentiram mais energizados, 
felizes e menos tensos. E o mais interessante é 
que em ambos os períodos de férias, curtos ou 
longos, o resultado foi o mesmo.

Quando você está naquele dia de calor 
insuportável, um banho refrescante durante a 
tarde não é revigorante? Férias curtinhas têm o 
mesmo poder!

Férias revitalizam o corpo e a mente distan-
ciando as pessoas do estresse diário, porém, se 
não for possível desfrutar de férias mais longas, as 
curtinhas já dão uma boa ajuda. Claro que quanto 
mais tempo você tiver para descansar, melhor. 
No entanto, pequenos momentos podem ser 
muito positivos. Algumas pessoas dizem que têm 
dificuldades em se “desligar” nesses poucos dias, 
mas é uma questão de realmente se acostumar e 
criar pequenas estratégias.

Comece a tirar férias mais regulares e mais curtas 

Muitas empresas permitem acordos de fé-
rias em pequenos períodos, se esse é seu caso, 
aproveite! Saindo na sexta-feira, pegando uma 

uma série semana, você tem nove dias ao todo de descanso. 
É bastante coisa.

Sábados e domingos podem ser úteis também

Em geral, aproveitamos o fim de semana 
para fazer um monte de coisas em casa e estudar 
aquilo que não fazemos durante a semana. Con-
fesso que também costumo fazer isso, mas adotei 
a política de não ligar o computador aos sábados 
e domingos. Só ligo ele no período da noite para 
planejar a semana. Isso ajuda.

Considere um pequeno descanso ao longo dos dias

A famosa “cochilada” depois do almoço é 
considerada, por uma série de pesquisadores, 
benéfica para aumentar a produtividade diária das 
pessoas. Particularmente, não gosto de tirar essa 
soneca, mas pequenas coisas podem ter benefícios 
semelhantes. Por exemplo, eu gosto de ver uma 
série de TV logo depois do almoço (você pode ver 
isso no celular, tablet ou internet), ajuda bastante a 
relaxar a mente. Além disso, você pode se desligar 
durante uma leitura, ouvindo música ou dormindo 
no carro – meu pai tem o hábito de cochilar 15 
minutos no carro após o almoço.

Aproveite o tempo livre que terá para 
relaxar, descansar e desconectar. É a melhor 
forma de manter sua produtividade e reduzir o 
estresse em 2014! Crie alternativas e ideias para 
isso. Lembre que quem quer faz, quem não quer 
arruma uma desculpa.
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uva, creme 
ou doce de leite? No amplo (e saboroso) universo 
dos sorvetes, é difícil não encontrar um sabor para 
cada gosto. Dos tradicionais aos mais elaborados, 
não há dúvidas de que eles são a pedida do verão. 

Nos supermercados, os freezers que reservam 
os potes de tamanhos e cores variadas estão à dis-
posição do consumidor o ano inteiro; é na tempo-
rada do calor, entretanto, que eles se tornam mais 
atraentes. Isso porque o sorvete se transforma em 
um dos alimentos favoritos para combater as altas 

temperaturas, tanto para quem está no litoral quan-
to para quem fica nos grandes centros urbanos. 

Não tem hora nem lugar

Estar em férias significa dar um tempo 
dos compromissos habituais, da conhecida 
rotina. Está na praia? Que tal começar o dia 
com um refrescante sorvete de limão? Ou 
que tal, no fim do dia, presentear-se com 
uma sobremesa de sorvete de chocolate e 
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chocolate, morango, 

Ogrande 
parceiro do verão

Para combater as altas temperaturas, o sorvete 

é uma opção que agrada a todos os públicos. 

As combinações são infinitas. Dos tradicionais 

creme e chocolate aos mais elaborados, eles 

são ideais para driblar o calor intenso
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pistache? Para quem está na cidade traba-
lhando, uma ótima opção de lanche da tarde 
é combinar uma deliciosa (e por que não, 
saudável?) salada de frutas com uma cremosa 
bola de sorvete. 

A boa notícia é que o sorvete é uma 
iguaria acessível para todas as necessidades. 
As versões diet, para quem não pode ingerir 
açúcar; light, para quem está de olho na ba-
lança, e também os sorvetes de iogurte são 
opções para desfrutar o “geladinho” sem se 
preocupar tanto com as calorias.

