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de reflexões

para o varejo, a ExpoAgas é o momento de buscar
qualificação, conhecimento de tendências e fechamento de parcerias. Para a indústria, é chegada a
grande hora de buscar o seu diferencial, de justificar investimentos, expandir a carta de clientes,
de apresentar novidades e lançamentos e, sobretudo, de concretizar negociações. Na abertura de
nossa 33ª Convenção Gaúcha de Supermercados
convocamos os varejistas para que efetivassem
negócios na feira, prestigiando nossos expositores
e em particular a indústria gaúcha, que mais uma
vez foi maioria neste evento. Já manifestamos em
diversas oportunidades a nossa preocupação com
este setor, já que a indústria perdeu cerca de 20%
de participação no PIB gaúcho nos últimos cinco
anos. Apoiando nossos expositores e patrocinadores, seguiremos em desenvolvimento.
Propomos uma reflexão aos municípios
que incentivam feiras que concorrem com o comércio estabelecido, dando oportunidade à informalidade e à comercialização de importados
oriundos do Paraguai. Por mais que as ofertas
de importados sejam tentadoras, reivindicamos
mais uma vez que os supermercadistas de todo o
Brasil prestigiem a indústria nacional. É preciso
que se forme uma consciência em prol do crescimento local, já que fomentar a circulação de
produtos regionais resulta em incremento direto
de renda para o Estado. Quando adquirimos produtos similares aos gaúchos em outros estados,
a renda é auferida lá, não aqui; e o emprego é
gerado lá, não aqui. Queremos um estado forte,
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com uma indústria forte e com apoio efetivo às
micro e pequenas empresas.
O imbróglio tributário, as novas obrigações
fiscais, como o Sped Fiscal e o Sped Social, nos
obrigam a mudarmos algumas posturas do nosso
dia a dia. Nossa entidade é contra sonegadores e
é defensora de oportunidades para os devedores
pagarem as dívidas existentes hoje, e do reconhecimento aos bons pagadores, recebendo bônus
após 12 meses de impostos pagos em dia. Temos
órgãos fiscalizadores e legisladores que cumprem
o seu papel. Nossa entidade existe para orientar e
exigir o cumprimento do direito de cada um.
Elogiamos, entretanto, um importante passo dado pelo Governo na longa caminhada pela
adequação da tributação por parte do Congresso Nacional. As mudanças do Supersimples ou
Simples Nacional, já com efeitos a partir de
2015, e em especial sua universalização, são um
grande ganho para o desenvolvimento do Brasil.
Isso, todavia, é apenas um passo na tão sonhada
caminhada brasileira pela simplificação e pela
justiça tributária.
Por isso, lembro que este é um ano de eleições,
e não podemos deixar mais uma vez de referir que
esperamos uma atitude coerente e leal de nossos
representantes no Poder Legislativo, implementando reformas no campo da tributação, não apenas com a redução dos tributos, em especial sobre
gêneros de primeira necessidade, mas também em
relação às pesadas rotinas instrumentais que diariamente nos são impostas; esperança esta que o povo

consumidores, as empresas apenas repassam estes
valores para os cofres do Governo. Precisamos desonerar cada vez mais nossos consumidores, tornando o Estado mais enxuto, assim como as empresas
de sucesso estão fazendo.
Assim como temos estreitado nosso relacionamento com os Procons, vide o projeto De Olho
na Validade, a Agas vem mantendo agenda com o
Inmetro. No último encontro, além dos temas pautados, como fiscalização, forma de mensuração das
penalidades, foi proposta e aceita pelo órgão a realização de um seminário no dia 23 de setembro, com
o intuito de manter os associados atualizados e a par
da legislação metrológica.
A ExpoAgas historicamente é um termômetro
de vendas e de hábitos de consumo dos gaúchos, e
neste ano não foi diferente. Elogiamos os esforços e
os investimentos da indústria, que preparou muitas
novidades e promoções em seus estandes para surpreender positivamente seu cliente. Também neste
sentido, ampliamos os prêmios que foram sorteados
entre os compradores, culminando com o sorteio
de um automóvel HB 20 ao final do evento
Encerrando, deixo um convite para que todos
visitem a nossa Convenção Regional de Supermercados no Litoral, que ocorrerá nos dias 22 e 23
de outubro, em Tramandaí. Aos supermercadistas,
fornecedores e todos os players da cadeia, conclamamos a interagirem com a Agas através das redes sociais, da News, da Revista Agas ou em nossa
sede física, para que entendamos cada vez mais as
necessidades dos nossos associados.
Obrigado à nossa laboriosa equipe executiva da
Agas e a todos que direta ou indiretamente participaram da construção e da realização deste grande encontro, que foi a 33ª Convenção Gaúcha de
Supermercados. Meus agradecimentos, ainda, aos
incansáveis colegas de diretoria, aos supermercadistas, fornecedores e profissionais deste setor, que ao
construírem a história da ExpoAgas nesses 33 anos
estão construindo também a história de sucesso do
setor supermercadista gaúcho.
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xpediente

brasileiro nutre há mais de uma década, e não irá
desistir em prol do crescimento de nossa pátria. Se
tínhamos o sonho de realizar uma Copa do Mundo
no Brasil e conseguimos, por que não sonharmos
com uma reforma no campo da tributação?
O momento é de repensarmos também a
gestão de nossas empresas, onde estamos com um
crescimento real de apenas 1,56% neste primeiro
semestre, em um país onde os gastos têm um crescimento real de 32% nos últimos dez anos, em relação ao crescimento do PIB. Um dos assuntos que
levamos ao debate nesta ExpoAgas é a gestão de
Recursos Humanos, buscando soluções para as dificuldades do setor em descobrir, qualificar e reter
novos talentos. Hoje vivemos um Pleno Emprego,
onde o Seguro Desemprego segue sendo um entrave para as empresas neste sentido, já que sofremos
na pele o modismo de uma geração “Nem-Nem”,
que nem estuda nem trabalha, em que cerca de 60
mil jovens da Região Metropolitana estão enquadrados neste cenário. O Governo já gastou cerca
de R$ 45 bilhões com o Seguro Desemprego para
mais de 5 milhões de brasileiros, e mostramos nossa preocupação com este quadro, já que a maioria
dos supermercadistas iniciou suas atividades ainda
informalmente antes dos 14 anos, ao ajudar os pais
e avós a passar o troco no caixa e a reabastecer suas
gôndolas. Hoje, um supermercado não consegue
formar um profissional antes dos 18 anos, já que os
melhores colaboradores acabam sendo destacados
para o Serviço Militar Obrigatório. Os supermercados são responsáveis por 40% do primeiro emprego
no Brasil, e a maior parte dos grandes gerentes do
setor começou como empacotador ou caixa. Por
isto, destacamos o quanto esta renovação da mão
de obra é necessária. Deixemos que os jovens que
sonham com a carreira militar tenham a liberdade
de seguir esta carreira ou não. Não precisamos de
um alistamento militar obrigatório.
Nossas empresas não suportam mais serem
oneradas por leis que objetivam apenas o bônus político. Lembramos que os impostos são pagos pelos
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Moysés Michelon

vivavoz

o empresário Moysés Michelon
recebeu o prêmio de Supermercadista
Honorário na 33ª ExpoAgas. Incentivador
da primeira edição do evento, com 12 expositores, em 1982, ex-diretor-presidente
da Isabela, a maior empresa de massas e biscoitos do sul do Brasil, ele segue na ativa aos
80 anos. Da indústria de massas migrou para
o ramo hoteleiro, com a desenvoltura nata
do empreendedor que havia transformado a
fábrica de seis colaboradores no local de trabalho de 920 pessoas. Proprietário do Hotel
Villa Michelon, em Bento Gonçalves, ele vê
muito potencial turístico na Serra gaúcha.
Presidente da 1ª Fenavinho, Michelon cultivou amizades por onde passou e continua
acreditando nas parcerias entre fornecedores
e supermercadistas como a melhor forma
de atender aos desejos dos consumidores.
Conheça, na entrevista a seguir, um pouco
mais da sua trajetória.

REVISTA AGAS Como é receber o prêmio de Supermercadista Honorário na ExpoAgas?

MM Me sinto muito envaidecido e agradecido por ser lembrado com essa distinção
depois de 15 anos afastado do trabalho
direto com supermercadistas. A verdade,
todavia, é que o supermercadismo não
me abandona, até porque estou sempre
no supermercado. A indústria de massas
Isabela cresceu junto com o autosserviço.
Foi criada em 1954, mesma década em
que surge o supermercadismo, e nos anos
70 cria-se a Agas, mesma época em que a
Isabela entra no mercado de Porto Alegre.
A relação entre as partes foi importante e
nós logo compreendemos a diferença no

abastecimento familiar, representada pelos
supermercados. As pessoas mais novas não
lembram como era nas décadas anteriores,
as dificuldades, a hiperinflação, o controle
de preços. Nós tivemos a oportunidade,
por várias vezes, junto com o o ex-presidente da Agas Paulo Feijó, de ir ao Rio de
Janeiro negociar as listas da Sunab
(Superintendência Nacional do Abastecimento, extinta em 1997). Hoje, o
poder público não precisa mais intervir no
abastecimento, e é um orgulho ver essa
evolução. A Agas evitou o trabalho isolado
e aliou-se aos fornecedores, e sua grande
feira é exemplo disso. O consumidor só é
bem atendido assim, com ambos caminhando lado a lado. Aqui temos uma verdadeira
escola do autosserviço para o Brasil. Temos
líderes que saíram daqui e foram para a
Abras, o Grupo Zaffari abriu loja em São
Paulo, levando a experiência e a qualidade
gaúchas para lá. Nós também colaboramos
um pouco nesse sentido porque, a partir de
1975, procuramos dar assistência ao pequeno varejo com mais de 2 mil projetos cujo
objetivo era ajudar os empresários a entender
a técnica de expor o produto na forma certa.
REVISTA AGAS O senhor podia prever o crescimento da ExpoAgas a partir da primeira edição?

MM Eu sempre acreditei no espírito
associativo. Além de ter sido sócio da
Agas, fui um dos fundadores do Centro
de Indústria Fabril de Bento Gonçalves,
porque entendia que unidos poderíamos
nos aperfeiçoar. Fui fundador e vice-presi-

Q“

dente da Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias e Pão & Bolo
e da Associação Brasileira de Fabricantes
de Biscoitos. Quando as pessoas se unem
e põem o crescimento coletivo acima
dos interesses individuais, só se avança.
A força da Agas não surpreende, mas a
dimensão da feira atualmente não tinha
como ser imaginada lá no início. A vida
nos impõe o desafio de sempre fazer mais
e melhor, e o crescimento da ExpoAgas é
a prova dessa filosofia.
REVISTA AGAS Quais são as suas lembranças da
primeira feira?

MM A primeira feira aconteceu na Sogipa,
em Porto Alegre, modestamente, quando a Isabela lançou o biscoito de sabor
coco. Eram pequenos estandes, apenas
12 expositores. Tínhamos como nossa
recepcionista a Miss Brasil, indicada aqui
pelo clube Internacional. Depois lançamos
outros produtos em outras feiras, era a
porta de entrada das nossas novidades, seja
em termos de embalagens ou mesmo campanhas publicitárias como a famosa Para
mim, para ela, tem que ser Isabela. Essas
ações todas foram estreitando os laços com
o supermercadismo, cada vez mais.
REVISTA AGAS O que o senhor destaca na experiência de dirigir aquela que foi a maior indústria de
massas do sul do país?

MM Confesso que tenho saudade até do
tempo em que fui ‘agitador de massas’.

A questão é dar um passo a cada dia em busca
da satisfação dos desejos do consumidor.

”

uem para, enferruja
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS

08/09

vivavoz

“H

oje, o poder público não precisa mais

intervir no abastecimento, e é um orgulho
ver essa evolução.”
Quando eu cheguei na Isabela, havia seis
funcionários que só produziam massa.
Quando a empresa foi vendida ao grupo
M. Dias Branco, por interesse dos acionistas, tínhamos toda uma linha de biscoitos
e 920 colaboradores com liderança Top of
Mind ano após ano aqui no Rio Grande do
Sul. Tenho saudades não apenas da atividade empresarial, mas dessa relação dinâmica
e exigente com os supermercados, que
nunca te deixa cair ou ficar se repetindo.
Talvez eu esteja ativo aos 80 anos por causa
dessa vivência. Agora estou numa outra
atividade profissional, como hoteleiro, que
é uma atividade para passar o tempo, mas
para mim todo dia é segunda-feira.
REVISTA AGAS O senhor também foi presidente da

Fenavinho. Como avalia os vinhos gaúchos?

MM Os vinhos gaúchos são muito superiores à imagem que têm. Estou lá no
meio da região vitivinicultora e, embora
não seja do ramo, vejo a grande evolução
das vinícolas. Participei deste processo,
tanto é que existe lá no Villa Michelon um
parreiral modelo que mostra a evolução da
atividade, desde a forma de condução da
parreira, a escolha das cepas e os cuidados
industriais. Temos em Bento Gonçalves
cantinas que se mantêm como museus,
e os novos processos, que o consumidor
não vê. Admiro muito o vitivinicultor. Sua
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atividade é muito complexa. Da plantação
da parreira à colheita do primeiro fruto se
vão quatro ou cinco anos. Para elaborar o
vinho, ele fica na pipa durante um ano, vai
para o barril de carvalho mais alguns meses
e depois é engarrafado. É muito diferente
da produção de um refrigerante, para o
qual se extrai a água de poço artesiano,
agregam-se componentes e no dia seguinte
o estamos vendendo. Vinho exige carinho
e competência. O nosso visitante no Villa
Michelon conhece isso e passa a dar o justo
valor que tem a bebida. Eu não era produtor ao presidir a 1ª Fenavinho, em 1967.
Quando o prefeito e o vigário da paróquia
me convidaram, lhes disse que não tinha
nada a ver com a atividade. Me responderam: “Exatamente por causa disso, tu és
insuspeito. E um bom macarrão casa bem
com vinho”. Corre um pouco de vinho no
meu sangue, embora eu não tome muito.
REVISTA AGAS Como foi a transição para o
ramo hoteleiro?

MM Eu, então com 65 anos, pensei que
não devia parar de trabalhar, porque se a
gente para, enferruja. E surgia lá no Vale
dos Vinhedos o projeto enoturístico. Foi
uma iniciativa das vinícolas. Percebi a
oportunidade para complementar o projeto dos 20 vinicultores e projetei restaurante para 180 pessoas, acompanhando o
hotel/pousada de 50 apartamentos. Eu já
tinha um pouco da veia hoteleira porque,
quando vim de Caxias do Sul para Bento
Gonçalves, aos 10 anos, meus pais compraram um hotel. Escolhi esse caminho
também porque eu gosto de contato com
público. Confio no projeto enoturístico.
Eu pensei ‘aqui está a oportunidade de desenvolvermos uma atividade que nos ocupe
e que possa complementar tudo isso’.
REVISTA AGAS Sobre a questão do turismo
na Serra: quais são as maiores dificuldades
hoje em dia?

MM A maior dificuldade que nós temos lá
na região é a mobilidade, são as vias de co-

municação, porque o aeroporto bom está
em Porto Alegre e o de Caxias é muito pequeno. Bento Gonçalves, a partir de 1967,
desenvolveu cultura bastante interessante
no turismo, mas com base na iniciativa
privada. O projeto Caminho de Pedra
resgatou velhas construções de imigrantes
italianos que agora são lojas de artesanato
ou restaurantes. Isso reteve o homem da
região lá e promoveu ganho de vida. No
Vale dos Vinhos, no outro lado da cidade,
despertou o projeto enoturístico, inicialmente com seis cantinas pequenas, todas
familiares, e hoje temos 32. Ao lado delas,
surge o Villa Michelon pioneiramente, e
depois vieram mais outros 12 restaurantes e vários hotéis e pousadas. O eixo do
turismo, que girava entre o litoral no verão
e Gramado e Canela no inverno, passa a
ter alternativa. Temos também a Maria
Fumaça e a Vinícola Aurora, responsável
pela produção de 50 milhões de litros de
vinho por ano. Isso gerou um efeito cadeia
em outros setores produtivos. A indústria
do turismo é a quinta mais rentável no município. Em primeiro lugar está a indústria
moveleira, surgida nos anos 60, seguida das
indústrias metalmecânica e plástica, ambas
fabricantes de componentes para a indústria moveleira. A indústria vinícola ocupa a
quarta posição.
REVISTA AGAS O turismo tem potencial para subir
de posição na tabela?

MM Sem dúvida. Só precisamos que haja
maior atenção com a mobilidade urbana,
porque se tivéssemos estrada com melhor
trafegabilidade nos 120km que nos separam de Porto Alegre, Bento Gonçalves
seria um arrabalde. Se Caxias melhorar seu
aeroporto, vai enriquecer. O conceito que
a região tem no Brasil já é bem forte.
REVISTA AGAS Qual é o segredo para o sucesso
em tantos negócios?

MM Em primeiro lugar, é preciso
identificar no mercado a oportunidade
e, em seguida, procurar satisfazer suas

necessidades. No caso do Hotel Villa
Michelon, por exemplo, oferecemos um
complexo turístico. Não é só um lugar
para dormir e comer, mas para práticas
esportivas, com parque infantil, centro
de eventos e pomar para colher frutas.
Temos também trilhas ecológicas. Somos
prestadores de serviços, precisamos ter
muita atenção com o atendimento.
REVISTA AGAS Por que muitos empreendimentos
fracassam antes de completar cinco
anos de vida?