Cuidados necessários

A médica nutróloga e diretora da Associa-
ção Brasileira de Nutrologia (Abran), Marcella 
Garcez Duarte, explica que o alimento sorvete 
é assim chamado se estiver numa temperatura 
abaixo de zero grau, com seu componente líquido 
congelado, e deve ser consumido gelado. Já com 
relação à composição, salienta Marcella, há um 
leque enorme de possibilidades. Os mais comu-
mente encontrados são os picolés, ou então sob a 
forma de sorvetes em pasta. No caso do picolé, a 
partir do momento em que ele congela, já apre-
senta consistência mais firme. Com relação aos 
sorvetes em pasta, esses suportam temperaturas 
ainda mais baixas, como -20ºC e, ainda assim, 
continuam em pasta. 

Independentemente do sabor ou valor 
nutricional, o que importa é aliviar a sensação 
de calor. “Temos sorvetes para todas as possi-
bilidades. É um alimento que pode e deve ser 
consumido nos dias mais quentes”, destaca Mar-
cella. A médica nutróloga lembra que em alguns 
países, como a Itália, as sorveterias registram o 
movimento intenso dos consumidores mesmo 
sob as mais baixas temperaturas. “As pessoas 
comem gelatto o ano inteiro porque faz parte 
da cultura deles”, exemplifica.

Não há dúvidas de que, em um país tropical 
como o Brasil, quando o calor se intensifica a von-
tade de tomar um sorvete aumenta tanto quanto a 
temperatura lá fora. Camilla Duarte destaca que 
é interessante consumir o sorvete sem deixar de 
prestar atenção na sua composição. Misturado a 
frutas ou não, com ou sem açúcar, à base de leite 
ou iogurte, há também os indicados para quem 
tem intolerância à proteína do leite. 

O sal no doce

Engana-se quem pensa que o único 
ingrediente a ser cuidado na hora de ingerir 
sorvete é o açúcar. Sim, trata-se de um ali-
mento doce, bastante calórico e, muitas vezes, 
gorduroso, mas o sódio – sim, o sal nosso de 
cada dia – também está ali. “Praticamente 
quase a totalidade dos alimentos industriali-
zados tem sódio”, lembra Marcella Duarte, da 
Abran. No entanto, a nutróloga reforça que a 
tendência é de que a quantidade de sódio nos 
alimentos seja reduzida. “É interessante que a 
pessoa, quando for escolher o sorvete, cuide o 
sódio.” E acrescenta: “Pessoas com restrição 
ao consumo de sódio devem estar atentas ao 
rótulo, mesmo o sorvete sendo doce”.

De olho na balança? Cuide as calorias. O 
sorvete pode ser geladinho e parecer inofensi-
vo, mas em muitos casos uma colher de sopa 
tem cerca de 300 kcal. Quem precisa controlar 
colesterol também deve cuidar as tentações. 
Nesses casos, os sorvetes à base de fruta são 
uma ótima opção. “O importante é a pessoa ler 
rótulo e não consumir excessivamente”, aponta 
Marcella. E uma boa notícia para quem acha 
que consumir sorvete no inverno é sinônimo de 
dor de garganta. “Não é por aí, não há grande 
contraindicação. O problema são as mudanças 
bruscas de temperaturas, essas fazem mais mal 
que tomar sorvete no frio.”

Aproveite a temporada

Como qualquer outro alimento, o sorvete 
exige moderação, mas não é necessário abrir mão 

73(janeiro/fevereiro 2014) Revista AGAS



de saboreá-lo. “É um alimento que pode ajudar na 
hidratação, dá um conforto térmico nos dias de 
mais calor, é bom para ser consumido nas praias”, 
recomenda a nutróloga Marcella. Na beira da praia, 
o consumo de produtos industrializados é bem re-
comendado, pois a origem conhecida pode ser mais 
segura que geladinhos ou raspadinhas caseiras. 

Em Santo Antonio da Patrulha, o Super 
Gomes tem no sorvete um importante aliado das 
vendas de final de ano. Para as festas de 2013, 
incluindo a virada do ano, a empresa adquiriu 
freezers extras para garantir o estoque. “Vendemos 
diferentes marcas, desde locais até nacionais”, 
conta José Adelci Silva dos Santos, comprador 
de perecíveis do Super Gomes. Ele afirma que o 
supermercado investe num mix completo de sa-
bores de sorvetes, “porque assim temos variedade 
e também porque cada pessoa gosta de um sabor 
diferente”. O que não pode é faltar mercadoria.  