MM A questão é dar um passo a cada dia
em busca da evolução, adequando-se aos
desejos do consumidor. Quando cheguei
na Isabela, era uma modesta fábrica de
massas com seis colaboradores. Distribuíamos o produto nas redondezas, e fomos
introduzindo novas variedades do produto,
os biscoitos, fui aperfeiçoando o mercado
de atendimento e nos aproximamos do
autosserviço. Levamos o supermercadista para conhecer a indústria, e também
procuramos conhecer a sua realidade para
adequarmos os nossos produtos. É preciso
trabalhar muito. O empresário deve pensar
em seu negócio e em inovação o tempo
todo, não apenas enquanto o estabelecimento está aberto. Falta preparo técnico
e psicológico a muita gente. O dinheiro
não jorra para dentro da gaveta, e despesas
da empresa não podem se confundir com
despesas pessoais.
REVISTA AGAS Quais são os seus novos projetos?
MM Não há nada de novo. Quero apenas
aperfeiçoar e melhorar meu empreendimento hoteleiro, construindo um galpão
crioulo. Com 80 anos, duas filhas, uma
morando nos Estados Unidos, tenho atividades para passar o tempo. Levei minha
neta Isabella para conhecer a fábrica que
lhe deu nome, e vimos muito modernismo
e projetos de expansão. Vai abrir lá o maior
moinho do Estado, num investimento de
R$ 170 milhões. Ao ramo de massas, todavia, não retorno.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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Aumenta avaliação do setor
As redes brasileiras de supermercados registraram alta de 1,4
ponto percentual na satisfação de seus consumidores, passando
de 69,4%, em junho, para 70,8%, em julho de 2014. Os dados
são decorrentes do Índice Nacional de Satisfação do Consumidor
(INSC), medido pela ESPM, que avaliou Pão de Açúcar, Walmart, Carrefour e Zaffari. As razões apontadas para a alta estão
relacionadas ao investimento dos empresários em publicidade, à
expansão das redes e às promoções e ofertas. O INSC, primeiro
e único indicador brasileiro com dados totalmente levantados na
internet, avalia mensalmente o que pensa o shopper sobre produtos e serviços de 92 empresas de 23 setores da economia.

Divulgação/Imec Supermercados

Novo Imec em Montenegro
A abertura do novo Imec Supermercados ocorreu em 28 de agosto, no bairro
Timbaúva, em Montenegro. A cerimônia de inauguração da segunda unidade
da rede no município contou com os pronunciamentos do diretor-presidente
do grupo, Luiz Martinelli, e do prefeito de Montenegro, Paulo Azeredo. A
nova unidade possui sete check-outs, 59 vagas de estacionamento e uma área
de vendas de 883,62m². Além do restaurante Chef Imec, que tem capacidade para cerca de 140 pessoas e oferece
almoço diariamente, há o Espaço Kids,
que também é um local para descanso,
com sofás e café. O novo Imec situa-se
na rua Dr. Hans Varelmann, 475, e está
aberto de segunda-feira a sábado, das 8h
às 21h, e domingo, das 9h às 21h.

Banco de Alimentos arrecada
doações na ExpoAgas
O Banco de Alimentos de Porto Alegre participou da ExpoAgas 2014 promovendo a arrecadação de gêneros alimentícios e a divulgação da entidade, a fim
de que importantes empresas também pudessem colaborar. Nutricionistas
e estagiárias do Banco de Alimentos realizaram avaliações e orientações alimentícias gratuitas para o público da feira durante os três dias. A instituição
obteve contato com dezenas de empresas e pode abrir portas para novas
parcerias, já que o evento proporciona uma excelente oportunidade para a
apresentação do seu trabalho de combate à fome. Uma das empresas que
colaboraram com a ação foi a Parati Alimentos, de São Lourenço do Oeste,
que doou biscoitos, wafers e panetones. Os alimentos poderão ser repassados
a mais de 300 entidades atendidas pela organização.
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Rede Unimax na
TV Record
A Rede Unimax, em parceria com a TV
Record, participou de uma reportagem,
exibida em julho de 2014, prestando
auxílio a uma família carente de Cachoeirinha, na Região Metropolitana.
O programa Câmera Record exibiu a
história do menino Daniel, que tem
5 anos e sofre com a obesidade. Os
pais se esforçam para ajudar o menino,
que pesa 60kg, a emagrecer, mas ele
é portador de uma doença ainda sem
diagnóstico e, consequentemente, sem
tratamento. A dieta de Daniel é especial, baseada em alimentos dietéticos e
de baixo teor de gordura, o que a torna
cara. Sabendo que seus pais não têm
condições financeiras, a Rede Unimax
se comoveu com a história e doou um
ano de alimentos, além de um cartão
exclusivo Vexper Unimax, que disponibiliza R$ 200 mensais, para ser utilizado
em qualquer loja da rede.

Super Müller
completa 80 anos
Fundado em 1934, o Super Müller, de
Tupandi, completa 80 anos de atuação no
município. Para celebrar o aniversário,
o varejo realiza uma promoção especial:
produtos com preços diferenciados e
sorteios de uma série de prêmios até o
dia 30 de setembro. Durante 55 anos,
o Müller dividiu sua sede com a residência da família. Somente em 1992 o
supermercado inaugurou sua filial. No
momento, a empresa possui duas lojas
na região e conta com 27 colaboradores. Um dos últimos investimentos na
empresa é a ampliação do espaço físico
da matriz, que já foi iniciada. O projeto
consiste na duplicação da loja e na construção de um mezanino com banheiros
e salas de reuniões.

Previstas 26,1 mil
contratações
Incentivo às empresas
A Feira do Empreendedor do Sebrae, realizada de dois em dois
anos em todos os estados brasileiros, teve um ingrediente especial
em sua edição gaúcha de 2014, que ocorreu entre os dias 11 e 14
de setembro. A parceria com a Agas viabilizou a montagem de um
supermercado-conceito, composto por diversos setores, inspirado em uma loja real para os visitantes em busca de informações
e sugestões sobre a operação de um supermercado. Durante a
feira, a Agas operacionalizou um autosserviço modelo que possuía
seções de padaria, açougue, área
de check-out e gôndolas equipadas com maquinários reais
utilizados no cotidiano do setor.
De acordo com o presidente
da Associação, Antônio Cesa
Longo, a proposta incentiva o
empreendedorismo e também
as pequenas empresas.

Divulgação/Agas

Segundo a Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), o varejo contratará 138,7 mil
funcionários temporários no período das
festas de fim de ano. Supermercados e
hipermercados podem chegar a 26,1 mil
contratações temporárias, conforme a pesquisa da CNC. O número de contratações
no setor supermercadista previsto para setembro, outubro e novembro representaria
um aumento de 2,7% em relação às 25,5
mil vagas temporárias no fim de 2013. Os
ramos de vestuário e calçados lideram a
lista e deverão responder por quase metade
(48,7% do total) das contratações.
O crescimento nas contratações, contudo,
é o pior resultado desde 2009. As contratações ocorrerão principalmente entre os
meses de setembro e novembro.

©iStock.com/Denphumi
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Salário mínimo deve chegar
a R$ 788 em 2015

O governo prevê que o salário mínimo seja reajustado
para R$ 788,06 no ano que vem. A proposta consta no
projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2015,
que foi entregue ao Congresso Nacional pela ministra do
Planejamento, Miriam Belchior.
Se confirmado, o reajuste será de 8,8%, o que equivale,
segundo o ministério, a um impacto de R$ 22 bilhões nas
contas. O cálculo para o reajuste foi feito com base nas regras da lei de valorização do salário mínimo, que usa como
parâmetro índices de inflação deste ano e o percentual de
crescimento da economia do ano anterior ao da apresentação
da lei orçamentária, no caso, 2013. O valor ainda pode sofrer
mudanças, visto que a inflação de 2014 só será conhecida
no próximo ano e o governo usa uma projeção para fazer o
cálculo. Conforme as regras em vigor, 2015 será o último
ano em que será adotada essa fórmula de correção, e caberá
ao próximo governo definir novas regras.

Consumidor diminui 		
visitas ao PDV

©iStock.com/Fcafotodigital

Segundo o Consumer Insight, realizado pela Kantar Worldpanel, o consumidor brasileiro diminuiu as visitas ao PDV e aumentou o volume de
compras. O estudo destacou que o baixo crescimento registrado no país
em 2013 provocou incertezas em relação
ao mercado e que o aumento dos preços
e da inflação preocupa quase metade dos
brasileiros. As classes A e B elevaram em 3%
o volume de itens adquiridos. Já a classe C
registra um aumento de 5%. As classes D e
E tiveram crescimento de 6% em volume
consumido e 20% de produtos adquiridos.
Na região Sul, também houve diminuição na
frequência de idas ao PDV, e o aumento de
itens comprados por ocasião foi de 15%.
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Higiene e beleza:
cresce segmento
Conforme uma pesquisa realizada pela
Nielsen, o consumo de produtos relacionados a higiene e beleza cresceu quase três
vezes nas últimas duas décadas e não teve
queda nas vendas. O estudo foi motivado
pela Beauty Fair, feira internacional do setor
que ocorreu de 6 a 9 de setembro de 2014.
Segundo a Nielsen, enquanto as vendas
gerais dos itens de supermercado cresceram
124% nos últimos 20 anos, o segmento
de higiene e beleza aumentou 185%. Os
produtos do setor têm um apelo emocional
que ajuda a preservar a autoestima dos brasileiros. Tanto que a compra por indulgência
(merecimento pessoal) aumenta em tempos de crise, segundo a Nielsen. Também
contribuem para as vendas a ascensão da
Classe C e o alto número de lançamentos
do setor, que chegou a 2.102 produtos de
julho de 2013 até julho de 2014.

Produtos
sem glúten
A rede supermercadista Zaffari e Bourbon
está ampliando a sua linha de produtos sem
glúten que beneficiam as pessoas celíacas.
A novidade do mercado é a chegada das
marcas Schär e Kalassi. Líder na Europa
nessa categoria, a Schär chega ao Zaffari e
Bourbon com exclusividade no autosserviço
do Rio Grande do Sul e trazendo uma linha
de 18 produtos, incluindo pães, massas,
cereais e bolachas doces e salgadas. Itens
como pão rústico, a bolacha Crackers e
os minipretzels salgados Salini podem ser
encontrados em todas as lojas da rede. As
linhas da Schär são reconhecidas pelo sabor
e pela alta qualidade das receitas, desenvolvidas no centro de pesquisa alimentícia
da marca, na cidade de Trieste, na Itália. Já
os snacks da Kalassi são assados e feitos de
arroz tailandês do tipo jasmine. Estão disponíveis nos sabores original, cheese (queijo),
sour cream & onion (creme e cebola).

Lições para criatividade
nos negócios

Especialista em coach de
executivos, Olivia Fox Cabane apresenta em O mito do
carisma a teoria de que essa
característica não é intrínseca
e que o indivíduo pode tornarse mais influente e persuasivo.
Para o líder ter carisma não é
necessário mudar sua personalidade, mas adotar conceitos que favoreçam esse
valor e se encaixem em
sua convivência. De
Ficha técnica
acordo com Olivia, o
Título: O mito do carisma
líder carismático tende
Autora: Olivia Fox Cabane
a trazer benefícios no
Número de páginas: 272
ambiente corporativo.

Professor emérito de Educação na Universidade de Warwick,
no Reino Unido, Sir Ken Robinson propõe em Libertando
o poder criativo uma reflexão sobre o tipo de inteligência
necessária nos dias de hoje, tanto na vida profissional quanto
na acadêmica. O autor demonstra como e por que a maioria
das pessoas perde sua criatividade e o que pode ser feito
para resolver esse problema. Segundo ele, as capacidades de
imaginação e inovação são essenciais
para enfrentar o futuro em um mundo
de rápida evolução.

Ficha técnica
Título: Libertando o poder criativo
Autor: Ken Robinson
Número de páginas: 304

livros

Divulgação/Editora Campus/Elsevier

Carisma é ferramenta
para o sucesso

àvista

Agenda de eventos
22 e 23/outubro

1º/dezembro

46ª Convenção Regional de Supermercados,

Carrinho Agas 2014, na Casa NTX, em Porto Alegre.

no Centro de Eventos, em Tramandaí.
Informações: eventos@agas.com.br

Agenda de cursos

Veículo de Capacitação De Olho no Futuro
BOM PRINCÍPIO

Prevenção de perdas

22/set

setembrooutubronovembro

02/out

Atendimento excelente
a clientes
Instrutora: Alini Veiga

23/set

O açougue de sucesso
Instrutor:
Luiz Carlos Jantzen

24/set

Liderança de equipes
Instrutora:
Sara da Cunha

25/set

Mix de sucesso para
padarias e confeitarias
Instrutor:
Fabiano Soares

PARQUE DOS MAIAS
(PORTO ALEGRE)

Instrutora: Cleize Gallas

VIAMÃO

Transformando atendentes
em vendedores
Instrutor: Salvador Fraga

06/out

16/out

Instrutora: Alini Veiga

Instrutor:
Luis Carlos Jantzen

07/out

TRAMANDAÍ

Padronização e conduta
para frente de caixa

Prevenção de perdas

Atendimento excelente a
clientes

O açougue de sucesso

Chefe de loja
Instrutor:
Gustavo Fauth

08/out

21/out

Mix de sucesso para
padarias e confeitarias
Instrutor: Fabiano Soares

09/out

Gestão de perecíveis

Festival de Tortas

Instrutora: Alini Veiga

Estoque, armazenagem
e logística

14/out

Instrutor: Mario Rivas

Instrutor: Antonio Kober

Gestão e liderança

14/out

Palestra – A mágica de
pensar grande
Instrutor: Salvador Fraga

Informações: capacitacao@agas.com.br.

30/out

Prevenção de perdas

22/out

Instrutora:
Cleize Gallas

Como se tornar um
campeão em vendas

Atendimento excelente
a clientes

13/out

A arte em vender mais

Instrutor: Fabiano Soares

Instrutora:
Aurelise Braun
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28/out

Instrutor:
Itamar Razzera

22/out

Instrutor: Salvador Fraga

Instrutor: Janer Costa

Instrutora: Vera Caminha

CIDREIRA

Como se tornar um
campeão em vendas

Layout e atmosfera
de loja

Instrutora: Cleize Gallas

29/set

30/set

27/out

29/out

Instrutor: Janer Costa

Empacotador nota 10

RIO GRANDE

20/out

Instrutora: Cleonice Dias

01/out
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15/out

Desenvolvendo equipes
de sucesso na gestão
de pessoas

CANGUÇU

03/nov

A arte em vender mais
Instrutor:
Itamar Razzera

04/nov

Instrutora: Sara da Cunha

Chefe de loja

23/out

Instrutor:
Salvador Fraga

Orientações para
implementação do eSocial

05/nov

Instrutor:
Vanderlei Goulart

Gestão de perecíveis
Instrutor: Cleonice Dias

23/out

06/nov

Instrutor: Pedro Savi

Instrutora: Alini Veiga

Prevenção à fiscalização
do Inmetro

Atendimento excelente
a clientes

rapidinhas

Oito produtos da Girando
Sol no rol dos mais vendidos

N

a 42ª Pesquisa de Reconhecimento de Marcas, da Revista Supermercado Moderno, oito
produtos da Girando Sol figuraram entre os mais
vendidos do sul do Brasil. A água sanitária e o desinfetante têm a melhor posição – são vice-líderes
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O
alvejante com cloro ocupa o 3º lugar no ranking,
seguido na 4ª posição pelo amaciante de roupa,
detergente líquido, lava-roupas líquido e sabão em
barra. O lava-roupas em pó detém a 7ª colocação.
Mais de 1,4 mil varejistas foram consultados.

Presidente da Santa
Clara recebe Troféu Guri

O

presidente da Cooperativa Santa Clara, Rogerio Bruno Sauthier, recebeu no
dia 2 de setembro o Troféu Guri. A homenagem da Rádio Gaúcha aos que levam o
nome do Rio Grande do Sul para além do
estado foi realizada na Casa da RBS, na Expointer, em Esteio. O troféu foi entregue a
10 personalidades do Rio Grande do Sul,
que tiveram suas histórias destacadas pela
premiação. A apresentação dos homenageados foi feita pelo radialista Pedro Ernesto
Denardin. O presidente da Santa Clara
agradeceu em nome de todos associados
e funcionários da Cooperativa.

Vinícola Garibaldi: aumento
de 15% nas vendas

U

m crescimento de 15% das vendas de espumantes é o que projeta a Cooperativa Vinícola
Garibaldi em 2014. A empresa aproveita a atual
visibilidade de seu espumante Moscatel, que figura na lista dos 100 melhores vinhos do mundo,
para aumentar sua participação no mercado. Mais
de 60 premiações foram vencidas pelo produto. A
Garibaldi também aposta na marca Granja União,
o primeiro varietal do Brasil, posicionando-a como
um vinho fácil de se beber, descontraído e com
boa relação custo/benefício.

Fruki é apresentada
a empresários

a

história de 90 anos da Bebidas Fruki, especialmente o seu sistema de gestão pela
qualidade, pautou a reunião-almoço promovida
pela Associação Comercial, Industrial e de
Prestadores de Serviços de Sapiranga, Araricá
e Nova Hartz no dia 26
de agosto. O diretor-presidente da empresa, Nelson Eggers, relembrou a
história da empresa, que
começou pequena e hoje
conta com 950 colaboradores e capacidade de
produção de 380 milhões
de litros por ano.
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Telecon Sistemas
lança Portal do Cliente

e

m agosto, a Telecon Sistemas lançou o seu Portal
do Cliente: www.teleconsistemas.com.br/cliente. No Portal, os clientes da empresa têm a opção de
abertura de atendimentos e o controle do andamento do atendimento pela internet. Além disso, podem
consultar o histórico de todos os atendimentos
prestados anteriormente. Em breve, haverá acesso
ao FAQ, perguntas e respostas mais frequentes. O
projeto pretende agilizar o atendimento prestado
pela Equipe de Suporte da empresa.

Mili lança no mercado o
papel Dual 50

A

Mili, uma das maiores fabricantes brasileiras
no segmento higiene e limpeza, lançou na
ExpoAgas o Dual 50, um novo papel higiênico
de folha dupla e rolo de 50 metros, diferencial
no segmento que costuma trabalhar com metragem menor. Os novos rolos apresentam mais
rendimento e ocupam a mesma área no estoque
e na gôndola. O produto pode ser encontrado em
embalagens de quatro, oito ou 12 rolos.

d

epois da ExpoAgas, a Associação Brasileira de
Automação-GS1 Brasil participou da Feira do
Empreendedor, promovida pelo Sebrae entre os dias
11 e 14 de setembro, no Centro de Exposições da
Fiergs, em Porto Alegre. Em seu estande na área de
Comércio e Serviços, a entidade divulgou o padrão
GS1 na identificação e codificação de produtos e
soluções para a cadeia de suprimentos. Filiações
e cadastramento de produtos para formação do
código de barras puderam ser realizados no local.

Tirol e SIG lançam projeto
Tirolzinho Transforma

F

oi lançado em agosto o Projeto Tirolzinho
Transforma, promovido pela Lacticínios Tirol
e pela SIG Combibloc do Brasil. A ação atingirá mais de 15 mil crianças da rede de ensino
municipal e estadual de SC
e promove a mudança de
hábitos ao incentivar práticas de sustentabilidade
por meio da reciclagem e
da reutilização de embalagens cartonadas.

rapidinhas

Automação: soluções na
Feira do Empreendedor

Coca-Cola lança promoção

a

Coca-Cola lançou a promoção Coca-Cola
Perfeito é do seu jeito, em 15 de agosto, com
validade até 20 de novembro. Para participar, os
consumidores precisam encontrar códigos nas
tampinhas dos refrigerantes, cadastrá-los pelo site
https://perfeitoedoseujeito.cocacola.com.br ou
enviá-los por SMS para 22043 e torcer os dedos
para ser sorteado. Todo mês a empresa entrega uma
casa nova, no valor de R$ 300 mil, a um ganhador.
Toda semana é sorteada uma cozinha no valor de R$
10 mil. Além disso, são entregues 20 vale-compras
diários, totalizando 1.960 prêmios.

C

om 120 anos de tradição no varejo, a administradora de cartões
de crédito Senff aposta no
crescimento do cartão de
crédito híbrido no sul do
país. Em 2013, registrou
um crescimento de 29%,
enquanto o mercado cresceu 18%, de acordo
com a Associação Brasileira de Empresas de
Cartão de Crédito e Serviços. Neste ano, o
patamar de ascensão ficará novamente na
ordem de 28%, acima do mercado. A empresa
já conta com mais de 40 mil estabelecimentos
credenciados no Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

Cassius Souza/Agas

Senff aposta no
crescimento do mercado

Acordo mundial pelo
bem-estar dos animais

A

Nestlé anunciou, em agosto, novas medidas
para contribuir com o bem-estar dos animais
que fazem parte da sua cadeia de fornecimento. A
companhia assinou acordo com a World Animal Protection, ONG que lidera um movimento global pela
aprovação da Declaração Universal de Bem-Estar
Animal e luta para combater práticas cruéis com animais de todo o mundo. O compromisso fará com que
milhares de fazendas e propriedades que abastecem a
Nestlé com matérias-primas, como leite, carne, aves
e ovos, cumpram normas mais rigorosas de proteção
dos animais. Para assegurar que novos padrões sejam
cumpridos, a Nestlé contratou a empresa SGS, que
atua com auditoria de processos organizacionais em
diversos setores e indústrias do mundo.

Tramontina Eletrik amplia
projeção para mercado

A

fabricante de materiais elétricos Tramontina Eletrik vem intensificando sua presença
em diversos países do mundo. Cerca de 4% do
faturamento origina-se das exportações, tendo
como principais itens comercializados as linhas
de interruptores. Para tratar as vendas externas de
forma diferenciada, o Grupo Tramontina fixou escritórios internacionais em nove países, incluindo
Estados Unidos, México, Alemanha e China, que
dão às fábricas o suporte comercial para realização
dos procedimentos de exportação.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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Acordo com a indústria reduz sal

A

indústria de alimentos retirou, em um ano,
1.295 tonelada de sódio em três tipos de
alimentos: pão de forma, bisnaguinhas e macarrão
instantâneo. A previsão é de que a retirada deste
item, que começou em 2011, alcance mais de 1,8
mil tonelada até o fim deste ano. Esses ganhos na
alimentação do brasileiro são resultados do acordo
de cooperação entre o Ministério da Saúde e a
Associação das Indústrias da Alimentação (Abia)
para monitoramento do uso de sódio em alimentos industrializados. A Anvisa é responsável pelo
monitoramento dos produtos.

Aplicativo facilita consulta tributária

U

m novo aplicativo, chamado Normas, para
usuários de tablets e smartphones, que facilita
e torna mais rápida a pesquisa de atos tributários
e aduaneiros, está disponível para os sistemas Android e iOS. O app oferece uma interface adaptada
para consulta dos textos. Na consulta, são exibidos
os atos da Receita Federal que foram publicados
no dia. Se o interesse for por um ato determinado
(uma instrução normativa de uma data anterior,
por exemplo), o menu de pesquisa permite o uso
de parâmetros de refinamento, como número e
tipo do ato, unidade emissora e períodos de datas
de emissão e publicação.

Novas regras para processos
trabalhistas

f

oi sancionada na última semana de julho a Lei
13.015/2014, que, por meio de modificações na
sistemática de recursos cabíveis no Tribunal Superior do Trabalho (TST), visa a dar maior celeridade
aos processos trabalhistas. As mudanças entram em
vigor no final de setembro. Entre outras medidas,
a lei estabelece regras para a uniformização da jurisprudência no âmbito dos Tribunais Regionais do
Trabalho e amplia o poder dos ministros relatores
no TST para negar seguimento a embargos.
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Crescimento do rendimento

D

ados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS/2013) divulgados em agosto pelo Ministério do Trabalho e Emprego demonstram que
o rendimento real médio do trabalhador brasileiro
cresceu 3,18% em 2013, alcançando R$ 2.265,71
em dezembro contra R$ 2.195,78, registrados em
dezembro de 2012. A expansão ocorreu em todas
as regiões, com maior ganho de remuneração na região Sul com +4,52%; Sudeste +3,35%; Nordeste
+2,59%; Norte +2,05%; e Centro-Oeste +1,89% .
Nos estados, 23 obtiveram ganhos reais. As maiores
elevações ocorreram em Roraima (+6,11%), Piauí
(+4,95%), Pará (+4,86%), Paraná (+4,79%) e Rio
Grande do Sul (+4,66%). Os números da RAIS
2013 revelam que, percentualmente, o ganho das
mulheres superou o dos homens.

Regras da Recuperação Judicial
são alteradas

l

ei Complementar (LC) nº147, sancionada pela
presidente Dilma Rousseff, alterou as regras
para a Recuperação Judicial de micro e pequenas
empresas, trazendo uma série de vantagens. Os
benefícios devem estimular o uso da ferramenta,
elevando ainda mais a participação delas no volume
de pedidos analisados pela Justiça. Em 2013, de
acordo com a Serasa Experian, metade das 690
recuperações deferidas era de pequenos negócios.
Com a nova lei, as micro e pequenas empresas
poderão incluir todos os créditos na recuperação
judicial, assim como as companhias de médio e
grande portes. Até então, os planos dos pequenos
empresários só poderiam abranger os chamados
créditos quirografários – formados por credores
sem qualquer tipo de garantia.

Doença permite aposentadoria integral

A

aposentadoria por invalidez com proventos
integrais só é possível quando a doença que
gerou o problema está prevista em lei. A decisão
foi tomada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no dia 21 de agosto, em ação na qual o
Estado de Mato Grosso questiona acórdão do
Tribunal de Justiça. Em Mandado de Segurança
preventivo, o TJ-MT assentou que uma servidora
teria direito a aposentadoria por invalidez, com
proventos integrais, por ser portadora de doença
grave e incurável, mesmo que a doença não esteja
especificada em lei.

P

or terem natureza indenizatória, as verbas referentes a férias que não forem pagas durante
o contrato de trabalho não constituem a base de
cálculo do imposto de renda, uma vez que não
representam acréscimo patrimonial. A decisão
unânime é da 8ª Turma do TST ao julgar recurso
de uma economista da Procter & Gamble do Brasil.
O entendimento foi de que as verbas indenizatórias
têm por finalidade a reconstituição, e não acréscimo, do patrimônio do trabalhador, e não podem ser
contabilizadas na base de cálculo do I.R.

STJ aperfeiçoa Consulta Processual

O

portal do Superior Tribunal de Justiça (STJ) disponibilizou a nova versão do sistema de consulta
processual, com recursos que deixam a ferramenta
mais prática e eficiente. Quem acessar a pesquisa
terá a possibilidade de extrair as informações em
forma de tabela. Na página inicial é possível visualizar
a lista dos últimos processos acessados, e o usuário
poderá definir preferências, como a possibilidade de
pesquisa por formulário compacto ou expandido.

Tributo custará no ano R$ 9.100

e

studo da Associação Comercial de São Paulo
mostra que, no último dia de 2014, cada brasileiro terá desembolsado aproximadamente R$
9.100 para pagar tributos neste ano. As informações
são do estudo referente à marca de R$ 1 trilhão atingida no dia 12 de agosto pelo Impostômetro, painel
eletrônico que mostra o valor
total arrecadado em impostos
e contribuições que vão para
União, Estados e municípios.
Cada brasileiro trabalhou até 31
de maio só para pagar tributos.
No total, foram 151 dias.

Abertura de empresa em 5 dias

a

Receita Federal está implantando a Redesim,
um sistema integrado de registro, regularização
e baixa de empresas que permitirá reduzir para no
máximo cinco dias o prazo de abertura de uma
empresa com dados integrados da União, estados
e municípios. Atualmente, o Brasil é o 186º país
mais lento e burocrático neste setor.
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Sem I.R. nas férias indenizadas
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O

Reclamação é quase um tabu para a maior parte
das empresas. Por outro lado, agradar a todos
é, como o próprio senso comum dissemina, algo
praticamente impossível. Ou seja, se não é possível
evitar a queixa, a melhor saída é aproveitá-la para
melhorar a imagem

portunidade

que vem da crise
os setores de atendimento ao consumidor
não raramente são ambientes tensos. De um lado
– seja uma linha telefônica, tela de computador ou
balcão – há um cliente buscando uma solução, nem
sempre com o humor mais favorável do mundo.
Do outro, um atendente buscando resposta, muitas vezes atordoado com a celeridade exigida.
Acima de tudo isso, dois gigantes pesam sobre o
atendente e o cliente: os direitos dos consumidores
e a marca a ser preservada. Está claro que não é fácil
equilibrar todos esses pontos, por isso é tão impor-
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tante estruturar um serviço de atendimento que
seja capaz de ouvir a queixa, respondendo-a com
sabedoria e revertendo a situação. Sim, é possível
cativar um cliente frustrado. Basta se desarmar.

Bandeira branca
Um dos principais canais de reclamação
dos consumidores insatisfeitos é o site Reclame
Aqui, geralmente adotado como última instância, quando outras tentativas de solucionar

o problema junto à empresa já fracassaram.
A experiência em atuar com situações tão
delicadas prova o que talvez já seja conhecido
pelo senso comum: o cliente, quando faz uma
queixa, não tem expectativa de que será bem
atendido. Talvez por isso, também, nem sempre as atitudes dele sejam as mais amenas, o
que só acirra mais o embate.
“O mau atendimento que assolou o
Brasil nos últimos anos, e que só agora está
melhorando, acabou por criar um comportamento de descrença no consumidor. Ele liga
já esperando ser mal atendido na maioria das
vezes, especialmente se for o primeiro contato dele com a área de atendimento, pois ele
igualará sua empresa às piores experiências
que ele possa ter tido com outras do mesmo
segmento”, explica o diretor-executivo do
Reclame Aqui, Edu Neves.
Essa faceta do cliente está longe de ser
um problema. “Na verdade é uma grande
oportunidade de surpreendê-lo”, pontua Neves. “Fica claro que possuir um atendimento
preparado e receptivo ao estresse do cliente,
que procure uma solução rápida e ao encontro
das expectativas e direitos dele, certamente o
converterá em um admirador.”
Assim, parece fácil. Mas de fato não é
tão complicado, se a companhia conseguir
identificar os pontos críticos. Neves destaca
que “independentemente do segmento da
empresa, a falta de qualidade e de preparo dos
atendentes é o principal fator de insatisfação
quanto ao atendimento”.
O diretor-executivo do Reclame Aqui
salienta que o cliente sempre tem muito trabalho para conseguir falar com as empresas.
Sobre o setor de autosserviço, Neves elenca as
principais queixas: preços divergentes, falta de
variedade de produtos e disponibilidade apenas de marcas próprias das redes, problemas
com cartões de fidelidade, baixa qualidade de
produtos manipulados nos mercados (carnes
e laticínios, por exemplo) e produtos fora da
validade. “Também são transferidos aos supermercados problemas com produtos industrializados, ou seja, eles acabam dando o primeiro
atendimento ao cliente de reclamações que
serão redirecionadas aos fabricantes.” Esse
contato do consumidor, atualmente, não está

restrito apenas aos serviços telefônicos tradicionalmente oferecidos pelas empresas. Um
dos canais que mais crescem na preferência dos
consumidores é a internet. “Muitas empresas
ainda insistem em não disponibilizá-las a seus
clientes, obrigando-os a enfrentar as filas nos
call centers”, pontua Neves.
“No caso do Reclame Aqui, existem
dois perfis de consumidores: os que reclamam diretamente no site, por considerarem
mais cômodo (já somam mais da metade
dos cadastrados no serviço), e aqueles que
tentaram os canais tradicionais da empresa
e não conseguiram resolver seus problemas”,
acrescenta, reiterando a importância de a
empresa responder com brevidade à queixa,
evitando prejuízo de imagem.
“O segredo é sempre reduzir o esforço
do cliente. O mesmo empenho que a empresa coloca em suas estratégias de venda para
que o cliente compre com facilidade deve
ser colocado em seus canais de atendimento
e solução de problemas. Afinal, o cliente de
antes da compra é o mesmo do término da
compra, certo?”, orienta Neves.

A voz do cliente
Para a gerente-geral de Relacionamento com
o Cliente da rede Walmart Brasil, Izabel Eufrosino,
as ferramentas de atendimento ao consumidor são
formas de inserir a voz do cliente na tomada de
decisão de todas as áreas da empresa. Assim, os
colaboradores que atuam na Central de Relacionamento com o Cliente (CRC) do Walmart Brasil
“são considerados agentes ouvidores no atendimento
direto e analistas de relacionamentos na análise dos
casos”, descreve Izabel.
A central própria funciona em todo o país, de
segunda a sábado, das 9h às 19h, e centraliza todas as
queixas, que são disseminadas para cada loja da rede.
“Utilizamos um sistema de dados CRM integrado
com todas as unidades do país, por meio do qual os
gerentes de lojas recebem em tempo real no celular
qualquer queixa ou elogio”, explica. Além do serviço telefônico – 0800 705 5050 (capitais e regiões
metropolitanas) e 4020 5050 (demais localidades)
–, a rede oferece outros canais, como e-mail, site e
aplicativo no Facebook. O mecanismo de atendimento centralizado, explica a gestora, permite ao
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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Contornando a fúria
Atender clientes enfurecidos requer cautela para não ampliar, ainda mais, o nível de estresse.
Confira 10 dicas sobre como agir nesses casos:
1 – Acima de tudo, ouça Não interrompa o cliente enquanto ele está reclamando, muito menos
discuta com ele. Deixe-o falar mesmo que ele esteja enganado ou que você saiba o que ele dirá
a seguir. Enquanto escuta, aproveite para entrar em sintonia com o consumidor.

2 – Pratique a empatia Coloque-se no lugar de quem está reclamando e demonstre que você
entende sua situação – isso acalmará os ânimos. Se o atendente der sinais verbais de que
concorda com o cliente, ele se sentirá mais compreendido.

3 – Baixe o tom de voz Se o cliente levantar a voz, comece a falar mais devagar e em um tom
mais baixo. Essa atitude se refletirá nele e o ajudará a se acalmar. Quando o atendente
aborda a situação com calma e clareza, a raiva geralmente se dissipa.

4 – Finja que estão olhando Faça de conta que não está falando com uma pessoa apenas, e sim
com uma plateia. Essa mudança de perspectiva serve como um amortecedor emocional para
clientes verbalmente abusivos – e permite pensar com clareza antes de responder.

5 – Saiba quando desistir Se perceber que a conversa vai levar horas e render uma bela
dor de cabeça ou menções negativas à empresa, desista. É melhor ceder e favorecer o
consumidor. Assim, o atendente ganhará tempo para dedicar aos demais clientes que
esperam atendimento.

6 – Não se enerve Respire fundo se o cliente baixar o nível e desrespeitar o interlocutor. Continue
falando calmamente, como se não estivesse sendo ofendido. Responder no mesmo tom não
resolverá o problema e levará a discussão a uma escalada desagradável.

7 – Nunca leve para o pessoal Mantenha o assunto discutido em mente e nunca leve críticas
para o lado pessoal. Se o cliente fizer isso, manobre a conversa de volta ao tema, explique
como pode resolver a situação e ignore comentários pessoais.

8 – Seja humano Todo mundo tem dias ruins: o cliente pode estar mal-humorado porque brigou
com alguém querido, ficou parado no trânsito ou está tendo um dia azarado. Tente melhorar a
situação adotando um tom de voz calmo e agradável.

9 – Cumpra compromissos Se prometeu ligar de volta, ligue, mesmo se ainda não tiver uma
resposta. Dessa maneira, o consumidor saberá que a empresa não está jogando o problema
para debaixo do tapete, e sim analisando sua reclamação.