Depois do movimento intenso entre Natal 
e Ano-Novo, em que o sorvete é um importante 
componente entre as opções de sobremesa, janeiro 
e fevereiro são meses mais calmos na loja, por 
conta do veraneio. Para não perder a oportunida-
de, o Super Gomes realiza ofertas de sorvete, em 
que o cliente leva até dois potes do produto. A 
queda nas vendas é sentida de forma geral, e não 
apenas nos sorvetes. Entretanto, o súper oferece a 
possibilidade de o consumidor fazer o rancho para 
a praia, mas o alimento gelado não entra na lista, 
afinal, não é prático de ser transportado na estrada, 
sob o risco de derreter completamente. “Por isso a 
queda do sorvete é um pouco mais sentida”, avalia 
José Adelci Silva dos Santos.

Nas mãos do tempo

Em Imbé, no litoral, à medida que a 
temperatura começa a subir, a venda de 
sorvetes também aquece no Superbom. 
“Quanto mais quente o verão, mais sorvetes 
vendemos”, conta o diretor do supermer-
cado, José Reni. Na alta temporada, que 
dura em média 50 dias, a empresa registra 
um acréscimo em torno de 80% na venda 
de sorvetes. Para atender à demanda, o 
Superbom garante junto aos fornecedores 
freezers extras, tanto para armazenamento 
do produto em estoque quanto para expo-
sição na loja. 

Creme, chocolate e morango são os 
sabores mais vendidos, assim como o napoli-
tano, que tradicionalmente combina os três. 
Com relação a versões mais elaboradas, José 
Reni afirma que os consumidores são mais 
conservadores e preferem os clássicos. Para 
trabalhar melhor a venda dos sorvetes, o 
Superbom costuma realizar ações de preço, 
além de deixar próximo aos freezers artigos 
relacionados como casquinhas e coberturas. 
A estratégia não apenas estimula novas 
vendas, como também facilita a procura do 
consumidor, que pode estar em busca de 
produtos complementares ao sorvete. 
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Enquete
Você costuma consumir sorvetes 

gourmet ou básicos? 

Compro o básico, quase sempre de 
frutas. É opção mais barata e, acredito, 

mais saudável para os meus filhos.
Everson Oliva da Silva, motorista

Lá em casa, sorvete tem que ser gourmet. 
Se compro os básicos, meus netos abrem 
o congelador e dão meia-volta.
João Fernando Schuler, aposentado

Gosto muito de sorvetes de creme e 
de flocos, nada muito incrementado. 
Costumo comer o ano inteiro, mesmo 

no inverno.
Kelen Camila Rodrigues, cabeleireira
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João Ruy Dornelles Freire Gerente de Relações Institucionais da Braskem

de sustentabilidade vem se am-
pliando mundialmente. Apesar desta tendência, 
os sinais de que estamos conduzindo nossa 
sociedade de forma insustentável persistem. 
Deixamos mais de 850 milhões de pessoas com 
fome no mundo, mais de 2 bilhões vivendo em 
locais com estresse hídrico e mais de 1 bilhão em 
extrema pobreza. 

No Brasil, temos evoluído positivamente. 
Mais de 32 milhões de pessoas foram tiradas da 
linha da pobreza nos últimos dez anos. Reduzi-
mos nossas emissões de gases de efeito estufa 
em cerca de 1 Gt (esse volume é maior do que a 
emissão de duas Franças), entre outros aspectos. 
Mas temos muito a evoluir para poder dizer que 
alcançamos um patamar de desenvolvimento 
minimamente sustentável.

Esse desafio exige a participação das pessoas, 
das empresas, do mercado e da sociedade em ge-
ral. Neste contexto, o setor supermercadista tem 
uma enorme responsabilidade. As lojas recebem 
diariamente milhões de pessoas das mais diversas 
classes sociais e diferentes níveis de entendimento 
sobre o seu papel na preservação do nosso planeta. 
Me refiro a questões simples, do dia a dia, que 
podem se traduzir no ato da compra. 

É claro o aumento da percepção dos consu-
midores sobre a importância de adotar atitudes 
sustentáveis e buscar produtos de empresas que 
também levantaram essa mesma bandeira de 
forma responsável. Mas também há uma parcela 

o conceito significativa que não tem esse entendimento. 
Neste cenário, o varejo pode contribuir de forma 
significativa para esclarecer os seus consumidores 
com campanhas de conscientização. 

O setor supermercadista gaúcho vem dando 
um belo exemplo. Muitos de seus representantes 
já adotam práticas como reúso da água, redução 
de desperdício de alimentos e condicionamento 
térmico com economia de energia, entre outros. 