10 – Explique o próximo passo Ao final da ligação, esclareça ao cliente o que ele deve esperar dali
para a frente – e cumpra o que prometeu. Registre a chamada telefônica para que o atendente
possa estar preparado para a próxima interação com o cliente insatisfeito.
Fonte: Mike Effle, CEO da Vendio (EUA), empresa especializada em soluções para comércio eletrônico, em um artigo publicado no site
Business News Daily
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grupo obter mais visibilidade dos processos, detendo
maior autonomia para melhorar qualquer procedimento. “Nossos compromissos públicos são preço
baixo, produtos, serviços e experiência de compra
de qualidade. Quando não entregamos algum desses
componentes, o cliente se manifesta”, dimensiona
Izabel, lembrando que o novo consumidor exige
agilidade na resolução de suas questões. “Precisamos
estar preparados para isso.”

levando empresários a encararem uma montanha-russa no controle corporativo.
O diferencial está justamente na capacidade de encarar as oscilações de forma
estratégica, mantendo um crescimento constante e equilibrado. O Supermercado
Benedetti, de Crissiumal, é um exemplo nesse sentido

esenvolvimento constante

de pequeno moinho colonial, os negócios

da família Benedetti viveram nos últimos 40
anos tantas transformações que o atual diretor da
rede de supermercados Benedetti é categórico
em dizer: não se trata mais de uma empresa familiar. Quando o patriarca, Remando Benedetti,
incluiu o filho, Nerci Benedetti, como sócio, em
1970, os negócios começaram a se voltar para o
autosserviço.
Formado em Contabilidade, Nerci Benedetti
contribuiu para o desenvolvimento da empresa
adotando uma visão sistêmica da administração.
Em 1994, quando a companhia deixou de ser
familiar e ele se consolidou como proprietário do
Supermercado Benedetti, o contexto não era dos
melhores. Os anos de 1993 e 1994 foram os mais
críticos do período hiperinflacionário, que levou
muitas companhias a fecharem as portas.
O Supermercado Benedetti superou o desafio
com investimento em equipamentos para auxiliar
na gestão. Nesse período, a empresa adotou o
primeiro computador com impressora, o que
permitiu maior controle de fluxo de caixa e de
saída de mercadorias. “Nos anos 70 não tínhamos
equipamentos para controlar estoques, por isso,
era necessário um trabalho árduo. Na década de
1990 adquirimos computador e as coisas começaram a mudar. Hoje, sistemas bem elaborados nos
fornecem dados necessários ao negócio”, conta.

Novo milênio
O Supermercado Benedetti só se tornou
uma empresa de porte maior a partir dos
anos 2000, quando a loja foi edificada em
um prédio de 10 mil metros quadrados, em
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Crissiumal. O investimento resultou na venda
do prédio para uma cooperativa de trigo – negócio estratégico para impulsionar ainda mais
a empresa. Foi assim que captou recursos para
fazer uma nova filial, em Três de Maio, com
11 mil m2, com 2,8 mil m2 de área de loja e
20 check-outs, conta o proprietário.
Daí em diante, o crescimento foi surpreendente. A filial começou com 68 funcionários e passou para 170, mas o avanço pode ser
medido também pelos resultados. A empresa
cresceu mais de 300% nesse período e figura
no ranking Agas como um dos 10 maiores
faturamentos por check-outs do Estado, ocupando o nono lugar.
Benedetti destaca que sua formação é
a chave do sucesso. “Tenho conhecimento
maior da área fiscal”, ressalta. O empresário
lembra do surgimento do Lucro Presumido,
adotado por muitas empresas. “Continuamos
no Lucro Real, pois sabíamos que era mais
vantajoso.” Prova disso é que atualmente as
empresas fazem o movimento contrário e buscam de novo o Lucro Real. Benedetti explica
que o Lucro Presumido, além de obrigar ao
pagamento de um valor já previsto de tributos, é engessado. “As empresas ficam restritas
à faixa de faturamento prevista e muitas vezes
se esforçam para não ultrapassá-la.”
Divulgação/Supermercado Benedetti

perfildovarejo / Supermercado Benedetti

D

Os altos e baixos do mercado econômico geram o mesmo efeito nos negócios,
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calendáriopromocional / final de ano

F

O segundo semestre passa acelerado, ainda mais neste ano,
em que o período abarca fases da Copa do Mundo no Brasil e a
realização de eleições em outubro. Por isso, é importante definir,
desde já, estratégias para impulsionar as vendas de dezembro

im de ano à

fim de ano é sinônimo de confraternizações e de boas
perspectivas para os supermercadistas. Os tradicionais encontros e festas de dezembro vêm sempre
acompanhados de comes e bebes, sem falar nos
presentes. Para complementar ainda mais um cenário
que se desenha promissor para o setor de autosserviços, esse período é o de maior potencial de consumo,
em virtude do pagamento do 13º salário.
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vista
Apesar de todo o contexto favorável, os
melhores resultados tendem a ser obtidos pelos
supermercadistas mais atentos e que costumam
avaliar o cenário com antecedência, prevendo
movimentos de mercado. O consultor de negócios Airton Dória alerta que este é um ano com
características específicas e requer um olhar mais
aguçado. “O cenário econômico brasileiro no ano

de 2014 tem sido atípico se comparado com anos anteriores”, reforça. De
acordo com Dória, o ano começou com uma série de feriados e eventos,
reduzindo o ritmo das empresas. “O primeiro semestre teve o Carnaval em
março, os meses de abril e maio tiveram vários feriados e em junho e julho
tivemos a realização da Copa do Mundo no Brasil.”
Agora, o momento é um pouco mais favorável, mas também mais
restritivo do que o normal. “O segundo semestre começou a demonstrar
uma pequena melhora, mas ainda há a expectativa do desfecho das eleições.
Portanto, diante desses fatos, o cenário econômico acabou influenciando o
ritmo de crescimento dos negócios em geral”, acrescenta Dória. Em outras
palavras, os supermercadistas têm que observar as perspectivas de vendas
para o fim do ano, que, com a sinalização de PIB baixo, podem reduzir o
potencial de compras para dezembro.

Planejamento e estratégia
Necessário em qualquer situação quando se trata de negócios, o
planejamento é fundamental para elaborar as melhores estratégias de
venda para o fim de ano, que costuma ser conturbado em virtude do
grande número de pessoas em busca de produtos que são tradicionais
nesse período. A visão do empresário diante de um contexto como
esse precisa ser sistêmica. Para que as vendas sejam alavancadas, não

Impulsione as vendas

O

consultor de negócios Airton Dória indica formas de potencializar resultados no fim do ano, ressaltando que, acima de
todos os itens a seguir, o mais importante é planejar todas
as ações com antecedência para evitar ações que necessitem
de correção.
Planeje ações ponderando disponibilidade financeira e
potencial de vendas

Avalie com critério as compras necessárias, evitando
exageros e prevendo prazo para pagamentos aos
fornecedores

Estruture-se para receber mais clientes e considere a
necessidade de colaboradores para o período

Promova campanhas promocionais, como ‘compre e leve’,
sorteios, brindes e ofertas para clientes fidelizados

Considere jovens e crianças nas promoções, que são
determinantes nas compras das famílias

Negocie com fornecedores antecipadamente para conseguir
melhores preços e ajustar prazos de entrega

Elabore a divulgação das informações
Comunicação interna e externa precisam estar alinhadas, por
isso é importante repassar as estratégias para toda a equipe

calendáriopromocional / final de ano

basta apenas elaborar promoções. É preciso
oferecer suporte a todas as intervenções.
“Sugere-se que o supermercadista planeje
um conjunto de ações”, salienta Airton
Dória. “Portanto, o ponto de partida é a
construção e implementação de um plane-

Campeões de venda

T

er como base o ano anterior também é um termômetro
possível para projetar o que está em evidência entre os
consumidores. De acordo com a Agas, em 2013 as vendas
de Natal cresceram 9% nos supermercados gaúchos na
comparação com o ano anterior, superando a expectativa
do setor, que era de um aumento de 7%. Também em
2013, as vendas de ano novo tiveram um incremento de
5% em relação a 2012. O presidente da Agas, Antônio
Cesa Longo, salientou que no mês de dezembro de
2013 os supermercados receberam, em média, 3% mais
clientes do que em dezembro de 2012.
Natal de 2013
A venda de carnes para o churrasco do dia 25
cresceu 15%

A comercialização de flores teve alta de 25%
A procura por panetones subiu 15%
Aves natalinas foram 9% mais procuradas que em
2012

As pequenas cestas de presente, com valor
máximo de R$ 20, registraram incremento de 30%
nas vendas

Réveillon de 2013
A cerveja foi o produto mais vendido na semana
anterior ao Réveillon e registrou aumento de 5%
nas vendas em relação a 2012

A venda de água mineral cresceu 30% nas vendas
A comercialização de refrigerantes foi
impulsionada em 8%

Outro setor beneficiado foi o de hortifrútis, com
aumento de 15% nas vendas de frutas

No Réveillon de 2013 vendeu-se 20% mais sorvetes
do que no Réveillon de 2012
Os cortes suínos de carne registraram incremento
de 5% nas vendas

Produtos-padrão do período, os espumantes tiveram
aumento de 15% na comercialização
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jamento de ações promocionais adequado à
sua realidade financeira e ao potencial das
vendas a realizar”, estabelece.
O primeiro alerta do consultor é quanto às compras de produtos. “Cuidado com
exageros nas compras, pois passado o período das festas, os títulos dos fornecedores
começam a vencer e uma parcela significativa
das vendas aos clientes terá sido realizada por
meio de cartões de crédito”, recomenda.
Já no planejamento, Dória sugere que a
equipe seja convidada a participar das discussões para que tome conhecimento das ações.
Afinal de contas, quem vai executá-las e dar
suporte para que tudo ocorra conforme o
planejado é ela. É importante, também, pensar com antecedência se haverá necessidade
de contratar temporariamente mais pessoal.
Nesse caso, o supermercadista precisa considerar, ainda, um tempo de treinamento
necessário para que a entrega do empregado
seja realizada como esperado.
Certeiras, as ações do tipo ‘compre e
ganhe’, sorteios, brindes e programas de fidelização dos clientes não podem faltar. O consultor ressalta que nessa etapa é importante
pensar nos jovens e crianças. “Embora não
tenham o poder de compra, eles costumam
ser fortes formadores de opinião nas famílias
e direcionadores das compras.”
Elencando todos os pontos da estratégia
de fim de ano, é preciso buscar as melhores
condições para colocá-las em prática. “Uma
vez definidas as ações promocionais, a indicação é a de negociar com os fornecedores.
Final de ano é um período conturbado para
se fazer o reabastecimento das lojas, pois os
fornecedores estão em fase de finalização
da produção, para conceder férias coletivas aos seus funcionários”, sustenta Dória.
“Negociações antecipadas de compra com
entrega programada evitam sobressaltos no
abastecimento das lojas e no fluxo de caixa
das empresas”, acrescenta.
Tendo todas as etapas cumpridas, o
planejamento deve se voltar para a execução
das ações, dando sequência com tratativas
de suporte ao calendário promocional,
como produção de material gráfico, jingles e
peças de comunicação, que também reque-
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rem um tempo considerável
de elaboração. Decisões de
última hora podem colocar
em xeque uma iniciativa promocional interessante.
Por fim, alinhar todas as
fases com os colaboradores é
imprescindível para evitar falhas de comunicação que inviabilizem ações ou prejudiquem
o atendimento aos clientes. “A
comunicação interna aos colaboradores antes de se iniciar
uma ação promocional é determinante, pois por vezes as ações
são iniciadas e os colaboradores
não têm conhecimento, seja da natureza do
evento, seja da forma de participar e orientar
os clientes”, argumenta o consultor.
O planejamento e a comunicação são
mecanismos para evitar o efeito reverso das
promoções. “É essencial destacar que as
ações promocionais visam a potencializar os

negócios e não ser agentes detratores da imagem e da marca do supermercado. Portanto,
a palavra-chave é planejamento. É melhor
gastar tempo pensando antes de fazer, do
que gastá-lo depois com atitudes corretivas
e de retrabalho, que só desgastam as relações
internas e com os clientes.”

produtos / frutas
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Apesar de viver em um “país tropical, abençoado por Deus”, o
brasileiro consome menos frutas do que deveria. Boas ações para
impulsionar as vendas incluem o modo de exposição, o frescor, a
variedade e o preço baixo

ontes de vitaminas

segundo o

Ranking Agas de 2013, a categoria
hortifrúti, da qual as frutas fazem parte, representa
uma fatia de 8,8% nas vendas dos supermercados.
Perde em desempenho apenas para mercearia,
açougue e bebidas. O estímulo ao consumo desses
produtos, todavia, não apenas gera lucro à loja como
promove a saúde do brasileiro, um povo que, segundo pesquisas, consome menos quantidade do que
deveria de maçãs, bananas, laranjas, melões, uvas
e congêneres. As frutas são algumas das melhores
fontes naturais de carboidratos, minerais, fibras e
vitaminas, mas apenas 18% dos brasileiros ingerem
a quantidade diária recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde), que é de 400 gramas,
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o equivalente a quatro ou cinco porções. Os dados
provém de pesquisa de 2011 da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), realizada
com 1.420 brasileiros de diferentes regiões. O
levantamento também mostrou que só 34% dos
entrevistados têm o costume de consumir frutas
seis vezes na semana.
Em 2013, uma pesquisa da Universidade de
São Paulo (USP) confirmou os dados apurados pela
CNA: o brasileiro consome menos da metade das
porções de frutas do que o aconselhado. Jovens de
10 a 19 anos estão no grupo menos consumidor. Os
índices de déficit de peso se reduziram drasticamente na população, tendo ocorrido o oposto com o

sobrepeso. Consomem-se mais alimentos de menor
qualidade nutricional.
O forte movimento em torno da qualidade de
vida, contudo, tem incentivado boa parte das pessoas
a melhorarem sua alimentação. A pesquisa do Instituto CNA apontou que 17% estão insatisfeitos com
a qualidade da própria alimentação e que mais 32%
dos entrevistados percebem a necessidade concreta
de melhorar os alimentos ingeridos e sentem-se estimulados a comprar frutas quando percebem preço
vantajoso. Cabe ao setor de FLV fazer a sua parte para
atrair e motivar consumidores a comprar frutas. A
chegada das estações mais quentes do ano também
colabora para que a procura seja maior. No supermercado, não podem faltar banana, maçã, laranja,
mamão e abacaxi, as preferidas no país todo. Outras
boas opções para o mix são pera, melão, melancia,
goiaba, abacate, uva, manga e morango.

Encher os olhos
Segundo o instrutor da Agas, Janer Costa,
especialista em marketing, é preciso buscar

uma exposição criativa e diferenciada de modo
a alavancar vendas. “O aspecto visual conta
muito em itens de alimentação”, explica. A
exposição em cestos de vime ou amadeirados
dá a impressão ao cliente de que os produtos
acabaram de chegar à loja, realçando o frescor.
Outra dica do especialista, tendo em vista a
chegada dos dias mais quentes, é provocar o
desejo do consumidor com a mostra de melancia e melão, que tem bastante água.
As composições que jogam com as
tonalidades, misturando cores de forma harmônica, dão vivacidade ao setor. O incentivo
ao consumo pode incluir o uso de painéis e
grandes fotos, promovendo uma interação
maior com o consumidor e informando os
benefícios das frutas para a saúde humana.
“É preciso encher os olhos”, diz Costa. A
degustação de frutas frescas, como forma
de aumentar as vendas com o estímulo ao
paladar e olfato, também pode revelar-se
estratégia de sucesso. Quanto ao mix, o
especialista diz que não há uma quantidade

produtos / frutas

correta. “Depende do perfil do consumidor.
Se a clientela inclui muitos integrantes da
classe A, a variedade exigida é maior e frutas
importadas ganham vez”, explica.
A constante busca pela praticidade deve
ser levada em consideração no setor. O consumidor, às vezes, não leva frutas pela simples
preguiça de descascá-las. A dica é oferecer
variedades já picadas e acondicionadas em
bandejas ou potes adequadamente fechados.
Essas opções oferecem margens de lucro
maiores. “Produtos fracionados facilitam o
consumo e visualmente são mais atrativos.
A melancia, por fora, é um fruto verde que
não chama a atenção, o mesmo ocorrendo
com o mamão”, lembra. Após descascadas,
as frutas não podem ficar muito tempo expostas ao ar, para não perder propriedades
e oxidar. As embalagens devem ser expostas
em áreas refrigeradas por, no máximo, um
dia. Depois, devem ser descartadas.
A sazonalidade do consumo é fator primordial para o giro correto de mercadorias na
seção de frutas. O fim do ano é a época das
uvas e melancias, enquanto que no inverno
priorizam-se congêneres com menos suco,
como manga, banana e morango, também

Conheça as propriedades
nutritivas das frutas

A

ingestão de frutas deve fazer parte de uma
dieta equilibrada. O melhor consumo é
em seu estado natural. Embora não sejam
remédios, a ciência já reconhece suas utilidades na prevenção de diversas doenças,
no fortalecimento do sistema imunológico
e na regulação de vários processos.
Abacaxi: excelente fonte de magnésio e vitamina C. A bromelina tem efeitos antifúngicos
e anti-inflamatórios.

Banana: rica em potássio, fibras e vitaminas
do complexo B. O potássio é excelente
para a manutenção da saúde muscular.
Ajuda no metabolismo energético.

Laranja: rica em vitamina C, a fruta também
contém limonoides, que inibem o desenvolvimento de tumores.

Mamão: rico em fibras e em betacaroteno,
que produz a melanina e protege a pele
dos raios solares.

Maçã: por ter pectina e polifenóis, diminui a
absorção do colesterol, auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares.

Uva: o suco é bom para o sistema cardio-

Enquete

vascular. Os flavonoides (antioxidantes)

“Com certeza, influencia e muito o
capricho na ambientação. Até mesmo a
disposição das cores causa impacto.”
Leila Cristina Ordahy, engenheira civil

Fotos: Carlota Pauls

A decoração do ambiente e a forma de expor as
frutas influenciam na sua compra?

“Claro que sim. A colocação das frutas
nas gôndolas e o aspecto geral do espaço
chamam a atenção.”
Renê Schmitt, representante comercial

“Quando as frutas estão bem lustradas
e bonitas, faz diferença na compra.”
Luciano Oberoffer Neto,
técnico em edificações

34

Revista AGAS (setembro/outubro 2014)

protegem o organismo contra o câncer.

possíveis de serem utilizados em fondues de
chocolate. Essas informações ajudam a calcular a quantidade correta de produtos a ser
comprada pelo supermercado. Com isso, as
frutas, legumes e verduras não ficam muito
tempo paradas nas gôndolas, o que reduz as
altas perdas do setor.
As falhas mais comuns no autosserviço,
conforme Costa, envolvem, primeiramente,
a seleção ruim de produtos. “Frutas batidas,
machucadas e amassadas não sairão da gôndola para o carrinho do cliente”, diz. O maior
índice médio de perdas no autosserviço costuma ser verificado na seção FLV, com índices
superiores a 8%. A reposição falha também
ocorre e afugenta compradores, bem como a
falta de cuidados com higiene no ambiente.

encontrodasestaduais

Fotos: Cassius Souza/Agas

PATROCÍNIO:

Líderes supermercadistas de todo o país visitaram
a Serra gaúcha e a ExpoAgas 2014, numa
programação que reuniu interesses em comum e
impressionou os varejistas de outros estados

U

nidos

pelo autosserviço
o rio Grande do Sul recebeu a visita de 37 líderes
supermercadistas de 25 estados brasileiros, além
dos presidentes da Associação Brasileira de Supermercados, Fernando Yamada, e da Associação
Latinoamericana de Supermercados (Alas), o
boliviano Tomislav Kuljis, durante a 33ª ExpoAgas. Na oportunidade, os representantes do
autosserviço estreitaram laços e lutas nacionais,
e conheceram a força da Convenção Gaúcha do
setor. Durante jantar na Associação Leopoldina
Juvenil, os visitantes foram agraciados com placas
de agradecimento pela vinda.
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O grupo chegou no dia 16, quando partiu
da capital gaúcha rumo à serra. A cidade de
Gramado, com seu clima frio, seus vinhos,
chocolates, seu complexo gastronômico e suas
tradicionais casas ao estilo enxaimel, foi o paradouro de todos. Acompanhados do presidente
da Agas, Antônio Cesa Longo, e do gerenteexecutivo, Francisco Schmidt, os empresários
impressionaram-se com as belezas naturais da
região turística.
O retorno a Porto Alegre foi marcado por um
tradicional churrasco, o prato típico do RS.

Feira para impressionar
A pujança da ExpoAgas chamou a atenção da comitiva, recebendo elogios de muitos
supermercadistas. O presidente da Associação
de Supermercados do Rio Grande do Norte
(Assurn), Edmílson Marques da Silva, lembrou
da força das indústrias gaúchas expositoras. “A
ExpoAgas é uma das melhores feiras do Brasil,
com produtos e serviços comuns a todos nós,
pois nossas lojas são abastecidas pelos mesmos
fornecedores em muitos itens”, disse.
“É o terceiro ano em que participo
dessa que considero a segunda maior feira
do Brasil. A região Nordeste pode imitar
as boas práticas daqui para crescer mais, e
certamente levaremos muitas informações
das palestras para o nosso dia a dia”, lembrou
João Sampaio Magalhães, presidente da
Associação Maranhense de Supermercados
(Amasp). “Em todos os estados, se conseguíssemos promover eventos tão promissoras quanto os daqui, de São Paulo e Minas
Gerais, seria muito bom para alavancar o
desenvolvimento”, avaliou o presidente da
Associação dos Supermercados de Alagoas
(Asa), Raimundo Barreto de Souza.
“A Agas novamente surpreende e supera
expectativas, apresenta nível muito acentuado
de negócios e tecnologia de informação para
o ponto de venda. Estamos diante de uma
célula de inovação”, vibrou Marcelo Gutierre
Gonçalves, presidente da Associação SulMatogrossense de Supermercados (Amas). A
organização da ExpoAgas também foi saudada
pelo diretor da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), Aníbal Capelo Feijó: “A
feira está ótima, boas palestras, tudo nota 10,
o Brasil todo está aqui. Voltarei mais vezes”.
O diretor da Associação Paraense de Supermercados (Aspas), Carlos Rodrigues Limão,
ressalta a bagagem que leva de volta. “Ganhamos mais conhecimentos e melhoraremos o
relacionamento com os fornecedores e demais
supermercadistas”, garantiu. “O encontro foi
excelente”, resumiu João Luiz Silva Oliveira,
presidente da Associação Sergipana de Supermercados (Ases), que, com os demais, participou do painel O Futuro do Varejo no Brasil,
no primeiro dia da ExpoAgas. “Discutimos

questões que proporcionam oportunidades
de reestruturarmos as estaduais, de modo
que elas possam crescer e traduzir isso em
melhorias para os associados.”

Problemas em comum
Quem também gostou da energia da Convenção Gaúcha foi o presidente da Associação
Latinoamericana de Supermercados (Alas),
Tomislav Kuljis. “É a segunda vez que venho a
uma das feiras mais importantes do Brasil e vejo
uma comunidade empresarial forte e dinâmica”,
contou. Segundo disse, os problemas do setor são
similares no continente. “Temos muita regulação,
muitos impostos, muita concorrência – até mesmo
desleal –, por isso é importante trocarmos informações e experiências”, declarou.
No entender do presidente da Abras, Fernando
Yamada, a disseminação de novas práticas e tecnologias ocorre muito bem durante as feiras, elas são um
caminho democrático de aprendizado, pois reúnem o
pequeno, o médio e o grande. “Os gaúchos enxergam
isso com maestria e fazem com que todo o Estado
seja bem servido”, salientou. O encontro dos líderes
do setor de todo o país nesses eventos é uma prática
estratégica de gestão, na visão dele. O autosserviço
fechou o semestre com 1,56% de crescimento real,
e expectativa de encerrar o ano com 3%. “Temos
grandes dificuldades de crescer com carga tributária
elevada. Nosso nível de investimento cai enquanto
o nível de responsabilidade e de despesas acessórias
aumenta, e não podemos repassar isso ao consumidor”, protestou. A entidade reivindica a desoneração
e a simplificação: “Gastamos demais para prestar
contas no nosso dia a dia”. A Abras também quer
investimentos em infraestrutura. “Se a mobilidade
urbana melhorasse, resolveríamos grandes problemas
logísticos”, conclui Yamada.

(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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o trabalho de dois centros de distribuição. Atividade foi
a primeira de uma série de visitações a empresas de
destaque no Estado, durante a ExpoAgas

ogística na

a edição 2014 da ExpoAgas contou com uma
ação inédita: as visitas técnicas, promovidas pela Associação Gaúcha de Supermercados. Ocorridas sempre à tarde, elas tiveram como objetivo aproximar
os supermercadistas dos fornecedores, mostrando,
na prática, como funciona o trabalho em diferentes
áreas das empresas.
O primeiro encontro aconteceu no dia 19,
com o tema Centro Logístico. Cerca de 40 empresários do autosserviço se concentraram na escola
móvel da Agas, situada em frente ao Centro de
Eventos da Fiergs durante todos os dias de feira.

prática
De lá, o grupo partiu para uma tarde de aprendizado e troca de informações. Os participantes
foram acompanhados pelo instrutor do GES
Rogério Machado. “É importante ter acesso a
grandes players que operam no mercado e saber
como eles fazem distribuição, armazenagem e
organização de datas”, explica. Ele também destaca o valor estratégico do setor de logística para
as companhias, uma vez que uma atuação mais
assertiva gera melhores resultados. “É uma questão
de inteligência: como levar um produto de um
ponto a outro da maneira mais eficaz, com menos
Fotos: André Chassot/Agas
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custos e melhor produtividade. Isso faz diferença
no final, na lucratividade.”

Primeira vez
A primeira parada da comitiva foi no
Centro de Distribuição do Walmart, na rua
Sérgio Dietrich, Zona Norte de Porto Alegre.
Foi a primeira vez que a multinacional abriu
suas portas para uma visita técnica de supermercadistas no local. “Entendemos que nossa
experiência de operação, no porte que temos,
não é segredo de negócio e pode ser, sim,
trabalhada e compartilhada com os concorrentes”, afirma Eduardo Cidade, gerente de
Relações Institucionais do Walmart Brasil.
No pavilhão de 42 mil m², os presentes
puderam acompanhar a rotina dos colaboradores e tirar dúvidas sobre recebimento
e processamento de mercadoria. O CD
armazena itens que seguem para lojas de
todo o Estado, num giro médio de 15 dias. A
comunicação da equipe – cerca de 600 funcionários, no total – é feita por um sistema
de radiofrequência.
Raquel Beltrame, do Supermercado
Beltrame, de Santa Maria, considera a visita
um momento não só de aprendizado, mas
também para perceber o que pode ser melhorado em seu próprio negócio. “Foi uma
grande oportunidade para conhecer uma
empresa que é referência em todo o mundo. Sempre é importante identificarmos os
pontos que temos a melhorar e aqueles em
que já conseguimos alcançar uma qualidade
superior”, comenta. Para Ismael Baklizi,
diretor comercial do Baklizi, de Uruguaiana,
foi interessante notar as particularidades
nos procedimentos. “Já tínhamos noção de
alguns aspectos, mas foi muito produtivo
conhecer essas questões do dia a dia. O
processo do Walmart é muito diferente do
nosso”, compara.

Desafio logístico
Em seguida, o grupo de supermercadistas
partiu para a visitação à Oniz Distribuidora, no
bairro Distrito Industrial, em Cachoeirinha. Com
unidades no Rio Grande do Sul, no Paraná e em

Grupo conheceu as rotinas de armazenamento e
distribuição de duas grandes empresas
São Paulo, a Oniz se destaca na distribuição de
marcas como Kellogg’s, Nissin, Johnson e P&G.
“Para nós, foi importante receber os clientes. Acabamos de sair de dois anos de problemas logísticos
graves. Estamos num momento em que superamos
dificuldades e nos reinventamos”, expõe o diretor
da empresa, José Luís Turmina.
O executivo também lembra que o desafio
da logística, tanto para fabricantes quanto para
varejistas, é cada vez mais complexo. Do manuseio dos artigos à restrição de horários em que
os caminhões podem trafegar pelas estradas, o
cenário mudou bastante nos últimos anos. “Estamos tendo melhorias na qualidade do serviço”,
reitera Turmina.
Na incursão à Oniz, os convidados foram
recepcionados com comes e bebes. Houve uma
breve apresentação institucional em vídeo, seguida
da visita ao pavilhão da distribuidora. “Eles mostraram toda a dinâmica do centro de distribuição e
foram de uma receptividade muito grande”, elogia
Rúbia Mara Lamaison, coordenadora de Recursos
Humanos da Rede Super Útil. Ela acrescenta,
ainda, que adquiriu novos conhecimentos e pôde
trocar experiências – tanto com os representantes
das empresas visitadas quanto com os colegas
participantes do grupo. “Todo o pessoal de RH da
Oniz estava lá. Consegui trocar bastante informação. Foi excelente.”
O instrutor Rogério Machado enfatiza que
a visita valeu pela importância dos lugares observados. “São empresas bem-sucedidas, líderes de
mercado, cada uma no seu segmento”, aponta.
Ele se mostra favorável à continuação do projeto,
uma maneira de “encontrar novos caminhos para
qualificar os supermercadistas”.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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hipermercado da rede Zaffari, no Bourbon Shopping Wallig.
O grupo também visitou a nova loja do Asun, na Cidade Baixa

roca de experiências

trinta e sete supermercadistas de diversas regiões do país participaram, no dia 20 de agosto, do
segundo dia de visitas técnicas da 33ª ExpoAgas.
A iniciativa, organizada pela Agas, possibilitou um
momento de integração para troca de informações
e experiências sobre o varejo gaúcho. “O Zaffari e
o Asun são bandeiras que se renovam a cada ano.
Elas possuem conceitos diferentes, mas com grande
abrangência e magnitude”, apontou a coordenadora
de Capacitação, Angelita Garcia.
A primeira parada do grupo foi no Bourbon
Shopping Wallig, na avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. Recepcionada pelo gerente de Trade
Marketing do Zaffari, Luiz Carlos Agnoletto, a
comitiva conheceu algumas peculiaridades da loja,
fundada em abril de 2012, e que possui 8,2 mil m2
de área construída, sendo 5,5 mil m2 de área de
venda. Quem esteve presente no encontro pode
observar que, se comparado com outras lojas da

rede, este hipermercado segue um conceito mais
clean, com novas tecnologias e sem o uso de tanta
madeira. Percebe-se que a comunicação visual da
companhia mostra a preocupação em manter uma
certa leveza nos materiais. Nas duas entradas da
loja há banners da campanha institucional da rede,
mostrando que ‘a vida é feita de escolhas’. Quando
perguntado pelos visitantes sobre a disposição dos
produtos, assim como a exposição das marcas em
cada departamento, a equipe informou que são
processos desenvolvidos em conjunto, por vários
profissionais da organização.
Os supermercadistas também puderam perceber vários produtos diferenciados no ponto de
venda. Há uma vasta quantidade de importados,
itens exclusivos, novidades e produtos de marca
própria da rede – como é o caso do suco Naturale
– espalhados em vários pontos do hipermercado.
Os visitantes constataram o oferecimento de diFotos: André Chassot/Agas
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Supermercadistas conheceram o funcionamento de um
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ferentes tipos de carne e cortes especializados, no
setor de açougue. Segundo o gerente, é feita uma
seleção rigorosa, através da equipe de Compras,
sempre com vistas à melhor qualidade.
Com relação ao atendimento, uma das tendências é o autosserviço com balcões e sistemas
refrigerados, dentre as inúmeras tecnologia de ponta
na conservação de alimentos. Na tecnologia da informação, é possível observar, na frente de caixa da
loja, colaboradores usando relógios de pulso que
vibram quando algum atendimento é solicitado,
evitando-se o uso de campainhas.

Loja de bairro
Após, o grupo conheceu a nova loja do
Asun, na rua República, no bairro Cidade
Baixa, na capital gaúcha. Inaugurado em abril
de 2014, o supermercado possui 2 mil m2
de área construída, sendo 600 m2 de área de
vendas. “O público da Cidade Baixa é mais
boêmio. Apostamos em uma loja pequena,
onde o cliente encontra o que precisa e de
forma rápida”, afirma o supervisor da rede na
Grande Porto Alegre, Jurandir Santos.
Um dos diferenciais oferecidos aos clientes, segundo o executivo, é um pão italiano
desenvolvido para a companhia. “A novidade
veio de São Paulo. O produto é distribuído
congelado pela Superpan”, conta ele, citando
como ponto forte o setor de padaria.
A distribuição do mix, conforme o
gerente da loja Egídio da Silva, leva em
consideração os hábitos dos consumidores,
geralmente moradores e frequentadores do
bairro. “O pessoal daqui é muito sozinho.
Há também vários estudantes que procuram
itens congelados ou comida pronta. Por isso,
os freezers ficam bem na entrada, seguidos de
cervejas especiais e outras bebidas”, explica
o profissional, indicando que o movimento
torna-se mais intenso no início da noite.
Devido às duas feiras na região, o supermercado precisou trocar para as sextas-feiras
a ação promocional de venda de frutas. “Foi
a maneira que encontramos de nos adaptar
aos costumes do público. A reposição de
produtos é feita sempre que necessário, após
comunicação à central”, completa. Outra
característica do supermercado é a utiliza-

Organização do mix de produtos é um
dos diferenciais do Asun na Cidade Baixa

ção de cartazes para divulgar as promoções.
“Depende muito da estratégia de cada loja.
O objetivo é que se encontre tudo o que se
busca, em um espaço enxuto. Temos 9 mil
itens cadastrados, dos 21 mil trabalhados
pela rede”, acrescenta Silva.
Para o professor de capacitação da Agas,
Janer Costa, que coordenou as visitas, a iniciativa foi proveitosa para a visualização do
posicionamento das bandeiras, assim como
da organização e das estratégias. “O Zaffari
possui um conceito voltado à qualidade, à
família e à tradição, enquanto o Asun trabalha qualidade e preço. São grandes redes que
possuem uma boa reposição e sinalização”.
Para alcançar diferenciação no mercado, ele
diz que as empresas devem interagir e se comunicar mais, com criatividade e inovação.
Participando pela quarta vez da ExpoAgas, o gerente financeiro-administrativo do
Mercado Top Carnes, de Gravataí, Alexsandro Concer, achou as visitas produtivas para
levar novas ideias ao trabalho. “O Zaffari
chamou atenção pelo layout bem posicionado.
Já o Asun criou uma loja diferenciada com
um padrão bem similar ao nosso”, apontou o
supermercadista. A coordenadora de Recursos Humanos do Super Útil, de Cruz Alta,
Rubia Mara Lamaison, fala que a experiência
foi muito rica e alguns exemplos ajudarão no
planejamento de uma nova loja. “O Zaffari
é muito sugestivo e instiga pela tecnologia,
enquanto o Asun é diferente por ser de bairro
e bastante compacto”, avaliou a profissional,
que estreiou neste ano na ExpoAgas.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS

41

pela ida a duas grandes indústrias alimentícias:
Vonpar e Trivialy. A comitiva de supermercadistas
conheceu o processo de fabricação de muitos
produtos que são vendidos no autosserviço

randes por

no último dia de ExpoAgas, o ônibus das visitas
técnicas levou um grupo de 20 pessoas para as
sedes da Vonpar e da Trivialy, em Porto Alegre e
Alvorada. As duas grandes indústrias abriram suas
portas aos representantes do varejo e mostraram
em detalhes o processo de fabricação de bebidas
e alimentos de grande procura no autosserviço. O
grupo foi recebido por diretores com histórico de
dedicação às empresas e conhecedores de todos os
processos internos, de modo que puderam sanar as
eventuais dúvidas e curiosidades dos visitantes.
Segundo o gerente de grandes contas da
Vonpar, João Batista Bernardi, a iniciativa foi
muito interessante para a produtora da CocaCola, da cerveja Heineken e dos chocolates
Neugebauer. O diretor industrial e de logística,
Fotos: André Chassot/Agas
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O terceiro dia de visitas técnicas foi marcado
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dentro
Emílio Vontobel, que a vida inteira se dedicou ao
negócio, falou sobre a divisão da Vonpar Refrescos
e Vonpar Alimentos e sobre a atuação da companhia no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
“Chamou a atenção do pessoal a independência
das duas operações, e houve também perguntas
a respeito do encerramento da produção do leite
Mu-Mu”, conta Bernardi. Em seguida, o diretor
industrial Luís Winter abordou o processo fabril do
refrigerante Coca-Cola, desde o recebimento da
matéria-prima, o processamento do concentrado,
sua transformação em xarope e o envasamento.
No final, a comitiva conheceu o projeto chamado Fábrica da Felicidade, com salas temáticas
interativas, cinema 3D, contando toda a história
do refrigerante criado em 1886. “Antigamente,
recebíamos muitas crianças
aqui, em visitas que ficavam
eternizadas na memória de muitas pessoas. Com as constantes
obras realizadas na fábrica, tivemos de interromper uma prática agora retomada com força.
O projeto é voltado ao público
infantil, mas também atrai adultos, aproximando a comunidade
da empresa”, resume Bernardi.
“Reunimos conteúdo sério com
diversão e nostalgia.”
Luiz Antonio de Arruda,
diretor comercial do Supermercado Economia, de Carazinho,
avaliou bem a iniciativa. “A

Fábrica da Felicidade é uma ação excelente,
que chama a atenção de todos, e as crianças vão
adorar”, relatou. “Fomos muito bem recebidos
e ficamos impressionados com os números da
companhia. A empresa mostra muita vibração
e vontade de crescer sempre mais, e incentiva o
varejo a caminhar junto.”