Outros exemplos de boas práticas já adota-
das no Rio Grande do Sul são a campanha para 
uso consciente de sacolas plásticas para transpor-
te de mercadorias e adoção de sacolas plásticas 
fabricadas a partir do etanol da cana-de-açúcar, 
matéria-prima 100% renovável, o chamado 
plástico verde.

Essas iniciativas não têm caráter punitivo, 
e sim, educativo. Não pune porque não tira das 
pessoas o direito de terem a facilidade de carregar 
suas compras com sacolas plásticas descartáveis, 
que posteriormente podem ser usadas para acon-
dicionar lixo. Educa porque alerta para a questão 
da economia de recursos naturais e para a redução 
do desperdício, conceito que deve ser levado 
para cada ação feita desde que acordamos e to-
mamos banho, bebemos água, nos transportamos 
e nos alimentamos. A boa notícia para a sacola 
plástica é que o material é 100% reciclável, de 
forma que a maior responsabilidade dos cidadãos 
neste quesito em prol da natureza é fazer o seu 
descarte correto.

desafio de todos 
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instituição do regime não cumulativo 
para as contribuições PIS e Cofins, muitas já 
foram as dúvidas acerca da interpretação e da 
aplicação da lei.

Uma das questões mais polêmicas nos dias 
de hoje é a referente à exigência das contribuições 
em três situações comuns ao setor supermercadis-
ta: o recebimento de mercadorias bonificadas, os 
descontos pós-emissão da nota fiscal e as verbas 
recebidas para fazer frente a despesas (compar-
tilhadas) de propaganda/marketing. 

Em que pese esse tema não seja novo, duran-
te muito tempo tal não recebeu a importância que 
merecia; e isso ocorreu principalmente porque os 
envolvidos imaginavam que bastaria um lança-
mento contábil para resolver o problema.

Atualmente essa questão está em análise 
no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf), sem data para solução. Isso porque en-
tre as Câmaras de Julgamento instalou-se uma 
divergência de interpretação: há  julgadores que 
entendem pela tributação integral dessas rubricas, 
independentemente da forma de contabilização, 
assim como há outros que não; e o que é relevante 
frisar: a discussão tem ocorrido sempre sobre o 
ponto de vista do direito; não a partir da análise 
de procedimentos contábeis.

A questão que fica é: de fato, esses ingressos, 
ora de mercadoria, ora de dinheiro, bem como os 
descontos, são tributáveis pelo PIS e pela Cofins? 
A resposta, em tese, é não. Todavia, não será a 
forma de contabilização que alterará a essência em 
relação a natureza dessas “entradas”, afastando a 

desde a presunção de que tais se constituiriam de receita 
para incidência do PIS e da Cofins. 

Analisando-se a legislação, os posicionamen-
tos já emitidos pela Receita Federal e os julgados 
do Carf, conclui-se que, para se evitar a exi-
gência das contribuições, as empresas deverão 
organizar suas operações a partir de três vetores, 
em ordem de importância: o documental, o 
normativo e o contábil.

O aspecto documental será o elemento 
norteador para a aplicação da legislação e a conta-
bilização; por isso essa é a ordem a ser observada 
para que se obtenha êxito no sentido da demons-
tração de que tais valores não se constituem de 
receita. Como já anotado, justificar a não inci-
dência a partir da rotina inversa – iniciando-se 
pelo lançamento na contabilidade – constitui-se 
num grande equívoco: lançamentos contábeis só 
merecem fé quando estão fundamentalmente 
amparados em documentos; neste caso, daqueles 
que justifiquem e sustentem a natureza desses 
ingressos não como receitas.

Referimos antes que existem decisões admi-
nistrativas em que tais premissas foram testadas 
e aprovadas, concluindo-se pela ausência de tri-
butação; porém, há outras em que os julgadores 
concluíram pela incidência. Face à divergência, 
a discussão ainda será levada à Câmara Superior 
de Recursos Fiscais do Carf, cuja conclusão será 
construída a partir da compreensão dos vetores 
que apresentamos: o documental, o normativo e o 
contábil. Enquanto tal questão não tem um julga-
mento definitivo, as empresas devem adequar suas 
rotinas para que se evitem novas demandas.

IS e Cofins: verbas,descontos 
e bonificações
P

Fábio Canazaro Professor Doutor de Direito Tributário, advogado e consultor da Agas
Renata Bernaud Advogada tributarista
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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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