Sorvetes de qualidade
A indústria de sorvetes Trivialy recebeu o grupo na mesma tarde. Fundada
em 1995, com 100 colaboradores na baixa
temporada e 200 na alta, é uma companhia certificada com o selo de qualidade
da Associação Brasileira da Indústria de
Sorvetes (Abis) e pioneira no país a possuir tratamento de efluentes e resíduos.
Conforme seu diretor, Celeste Battisti, a
visita técnica ajudou a fidelizar quem já é
cliente e cativou quem não é, propagando
o nome da empresa pela transparência de
processo de uma ponta a outra.
“O pessoal conheceu uma fábrica em
nível avançado de automatização. Mostramos tudo: matéria-prima, embalagens,
prédios, a produção de sorvetes e a pasteurização”, comenta. “O cliente precisa
conhecer como trabalha seu fornecedor ,e
nós não temos nada a esconder.” Battisti
revelou que a Trivialy investiu R$ 3 milhões em maquinário vindo da Itália, nos
últimos dois anos, em preparação para um
crescimento grande. “Só trabalhamos dois
meses num ritmo de 24h, porque temos
capacidade de produção em larga escala.
Atualmente, produzimos 75 mil litros por
dia de sorvete e temos 8 mil clientes na
região Sul do Brasil”, acrescentou.
Letícia Gomes dos Santos, gerente
do Liceres Supermercados, em Glorinha,
gostou muito da iniciativa da Agas. “Os
diretores das duas empresas demonstraram
dedicação em nos atender e esclarecer dúvidas. Eu tinha curiosidade em conhecer o
desenvolvimento da marca Coca-Cola e o
seu modo de fabricação. Na Trivialy, passeamos pela linha de produção de sorvetes e
molhos para pizzas. O funcionamento, os
processos, as tecnologias empregadas, tudo

me interessou. Os equipamentos impressionam, bem como os cuidados com segurança
alimentar”, disse.
O instrutor Pedro Savi acompanhou
a comitiva no dia 21. No entender dele,
foram excelentes oportunidades para
estreitamento da relação entre indústria
e varejo, pois possibilitaram um contato
humano entre as pessoas que trabalham
para a satisfação dos consumidores. “No
coração das corporações altamente organizadas, por trás de marcas, máquinas e
marketing, existem pessoas que planejaram
tudo aquilo”, ressalta. “Não existe na rotina corrida do mercado uma oportunidade
para que a indústria converse com o varejo
apontando seus pontos fortes, tendências,
perspectivas para o futuro, visão de mercado e outras informações que permitam
um trabalho de forma harmônica.”
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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Os três dias da ExpoAgas 2014 se encerraram com um
crescimento de 11% nas vendas, com mais de 41 mil

visitantes no Centro de Eventos da Fiergs. O evento prova ser
a grande vitrine para fornecedores de diversos segmentos

olume recorde

de negócios
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Carlota Pauls

Diego Castro

o principal momento do ano para os supermercadistas justificou sua expectativa: a ExpoAgas 2014, promovida e organizada pela Associação
Gaúcha de Supermercados, de 19 a 21 de agosto,
no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre,
encerrou-se com um volume de negócios de R$ 369
milhões, num crescimento de 11% sobre a edição
anterior. O valor é recorde e representa uma venda
média de R$ 1,07 milhão por empresa expositora.
Mais de 800 lançamentos foram apresentados pela
indústria ao varejo, numa mostra que também ofereceu capacitação, fortaleceu os laços entre os setores
secundário e terciário por meio de visitas técnicas,
sorteou brindes, recebeu personalidades e revelou
o bom desempenho de um segmento fundamental
para a sociedade, entre outros aspectos.

Destacando hábitos de consumo e as principais apostas do setor supermercadista e da indústria para o segundo semestre deste ano, o resultado
da feira é fruto da movimentação de fornecedores
de equipamentos para supermercados, produtos
de higiene pessoal masculina, itens com apelo
infantil e empresas de laticínios. Mais de oito
em cada dez expositores consultados revelaram:
o objetivo no evento era efetivamente aumentar
negócios. Segundo dados apurados pelo Instituto
Segmento Pesquisas, 56,1% das vendas foram
realizadas junto a varejistas gaúchos, 37,9% a
compradores de outros estados brasileiros e 10,5%
a companhias de outros países. Sete em cada dez
indústrias realizaram também negócios com restaurantes, padarias e lojas de conveniência.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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Conforme estimativa da Agas, 41,1 mil profissionais ligados à cadeia do abastecimento percorreram os corredores do Centro de Eventos da
Fiergs, sendo que os varejistas representaram 82,7%
do público e 34,2% estiveram lá pela primeira vez.
O número médio de visitantes por empresa também teve acréscimo: neste ano, 5,7 mil empresas
diferentes marcaram presença, uma média de 7,3
pessoas por companhia. “O incremento na programação do Centro de Aperfeiçoamento Técnico,
que contemplou profissionais do chão de loja do
setor, contribuiu para o crescimento de participantes, já que neste ano as programações abrangeram
desde colaboradores de padaria e açougue até
gestores e proprietários do autosserviço”, destaca
o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. Outra
atração incorporada à 33ª edição da Convenção foram as visitas técnicas que, com lotação máxima nos
três dias do evento, levaram visitantes a indústrias,
supermercados e centros logísticos gaúchos.
A ExpoAgas 2014 recebeu nota média de 8,7
(no ano passado foi 8,2) por parte dos expositores
ouvidos, num case de sucesso incontestável. Somente 2% dos 344 expositores não superaram suas
expectativas, conforme pesquisa de satisfação. De
fato, o Instituto Segmento Pesquisas mostrou, em
decorrência desses três dias de vendas, otimismo
dos participantes quanto ao segundo semestre: 95%
dos entrevistados acreditam em crescimento em
suas operações. De acordo com Longo, as vendas de
equipamentos responderam por cerca de 18% dos
negócios da feira. “Ao contrário do que projetavam
no começo do ano, os pequenos e médios varejistas
estão reformando e melhorando suas lojas, buscando diferenciais de competitividade”, explica. Outro
dado positivo apontado pelo supermercadista é a recuperação do setor de laticínios, outro destaque. “O
comerciante e o consumidor dão voto de confiança
Revista AGAS (setembro/outubro 2014)

às marcas gaúchas, consagradas historicamente por
sua qualidade”, avalia Longo.
Na visão dos expositores consultados, 57,7%
perceberam um consumidor cada vez mais exigente
nos últimos cinco anos. “A maior prova disso é que
cerca de 12 mil novos itens são lançados anualmente pela indústria, mas só 20% sobrevivem ao primeiro ano. A relação custo/benefício é fundamental”,
avalia Longo. Consultados sobre qual seria o fator
preponderante para que o consumidor escolha seus
produtos nas gôndolas, 68% dos entrevistados apontaram a qualidade como primordial, enquanto 15%
apostam no preço baixo e 11% apontam a marca
forte como grande trunfo para as vendas.

Reivindicações e homenagem
A abertura oficial da feira ocorreu em um
Teatro do Sesi lotado, assim como em 2013.
O hino nacional foi executado pela soprano
Cristina Sorrentino e o hino gaúcho recebeu
a interpretação de Neto Fagundes. Em seu
pronunciamento, o presidente Antônio Cesa
Longo convocou os varejistas a prestigiar a indústria gaúcha. “Já manifestamos em diversas
oportunidades a nossa preocupação com este
setor, já que a indústria perdeu cerca de 20%
de participação no PIB gaúcho nos últimos
cinco anos. É preciso que se forme uma consciência em prol do crescimento local, pois o
fomento à circulação de produtos regionais
resulta em incremento direto de renda para
o Estado”, afirmou.
Na oportunidade, ele reivindicou ao
governo do Estado a possibilidade de creditamento do ICMS na aquisição de material
utilizado na construção e ampliação de nossas
lojas e na aquisição de energia elétrica pelos
supermercados. “Precisamos do incentivo do
poder público para estes investimentos, que
certamente ampliarão os postos de trabalho
e vão otimizar o serviço prestado pelo setor
à comunidade”, afirmou. “Atualmente, um
terço de toda a conta de energia elétrica
paga corresponde a impostos, sendo que
o ICMS representa a maior parcela deste
percentual. Na operação do supermercado,
60% do consumo de luz são destinados para
fins industriais nos setores de panificação,
rotisseria, açougue, peixaria e outros.”

Importância reconhecida

Daniela Villar/Divulgação

O presidente da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras), Fernando Yamada, foi
ao púlpito para reforçar sua crença na união de
forças no setor para o crescimento. “Estamos
liderando a criação de uma frente nacional do
varejo, juntamente com a Confederação Nacional
dos Dirigentes Lojistas e outras entidades, porque
estamos há muito tempo batendo nas mesmas teclas, separadamente, sem resultados”, protestou.
“Essa convergência deve repercutir nas mudanças
que almejamos como cidadãos. A gestão privada
que trabalha com eficiência pode contribuir para o
poder público.” Ele elogiou o trabalho da Agas ao
dizer que Porto Alegre é sua segunda cidade natal,
e classificou a feira como fonte de inspiração.

Moysés Michelon
recebeu homenagem de
Supermercadista Honorário

Carlota Pauls

O discurso de Longo foi seguido de
uma homenagem ao empresário Moysés
Michelon, ex-diretor-presidente da indústria
de massas Isabela e grande incentivador da
primeira ExpoAgas, na Sogipa, na época com
apenas 12 estandes. O título de Supermercadista Honorário veio com agradecimento
ao homem que acreditou desde o começo na
integração do setor supermercadista gaúcho,
dando o pontapé inicial para as primeiras
reuniões de supermercados no Estado e de
Santa Catarina. “Registramos aqui nossa
admiração por sua liderança, capacidade de
congregação e retidão de conduta”, disse
Longo, ao entregar-lhe o troféu. Michelon,
hoje dono do Hotel Villa Michelon, em Bento Gonçalves, declarou-se envaidecido com
a distinção: “Vou guardar no meu gabinete
esta lembrança de uma relação de amizade
que transcende a relação comercial”.

Fernando Yamada

Representando o Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, o desembargador Francisco
Moesch salientou a importância dos supermercados para a comunidade. “Nós dependemos muito
de produtos oriundos da agricultura, da indústria,
e de importados. O autosserviço tem praticamente
tudo, é fundamental para o abastecimento das
residências”, relatou. Zeloso pelos direitos do
consumidor, por sua vulnerabilidade, o jurista
elogia a oferta de produtos nas lojas gaúchas: “É
muito bonita, sincera, leal e de boa-fé, com muita
informação e de maneira clara”.
Na visão do presidente da Federação das
Indústrias do Estado do RS (Fiergs), Heitor José
Müller, a ExpoAgas é importante para toda a indústria brasileira, não apenas a gaúcha. “A mostra
indica o que vai acontecer com o consumo no
futuro e quais são as tendências do setor. Precisamos preparar as indústrias para atender a essas
aspirações”, observou.
O governador Tarso Genro visitou a ExpoAgas
no dia 21/08, percorrendo o Centro de Eventos
e seus estandes. “Um evento dessa natureza tem
uma importância muito grande, porque vemos de
maneira concentrada toda a qualidade do nosso
empreendedorismo e a capacidade de nossa força
de trabalho de se adaptar às inovações do processo
de modernização”, apontou. “É um orgulho para
o Rio Grande do Sul ter uma pujança econômica
e comercial do tipo aqui representada.”

Transmissão de otimismo
A abertura foi sucedida pela primeira
palestra magna da ExpoAgas 2014. O maestro
e pianista João Carlos Martins demonstrou
por sua própria trajetória como A Música
Venceu. Exemplo de superação, o palestrante
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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O professor aconselhou que as pessoas
identifiquem o seu papel no universo, conforme suas habilidades. A felicidade virá
quando as pessoas acharem o seu espaço e se
identificarem com ele. “A vida passa a valer
ao encontrarmos a nossa natureza”, declarou.
O erro mais comum, segundo o palestrante, é
abrir mão das próprias habilidades. Resgatando conceitos de Jesus de Nazaré, Aristóteles,
Spinoza e até mesmo Rousseau, o palestrante
falou de temas como talento, amor, alegria e liberdade. “Deixe de lado algo para proporcionar
a outro algo de bom. Para a vida ser boa você
tem que proporcionar alegria no outro.”
O último dia da 33ª ExpoAgas iniciouse com a palestra de Clóvis Tavares, já
conhecido do público supermercadista, que
falou sobre a Arte de fazer gols: Transformando desafios em oportunidades. Desta
vez quem entrou no palco foi o personagem
alemão Peter, que envolveu o público relacionando mágica com gestão – e futebol,
como não poderia deixar de ser, neste ano
tão marcante a todos os brasileiros, em
razão da Copa do Mundo.
Tavares utilizou o apito do árbitro para
exemplificar a rotina do mundo dos negócios. “Tudo é uma visão de jogo e começa
com um apito. No fim do dia, você deve
mostrar os resultados”, alertou. “A empresa
sofre gol, por exemplo, quando não tem o
produto na loja, quando atrasa a entrega”,
comparou. “É quando então começa a perder
a torcida, neste caso, os clientes.” Tavares
falou de mudança, inovação e planejamento
nas negociações: “Você não pode jogar sem
direção. O futuro já chegou e nossa missão
é estar à frente do cliente”.
Carlota Pauls
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não abandonou sua paixão pela música mesmo
quando abatido por paralisia na mão direita,
decorrente de lesão no nervo ulnar em um
simples bate-bola em Nova Iorque, ou com a
perda da capacidade de tocar com a mão direita anos mais tarde, ao contrair uma doença
chamada Contratura de Dupuytren.
Considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach do século 20,
com concertos regidos nos Estados Unidos
e na Europa, Martins lutou contra os infortúnios da vida em nome de seu sonho. Consultou especialistas, fez operações, insistiu e
dedicou-se a recomeçar a vida como regente.
Com a mistura de música e histórias bemhumoradas, contou sobre sua passagem pelo
piano, sua relação com a responsabilidade
social e o projeto audacioso de formação de
mil orquestras no Brasil. “Quando você tem
a oportunidade de permanecer na música,
mesmo com as adversidades, percebe que
precisa se dedicar às pessoas”, disse.
Martins mostrou um breve vídeo com
a história de sua vida e, juntamente com
um quinteto de cordas, tocou ao piano –
mesmo com suas limitações motoras – uma
composição do inglês Nigel Hess e um dos
temas de trilha sonora de Cinema Paradiso.
Ao final, convidou o público a cantar junto Trem das Onze, de Adoniran Barbosa,
como homenagem de São Paulo a Porto
Alegre. Sem esquecer que estava diante de
supermercadistas, relacionou a feira com a
música: “O fornecedor é o compositor, o
supermercado é a partitura, o consumidor
é o intérprete”.
A segunda manhã na ExpoAgas contou
novamente com o Teatro do Sesi lotado.
Desta vez, foi o professor Clóvis de Barros
Filho que prendeu a atenção dos participantes,
contando histórias com muito bom humor. A
palestra A vida que vale a pena ser vivida foi
uma das mais esperadas da feira, e o público
saiu motivado. A apresentação foi recheada de
mensagens, energia, exemplos e palavrões –
marcas registradas de Clóvis. Na apresentação,
ele comparou a muda de uma planta com a
nossa realidade. “Todos temos recursos para
‘florescer’ e devemos buscar o ‘desabrochar’
com excelência”, disse.

João Carlos Martins: exemplo de
superação e dedicação ao levar música
clássica às comunidades carentes

Na visão dele, o resultado deste trabalho
depende de diversas ações dentro da empresa
e a gestão colaborativa exerce um papel influente neste cenário. “Para que uma empresa
tenha integridade e resultados é preciso jogar
como um time. Faça toda sua equipe ser estrela e então terá sucesso”, observou.
Na tarde do dia 21, o convidado Max
Gehringer abriu o Seminário de RH com
a palestra Mercado de Trabalho: postura
empreendedora na construção da carreira.
O ex-diretor da PepsiCo, que já dirigiu grandes corporações e hoje é comentarista de
rádio e TV, conversou sobre o perfil da nova
geração de colaboradores. Ele destacou a
importância de entender os desejos dos trabalhadores e de ter uma equipe entrosada.
“Esqueça o que considera ser o problema e
se adapte ao que é a realidade do mercado”,
indicou (leia mais sobre o Seminário de RH
na reportagem da página 63).

Consolidação de parceria
Tradicional recepção da Associação Gaúcha a
convidados e autoridades no primeiro dia da ExpoAgas, o Jantar de Boas-Vindas reuniu em torno
de 500 pessoas na noite do dia 19 na Associação
Leopoldina Juvenil. Estiveram presentes diversas
autoridades, como os presidentes da Fiergs, Heitor
Müller, e da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn,
além de líderes do setor supermercadista, como
o presidente da Associação Latino-Americana de
Supermercados (Alas), Tomislav Kuljis, bem como
os patrocinadores do evento. O cardápio esteve a
cargo do chef Cláudio Solano e durante o jantar
apresentou-se o pianista Rodrigo Soltton.
Patrocinadora máster mais uma vez, a Nestlé
considera uma prioridade participar da ExpoAgas.

Carlota Pauls
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Clóvis de Barros Filho: “A vida passa a valer ao
identificarmos nosso papel no universo”

“É uma felicidade estar aqui. Temos de dar continuidade à parceria com os supermercados que
construíram a marca da Nestlé no país, cada vez
com mais qualidade”, relatou o vice-presidente de
Vendas Ricardo Citrângulo. “A feira sempre rendeu
bons negócios para nós. Conseguimos iniciar tratativas, mostrar lançamentos e falar dos planos para
todas as marcas, o que é muito importante.”
A Eletrofrio Fast, empresa atuante na área de
refrigeração, foi uma das patrocinadoras globais da
ExpoAgas, que surpreendeu o gerente comercial
Hugo Pons pelo número de frequentadores e sua
importância. “Há muitos diretores de empresa e
proprietários, o que é bom para nosso segmento.
Trouxemos o equipamento de melhor qualidade
no mundo para cá, o que se viu lá fora em Düsseldorf, na Alemanha, este ano”, diz.
Luiz Carlos Bohn, presidente da FecomércioRS, também patrocinadora global do evento, salientou a importância dos supermercados para o varejo.
“Eles completam a logística de colocar à disposição
do consumidor, com proximidade e facilidade, tudo
aquilo que ele precisa no dia a dia para sua manutenção. É fantástico seu papel da dinâmica social, e
a ExpoAgas favorece a criação de boas relações e a
troca de informações entre o produtor, a indústria
e o varejista”, pontua.
“A ExpoAgas é extremamente importante para
a empresa. Temos 30 mil clientes e gostaria de poder visitar todos, aqui há um grande número deles.
A cada ano fazemos mais negócios e ampliamos
os contatos”, salientou o presidente das Bebidas
Fruki, Nelson Eggers, copatrocinadora com a marca
Fruki Cola. As respostas positivas também são o
motor da Ciss para o copatrocínio pelo terceiro
ano consecutivo. “O associativismo dos empresários
aqui no Estado condiz com o sucesso deste evento.
A parceria vem ao encontro do que buscamos no

Max Gehringer: comentarista
da Globo esclareceu dúvidas
e deu dicas na área de
Recursos Humanos

(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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Clóvis Tavares, como juiz de
futebol: a empresa sofre gol
quando não tem produto na loja
mercado, que é um público específico em relação a
um produto também específico, nosso IRP”, conta
o gerente de Marketing Eduardo Colaço.
A Parati trouxe novidades em campanhas e
produtos. O movimento surpreendeu a indústria.
“O supermercadista veio realmente para fazer
negócio, e a feira deste ano supera nossas expectativas”, relatou a gerente de Marketing Débora
Schafer. Para a Cooperativa Piá, a feira é o melhor
momento de expor lançamentos. “Além disso,
serve como laboratório de avaliação de ideias e
futuros projetos. Muito do que apresentamos
aqui já discutimos há dois anos, essa troca de
informação é importante”, lembra o gerente de
Marketing Tiago Haugg.
Outra empresa copatrocinadora, a Café Pelé,
valoriza a visibilidade do evento em um mercado
a ser desbravado. “Estamos sempre presentes para
mostrar as novidades e ver se entramos no gosto
do consumidor gaúcho. Tivemos uma mudança
radical no design das embalagens, trazendo a mulher
como protagonista, porque é a decisora da compra”,
explicou o gerente de Produtos Tiago de Brito
Francisco. O Frigorífico Silva, dono da marca Best
Beef, tem os supermercados como seus principais
clientes. “Precisamos estar presentes na ExpoAgas,
conversar com o cliente, olho no olho, ver o que
ele está precisando e onde podemos melhorar nossa
linha de produtos”, conta Magnus Verissimo Palma
da Costa, gerente de Marketing.

Novos negócios
Patrocinadora dos uniformes, a Saque e
Pague procurou demonstrar o benefício de sua
solução de autoatendimento para depósito de
numerários. “Segundo os visitantes, fomos a
única empresa que revelou as funcionalidades
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em produção, possibilitando transações de
depósitos de cédulas sem envelopes, saques
e pagamento de contas”, destacou a superintendente comercial Nori Lermen. A Dália
patrocinou as credenciais. Carlos Alberto de
Figueiredo Freitas, seu presidente-executivo,
frisou o momento de reaproximação da indústria alimentícia com o autosserviço: “Esse é o
início de uma nova trajetória de trabalho e, até
2020, queremos nacionalizar cada vez mais a
marca e retomar as grandes redes de varejo”.
O Banrisul patrocinou as palestras magnas, juntamente com a Tramontina, a Roseflor
e a GS1. Segundo o presidente Túlio Zamin,
ter participado da ExpoAgas 2014 foi importante porque estreitou a relação comercial do
banco com o segmento. “Com a exposição
do vídeo institucional sobre os equipamentos
da Vero, esperamos consolidar nossos laços
comerciais e oportunizar novos negócios com
os empresários do setor supermercadista e
varejista”, pondera. Gilson Dutra, gerente
comercial da Moinho Galópolis, dona da
marca de farinhas Roseflor, destaca a possibilidade de contato com pequenos e grandes
clientes. “Realizamos, em parceria com a
Agas, o sorteio do automóvel, e acolhemos
muitos clientes em nosso estande para conhecer nossos representantes e mostrar as
novidades”, observou.
Na opinião do gerente de vendas da Tramontina, Clóvis Gusso, participar da ExpoAgas
é fundamental: “Somos fabricantes de diversos
produtos de utilidades domésticas, linha lar,
ferramentas. Todos estes produtos têm foco
no setor. É uma oportunidade de grandes
negócios, o varejo supermercadista é um dos
maiores canais de distribuição da Tramontina”. Para o presidente da GS1, João Carlos
Oliveira, a convenção gaúcha já se consolidou
como a maior feira do Mercosul. “Apesar de o
momento não estar tão bom para a economia,
essa é sempre promessa de grandes negócios
e mostra que os supermercados são o grande
canal do consumidor, onde há os melhores
produtos e os menores preços”, comenta.
Patrocinadora do Jantar de Boas-Vindas,
juntamente com a Nestlé, a Macedo enfatiza
a oportunidade de mostrar produtos e estreitar laços de amizade. “Por meio do setor

Expositores satisfeitos
Com estandes repletos de novidades e cheios
de visitantes, os expositores consideraram a feira
uma excelente oportunidade de aumentarem suas
vendas e ganharem mercado. O diretor da Luminus Life, Daniel Feferbaum, conseguiu encontrar
novos distribuidores e falar com o varejo sulista.
“Pudemos apresentar e divulgar nossas bebidas
funcionais”, frisou. O diretor comercial da Trade
Natural, Dariano Mendonça, também saiu feliz: “A
feira supriu todas as nossas expectativas”. O gerente
de negócios da Quality Paper seguiu na mesma
linha. “A ExpoAgas nos proporcionou excelente
visualização, tivemos fechamento de negócios,
grandes prospecções e visitas de valor”, avaliou.
Emerson Kuster, diretor da regional Sul
da Cottonbaby, participou pela primeira vez.
“Estabelecemos relacionamento forte com os
clientes do sul”, relatou. Vinícius de Carvalho,
gerente regional de outra empresa estreante, a
Frutini, também estreitou laços. “O resultado é

muito positivo”, observou. O diretor-executivo da
Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José
Eduardo dos Santos, já pensa na volta: “A feira é
excelente, estratégica e faz parte do planejamento
das empresas”. A gestora de negócios da Mor Casa
e Lazer, Luzia Dopke, gostou da participação. “É
uma vitrine para colocar nosso produto no cenário
supermercadista”, comentou.
Já a coordenadora de Produtos e de Marketing
da fábrica de bebidas e alimentos Vonpar, Renata
Vasquez Nezello, ressaltou o retorno à feira depois
de dois anos ausente. “Além de dar visibilidade às
nossas marcas, a mostra possibilita que retomemos
contato com o mercado e fechemos negócios”,
opinou. O coordenador de Merchandising da
Crusoé, Julio César Leone, pretende voltar em
2015, num espaço ainda maior. “Precisamos abrir
mercado”, conta. Sheila Testa, gerente regional da
Proforte no RS, empresa que oferece soluções em
segurança patrimonial, ficou satisfeita. “O evento
gerou e vai gerar bons negócios”, disse.
“Participamos da feira com o objetivo de nos
aproximarmos do canal alimentar, do supermercadista, e mostrar o quanto o bazar pode ser um
segmento importante na formação de lucro dentro
da empresa”, assegurou Marcos Aurélio Cerqueira
Costa, gerente nacional de vendas da Yangzi (MG).
A feira também contou com empresas argentinas.
Segundo o Cônsul Geral da Argentina, Carlos García
Baltar, “o Rio Grande do Sul é um grande parceiro
comercial, e estar em uma feira como a ExpoAgas
é uma projeção futura muito importante. Nossa
participação na feira é quase uma obrigação”.
Cassius Souza/Agas

supermercadista, entramos em contato com
o consumidor final, por isso nos preocupamos
em prestar o melhor serviço e alavancar negócios”, conta Renato Gheller, diretor comercial.
Compartilha do mesmo pensamento o diretor
comercial da Isabela, Celso Robertson de
Araujo. “A parceria com a Agas coroa a boa
relação das nossas massas e biscoitos, líderes de
mercado, com o consumidor, e pretendemos
mantê-la por muitos anos”, concluiu.
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expoagas / sorteio

B

Loja do ramo de bazar, localizada em Cachoeira do Sul, vence sorteio do
automóvel HB 20, patrocinado pela Vonpar, durante a 33ª ExpoAgas, . A
entidade também entregou notebooks a supermercadistas

azar de carro

além de bons negócios, a 33ª ExpoAgas também
trouxe muita sorte a três empresários gaúchos,
que saíram dos pavilhões do Centro de Eventos da
Fiergs com notebooks novos em folha e um automóvel HB 20, da Hyundai, zero quilômetro. Para
concorrer aos prêmios era preciso efetuar compras
acima de R$ 1 mil junto aos expositores e colocar
o(s) bilhete(s) preenchido(s) nas urnas.
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novo

Os sorteios são estímulos estratégicos para
que os participantes aproveitem os três dias de
feira para efetivamente fechar negócios. O número
de cartelas novamente bateu recorde, haja visto
que os resultados desta edição superaram em 11%
a anterior. Auditados pela HLB Audilink, os processos foram certificados pela Caixa Econômica
Federal sob o número 6-1018/2014.

Computadores novos
Giovani André Overbeck, proprietário
do Mercado e Açougue Overbeck, em Vera
Cruz, no Vale do Rio Pardo, foi contemplado
no primeiro sorteio da ExpoAgas, no dia 20.
“Recebi a notícia ao tomar café da manhã no
hotel e fiquei meio desconfiado, mas minha
prima me parabenizou três minutos depois
do aviso oficial. Estou muito contente em
ganhar um notebook em meio a tantos negócios e concorrentes”, relata. “Comprei na
Girando Sol, gastei pouco mais de mil reais.
Na verdade, tinha comprado até menos, mas
fui incentivado a levar algo mais para concorrer.” Overbeck administra o estabelecimento
criado pelo pai, há 26 anos.
Outro sortudo, porém de ‘carteirinha’, é
o proprietário do Supermercado Milleniunn,
de Rio Grande, Avelino Teixeira Tavares,

Rodrigo Vicente

Overbeck: incentivo
a investir um pouco
mais nas compras lhe
garantiu a sorte

Daniela Villar/Divulgação

A grande vencedora do automóvel foi Adriane
Cristina Baratto, proprietária da loja Mundo Real,
de Cachoeira do Sul. A empresa, que comercializa
artigos de bazar, mostra que a feira é atraente
a todos os setores do varejo, como as padarias,
mercados, restaurantes, açougues e lojas de conveniência, entre outros estabelecimentos. O bilhete
com seu nome foi pego por um voluntário, depois
que o montante de todas as urnas foi reunido e
jogado ao ar, numa chuva de papéis, às 20h do dia
21, perto do encerramento das atividades.
Adriane ficou sabendo da notícia pelo representante dos biscoitos Parati. “Eu estava em Caxias
do Sul quando ele ligou, ainda na quinta-feira à
noite, para dar a notícia de que havíamos ganho
a HB 20. Sou sortuda”, vibra. A Mundo Real tem
três lojas em Cachoeira do Sul e em Caxias, a maior
cidade da Serra. “A princípio, estamos precisando
de carro em uma das lojas de Cachoeira e o veículo
deve ficar para a empresa, mas primeiro vamos
analisar o veículo para depois decidir seu uso”, explica. A compra feita na ExpoAgas foi de sandálias
Havaianas, produtos com grande giro no bazar. A
empresa, de pequeno porte, emprega 60 funcionários e já é referência em seu segmento na região
central. “Vamos completar 11 anos de atividades
em dezembro. No início, vendíamos tudo a um
real. Depois fomos sortindo mais a loja e abrindo o
preço, hoje temos um grande mix”, conclui.

Tavares, do Milleniunn:
ganhou notebook e
quem lhe deu a notícia
foi o Guanabara

também ganhador de um notebook, no dia
21. “Eu já ganhei outros prêmios também. Na
mesma feira, fui sorteado para receber um
carro elétrico da Stella d’Oro!”, comemora.
O aviso chegou por meio da concorrência.
“Meus amigos do Supermercado Guanabara
me deram a notícia. O equipamento será
muito útil”, diz. Tavares realizou compras
em diversos expositores: JJ Gôndolas, Stella
d’Oro, Languiru, Girando Sol e Frimesa.
Agora, garante presença em todas as próximas ExpoAgas. O Mileniunn emprega 79
colaboradores em três lojas, sendo uma delas
localizada na Praia do Cassino.
Os notebooks foram repassados aos vencedores durante a ExpoAgas, pelo presidente
Antônio Cesa Longo.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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Reunião apresentou cenários e
tendências para o setor, instigando
supermercadistas de todo o país
a repensarem as suas práticas na
busca de diferenciação no mercado

O

varejo em debate
representantes de entidades supermercadistas de diversas partes do país aproveitaram a 33ª ExpoAgas, de 19 a 21 de agosto, na Fiergs,
em Porto Alegre, para pensar o varejo, buscando
alternativas para torná-lo mais competitivo. O tradicional almoço dos presidentes integrou o primeiro
dia de programações da feira, dentro do Despertar a
experiência – ExpoAgas 2014, na sala Compet.
O ponto alto do evento foi a palestra O futuro
do varejo e o varejo do futuro, ministrada pelo
diretor de Pós-Graduação Executiva do Insper de
São Paulo, Silvio Laban, e pelo presidente da Popai
Brasil – Associação Global de Marketing no Varejo,
Romano Pansera. Fazendo analogia com a série norteamericana Games of Thrones, de David Benioff e
D. B. Weiss, onde há lutas para o controle do Trono
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de Ferro de Westeros, os consultores indicam que é
preciso pensar em mudanças para evitar a morte ao
final de cada episódio. “No mundo real há consumidores mais conectados, com mais poder, informação
e acesso a novas tecnologias”, alerta Laban.
O momento atual do varejo, segundo Pansera,
mostra um grande potencial de economias como
o Uruguai e a China. “O Brasil está em terceiro
lugar, perdendo mercado para esses países”, observa
Pansera. Como impacto desse cenário, segundo o
presidente da Popai, observam-se mudanças sociais,
econômicas e tecnológicas. “Surgem problemas,
como a baixa diferenciação nas lojas, a irrelevância
dos serviços e o baixo engajamento das pessoas”,
completa ele, indicando que a falta de interatividade
resulta em uma experiência de compra pobre.

A ampla quantidade de dados e informações sobre o mercado, novos produtos e
tecnologias, conforme Pansera, é um recurso
que deve ser usado a favor das empresas para
a tomada de decisão. “O uso de displays
informativos, lúdicos e agradáveis traz mais
interatividade, o que pode proporcionar uma
boa experiência para o shopper”, sugere. A nova
geração de consumidores, segundo o consultor, busca a novidade, e a diferenciação gera
relevância. “Trabalhar o conceito da venda de
alimentos tanto na internet como na loja física,
assim como a forma de colocar o ponto de
venda no contexto da região, mostra ao mesmo
tempo propósito e engajamento”, ensina.
Outra mudança necessária ao varejo,
aponta Laban, é ter a visão de que ninguém
mais trabalha para alguém, mas com alguém.
“Há a possibilidade de se contar a história dos
colaboradores que fazem parte da trajetória
da loja. Mostrar isso de forma lúdica e diferenciada pode gerar engajamento.” Também
é importante, segundo ele, pensar em formas produtivas para alcançar o consumidor.
“Produtos de marca própria podem vencer a
concorrência, possuindo um preço adequado
e qualidade. Deve-se oferecer informação e
conteúdo, além de tecnologia que crie valor.”

Múltiplas soluções e formatos
Em relação ao futuro, os consultores dizem que
é difícil prever a loja ideal. Uma das alternativas, segundo Laban, é a compra virtual baseada no modelo
da Amazon Fresh. Por meio de um aplicativo para
celular, o consumidor escolhe os alimentos e demais
produtos de que precisa e a empresa mandará entregar em casa. “Na própria loja física, pode-se ter um
espaço para o cliente escolher pelo computador o
que procura”, observa. Outra tendência apresentada
aos empresários é o modelo de uma farmácia que
vende produtos de diversas marcas e oferece na
própria loja atendimento médico e exames de saúde.
“Pode-se ter um espaço amplo, com itens separados
por áreas temáticas, e oferecer outras soluções. O
varejo do futuro é o que consegue se adaptar a esse
tipo de conjuntura”, completa. Para o presidente do
Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria

e de Massas Alimentícias e Biscoitos do Rio Grande
do Sul (Sindipan-RS), Arildo Bennech Oliveira, o
encontro foi importante para que se possa repensar
o setor. “A palestra deu uma ideia do que está acontecendo ao nosso redor, para que supermercadistas
e fornecedores possam interagir mais e se tornarem
mais competitivos nos negócios.” A gerente executiva da Associação Amazonense de Supermercados
(Amase), Arleci Rocha, diz que a iniciativa serve de
incentivo para que os empresários busquem investir
mais nas suas lojas. “O Brasil precisa evoluir muito
para proporcionar uma experiência diferenciada ao
consumidor”, reforça.

Dicas para o seu negócio

O

s consultores Silvio Laban e Romano Pansera dizem
que os empresários devem despertar para a diferenciação dos serviços, atendimento, associado à informação e interatividade:
1) Entenda claramente seus consumidores
2) Conheça seus concorrentes
3) Crie uma proposta única e diferenciada
4) Desenvolva processos simples e eficientes
5) Recrute as pessoas certas e ofereça-lhes um
propósito, uma razão de ser

6) Substitua dados por informações
7) Utilize tecnologias que simplifiquem o trabalho
dos colaboradores e clientes e que proporcionem
o uso racional de recursos de energia

8) Valorize o ponto de venda: a loja é um teatro; a
ambientação, o cenário; o sortimento, o roteiro e
os produtos e as pessoas, atores

9) Reconheça as múltiplas facetas dos
consumidores e ofereça-lhes produtos, serviços,
promoções e experiências

10) Colabore com fornecedores, clientes e 		
a sociedade
Rodrigo Vicente

Tomada de decisão
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A

Pela segunda vez fazendo parte
do Agas Mulher, a jornalista
mineira Leila Ferreira esteve na
ExpoAgas deste ano para falar
de um conceito que poderia ser

necessária

leveza do ser

apenas ornamental, mas que se
prova extremamente funcional
para qualquer um que busque
qualidade de vida e sucesso:
a arte de ser leve

Fernanda Morena

tema do livro homônimo lançado por ela em
2010, a leveza foi o motivo da palestra do Agas
Mulher, na primeira tarde da ExpoAgas (19/08).
“Estamos vivendo uma epidemia de falta de educação. Estamos obcecadas com a magreza do corpo
e esquecemos de pesar a alma”, reflete a autora.
Numa tarde descontraída, tomada de risadas e
encerrada em uma longa fila de abraços e agradecimentos à jornalista, Leila contou diversas histórias
de personagens comuns para criar um ambiente de
reflexão – algo que, segundo ela, é fundamental
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para as mulheres nos dias de hoje. “Você imagina,
com tantas mulheres confraternizando, tomando
o chazinho das cinco, que este não é um ambiente
para uma palestra. Mas é um evento de mulheres
que estão prontas para refletir, prontas para pensar
sobre a vida e abertas às possibilidades de enriquecimento da vida e da qualidade de vida.”
Para quem esteve presente, foi mais uma possibilidade de aproveitar a volta da jornalista ao Agas Mulher
para repensar alguns conceitos: “Nos sentimos valorizadas, nos faz parar e refletir. São assuntos bem

do nosso dia a dia, coisa que sabemos, mas na hora
da prática acabamos esquecendo”, diz Janice Ivete
Haack Cardoso, da Gesto Flores. Teresinha Gayesk,
do Espaço Gourmet Blueville, frequenta a feira há
cinco anos e faz coro: “Eu não sou supermercadista,
mas minha família é, então gosto de vir e conhecer
os produtos. E as palestras me trazem muitas dicas
que eu posso usar no meu dia a dia, em casa ou
no trabalho. Tenho um comércio, e levo tudo para
minha rotina. Abre os horizontes”.

O que é a leveza
Quando a proposta de um livro chegou
às suas mãos por meio de uma editora, Leila
pensou na leveza como tema central. Mas
não uma leveza cor-de-rosa, daquelas em que
se sugere que a pessoa seja alegre o tempo
inteiro. É, como ela diz, a leveza do pé no
chão, a leveza real. “A vida não é cor-de-rosa;
ela é dificílima, barra pesada. A condição
humana é precária. Justamente por isso é
que devemos descobrir alguns mecanimos,
algumas estratégias para deixar a vida mais
suave”, entende.
Foi num encontro no Arraial da Tragédia, às marges do Ribeirão do Inferno,
interior de Minas Gerais, que a jornalista
encontrou a explicação para a tal de leveza
sobre a qual queria falar. Formado por dez
casas e uma única rua, o povoado parecia ser
um bom começo só pelo nome. E então ela
conheceu Dona Teresinha, que mantinha um
comércio local.
Depois de muita conversa, Dona Teresinha contou à jornalista que estava se
tratando de depressão. O marido adoecera e,
quando ele melhorou, foi ela quem sucumbiu. “Não tinha vontade de nada, não queria
fazer nada”, disse a septagenária a Leila, que
estranhou a confissão. “A senhora não parece
uma pessoa triste. Pelo contrário, parece
estar muito de bem com a vida”, comentou.
“Ah, mas a depressão não afetou esta parte,
não”, respondeu a comerciante.
“Maravilhoso”, saudou Leila. Estava definida a leveza da qual ela buscava falar. “Leveza
não é ausência de problema. Não é alegria; às
vezes você está triste, mas está leve.” Seis anos
de pesquisa sobre o tema revelaram à jornalista

que oito dos dez medicamentos mais vendidos
nos Estados Unidos são remédios para curar
doenças geradas por ansiedade, angústia ou
depressão. “As pessoas estão se cobrando para
serem as melhores, mas esquecendo que, por
dentro, a angústia anda pesando, fazendo a vida
insuportável”, diz Leila.
Segundo a palestrante, a falta de senso
de humor, de gentileza e de educação está
destruindo as relações sociais, amargurando os ambientes de trabalho, de lazer e
da própria casa, deixando as pessoas cada
vez mais angustiadas. Os motivos seriam
a pressa, a falta de dedicação ao autoconhecimento, as cobranças, a cultura da
imagem e uma supercomplicação de coisas
que deveriam ser simples.

Simples assim, leve assim
“Tem o tio de um amigo em Araxá que gosta
muito de pescar. Ele é um mal-humorado, mas
os sobrinhos dão um desconto, porque ele está
velhinho, e o levam para pescar. Teimoso, o tio
quer colocar a linha no anzol e não aceita ajuda. Aí
um dos sobrinhos pergunta: ‘Por que o senhor não
põe os óculos?’ O tio responde: ‘De que adianta?
Se coloco os óculos o buraco fica maior, mas a
linha também’”, relatou a jornalista.
Complicar ainda mais um problema achando
defeito na solução é, conforme Leila, a grande sacada
do mal-humorado: “Essa é a filosofia dele. Achar
problema para uma solução. A pessoa mal-humorada
tem prazer no problema”, entende a pesquisadora.
Mais do que isso, a pessoa mal humorada
espalha o mau humor pelos ambientes em que
está, estragando o convívio social e diminuindo a
capacidade produtiva – seja ela pessoal ou profissional. Leila foi à Holanda entrevistar o professor
Ruut Veenhoven, da Universidade de Rotterdam.
Sociólogo e psicólogo, ele está há 30 anos estudando a felicidade nas nações e gerencia o maior banco
de dados sobre felicidade do mundo. Para ele,
felicidade não é sinônimo de qualidade de vida, e
sim como a pessoa se posiciona em frente aos seus
desafios e interlocutores. “O que talvez deixe a
gente mais perto da felicidade seja a qualidade dos
nossos relacionamentos pessoais. Vive bem quem
convive bem”, define o pesquisador. Outro estudo
conduzido pela universidade John Hopkins, nos
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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EUA, confirma a tese: funcionários que têm chefes
grosseiros têm 30% de mais chances de contrair doença cardiovascular. “Chefe sem educação faz mal
para o coração. Simples assim”, brinca a jornalista.
A pesquisa, coordenada por Pierro Massimo Forni
dentro do Instituto da Civilidade, também revelou
que em CTIs (Centros de Terapia Intensiva) de hospitais onde médicos e enfermeiros são grosseiros, as
taxas de mortalidade são mais altas. “Gentileza não
é supérfluo, e sim qualidade de vida, porque a vida
é a soma dos nossos relacionamentos”, ponderou
Forni em entrevista à autora.
Leila, Forni e Veenhoven estão de acordo em
um ponto: é impossível criar um ambiente de sucesso se a convivência não é positiva. “Não temos
como viver com leveza num mundo onde as pessoas
se desrespeitam o tempo todo, se agridem o tempo
todo. Então a gentileza, a cortesia e o respeito são
fundamentais para você criar ambientes leves. Em
casa, no trabalho, no trânsito, no prédio onde você
mora”, defende a escritora. “Quando se é grosseiro,
eleva-se o nível de estresse do ambiente, e aquilo
retorna para você. Quem acha que gentileza não é
importante está sendo burra, porque é ruim para
elas mesmas. O estresse volta.”

Para que a pressa

Cassius Souza/Agas

Há uma equação na sociedade atual
que rege o cotidiano: à jornada de trabalho
somam-se as horas de cuidados com o corpo,
a saúde, os afazeres de casa, o futebol com os
amigos. Para que tudo caiba nas 24 horas de
um dia, dorme-se menos ou engata-se a quinta
marcha para correr pela vida. O resultado é,
segundo Leila, um estressante entender que
produção é o único sinônimo de sucesso e
felicidade. Assim, homens e mulheres abusam
da hipervelocidade. E quanto mais rápido o

carro anda, maior é a vontade de pisar no
acelerador. “Estamos viciados na pressa, e
isso está acabando com as relações. É claro
que temos de viver com pressa, mas a pressa
vicia. Quando começamos a fazer as coisas
com pressa, há uma liberação de endorfina
que é viciante”, explica a pesquisadora. A
autora não defende uma “vida de caracol”,
mas atenta para os perigos de um cotidiano
sem pausa – aquele sentar por alguns minutos
para colocar a casa em ordem. “As mulheres
sentam na sala de espera do médico e não conseguem pausar. Puxam uma lixa e aproveitam
o momento para arrumar as unhas”, aponta.
A Mulher Maravilha, o Super-Homem, esses indivíduos que cobram de si mesmos a
excelência pecam pelo excesso, criando um
ambiente ao seu redor cheio de ansiedade.
“Com essa pressa, vamos ficando impacientes.
Graças ao vício da pressa, estamos vivendo os
tempos da raiva. Não há mais pausa nas vidas
de hoje”, diz a escritora.
A construção de ambientes leves, em que
cada um seja capaz de produzir de forma mais
orgânica, está aliada ao entender que, às vezes,
puxar o freio pode ser algo mais positivo. Um
estudo feito pela Universidade de Flinders,
na Austrália, comprovou que uma parada de
sono de 10 minutos a 15 minutos à tarde para
uma soneca aumenta a capacidade mental, dá
um empurrão na performance de atividades
criativas, deixa as pessoas mais alertas e mais
eficientes na reação aos problemas.
Para Leila, esse momento de descanso é
o principal alicerce da construção da leveza,
pois ele também propicia o autoconhecimento – fator essencial para uma vida leve. “Hoje
vivemos numa cultura que desestimula o
pensar, o sentir demoradamente. Estamos
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vivendo aceleradamente na superfície de
tudo. E o autoconhecimento vai ficando
muito esquecido.”

Espelho, espelho meu
Conforme Leila, vivemos o momento da
cultura da imagem. A sociedade vive em função
do olhar do outro, esperando a aprovação. É
um mundo do “tem que”: tem que ser magro,
tem que ser corredor, tem que ser sustentável,
tem que ser jovem, tem que ser profissional
nota mil e pais exemplares. “Esta é a sociedade
do espetáculo e do fingimento. Fingir que é
mais feliz, mais jovem, mais alegre do que é”,
explica Leila. “A única coisa que a gente tem é
que ser legal.”
Leila acredita que essas cobranças sejam
mais fortes nas mulheres do que nos homens,
motivo pelo qual a leveza seja mais difícil de
atingir para o público feminino. Segundo ela, a
leveza é a mesma, mas os caminhos são diferentes. “Estamos criando muitas ciladas para nós
mesmas. Por isso acho que é muito mais difícil
para a mulher, porque ela se cobra muito mais
do que os homens; cobra mais dos outros, tem
um perfeccionismo enlouquecedor.”
Lembrando a última vez que participou do
Agas Mulher, quando o tema abordado era corpo
e sexualidade, Leila aponta que as mulheres evoluíram pouco em termos de leveza. “A primeira
coisa em que pensamos é na leveza do corpo,
porque hoje as mulheres estão obcecadas em
emagrecer. E ninguém me tira da cabeça que
metade das mulheres que têm depressão hoje,
na verdade, estão é com fome”, brinca.
Comparando ao passado, em que mulheres
eram julgadas pelo moralismo, hoje elas estão
presas na ditadura da estética – uma prisão
coletiva, que não é exclusivamente feminina,
mas predominantemente tomada por mulheres,
que julgam umas às outras no processo. “Antes
a mulher não podia ter apetite sexual. Hoje a
mulher não pode ter apetite. Ponto final. Tiraram a gente de Bangu I e levaram para Bangu II.
Continuamos presas; antes éramos prisioneiras
da moral, hoje somos prisioneiras da estética.”
A mensagem de Leila é simples e gerou
momentos de muita reflexão para a plateia que
lotava o Salão de Convenções da Fiergs: não é

a perfeição o importante, e sim a capacidade
de poder dar uma risada a cada percalço. Isso
significa a verdadeira redenção da mulher: “Temos de repensar esse mundo da velocidade, do
julgamento implacável. Porque mulheres cansadas não são mulheres livres. Que se criticam o
tempo todo não são mulheres livres. Que fingem
ser outra pessoa não são mulheres livres”.

Momento de estar próximo
O evento teve o patrocínio de Girando
Sol, Dove, Tirol e Superpan. “A Agas Mulher
é um evento importante porque os nossos
produtos estão direcionados para o segmento feminino. Em torno de 70% das nossas
compradoras são mulheres. É um momento
importante de estarmos próximos do público
feminino”, relata Gilmar José Borscheid,
sócio-diretor da Girando Sol.
Na visão do diretor de mercado da
Laticínios Tirol, Edson Martins, o apoio ao
evento teve o propósito de sensibilizar um
público muito importante porque cada vez
toma mais à frente das decisões de compra,
principalmente nos supermercados. “Ficamos surpresos com a dimensão do evento,
em nossa primeira participação, e nossa
expectativa é otimista em relação aos resultados que obteremos em negócios”, disse.
O gerente comercial da Superpan
(também patrocinadora do CAT), Márcio
Ferrandís, enfatiza o valor do estreitamento
de relações entre fornecedores e o varejo:
“Somos tradicionais parceiros da Agas em
suas ações e eventos, e acreditamos no
desenvolvimento do mercado. É o nosso
11º ano na feira e percebemos já um maior
vínculo com os supermercadistas, para quem
este é o evento do ano”.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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para as mudanças da sociedade e lembrou que o líder deve ser
admirado pelas equipes

fã da Geração

na tarde do dia 20/08, o Salão de Convenções
do Centro de Eventos da Fiergs cedeu espaço ao
futuro do varejo supermercadista gaúcho. A edição 2014 do Agas Jovem, evento paralelo à feira
de negócios, questionou qual deve ser a figura do
líder atual, num cenário de mudanças e choques
de realidade entre gerações. Para isso, o convidado foi o doutor em Comunicação e professor da
ESPM-Sul Dado Schneider, que palestrou sobre
A moderna liderança por adesão.

Z

Sempre com bom humor e arrancando risos
da plateia, Schneider alertou logo de início: “Vocês
vão sentir saudades de 2014”. Se está difícil entender a juventude de agora, explicou o palestrante, a
tendência é piorar. Isso porque a chamada Geração
Z, que engloba os nascidos na era digital, cresce
num mundo completamente diferente, acelerado,
e possui valores e anseios muitas vezes opostos aos
de seus antepassados. O professor discorreu sobre
características deste grupo. Segundo Schneider,
Fotos: Rodrigo Vicente
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Em palestra durante a ExpoAgas 2014, Dado Schneider alertou
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a Geração Z pode não saber exatamente o que
quer, mas tem uma certeza: não pretende repetir
o caminho trilhado pelos pais. Em contextos como
o do autosserviço, em que o comando de muitas
empresas é com base na sucessão familiar, isso
pode trazer choques de ideias no que diz respeito
à maneira de lidar com os colaboradores.
A Geração Z também não reconhece autoridade – não nos termos tradicionais, pelo menos. Hierarquias inexistem, pois jovens falam de igual para
igual com qualquer pessoa. Tampouco há separação
entre o online e o offline: os amigos conquistados
via redes sociais como o Facebook são tão importantes quanto as relações de carne e osso. Termos
como “amigo virtual” vêm caindo em desuso, pois
as vivências no âmbito digital não deixam de ser
reais. Tudo faz parte do mesmo mundo.

Flexibilidade e adesão
Na opinião do palestrante, não adianta
confrontar o novo, mas aceitá-lo, pois ele
é parte inerente dos tempos atuais. “Não
vivemos uma era de mudanças. A mudança
é nossa era”, sintetizou. E ela acontece em
progressão geométrica, não em degraus uniformes. Sendo assim, é possível dar conta
de tantas transformações? Não, resumiu
Schneider. Ninguém conseguirá acompanhar
o ritmo e a quantidade de informações que
chegam até nós, mas é preciso estar aberto.
Tal necessidade independe da quantidade
de anos vividos – afinal, o indivíduo pode
ter nascido em outra época, mas vive nesta.
“Não posso ser, no século 21, o adulto que
foram para mim no século 20.”
É por isso que o professor defende a
liderança por adesão. Ao contrário de uma
chefia impositiva e austera, as novas gerações
demandam um líder capaz de ser admirado.
Os jovens se engajam num emprego porque
gostam, não apenas porque precisam da remuneração. Tanto é que, hoje, há estagiários
que não permanecem mais que alguns dias, ou
mesmo horas, numa companhia. Se o trabalho
parece chato, ou não traz desafios e resultados
imediatos, muita gente pede as contas.
Em suma, a autoridade precisa ser
conquistada, em vez de instituída. A liderança do século 21, postulou Schneider, é

A presidente do Agas Jovem, Caroline
Righi, deu início aos trabalhos
mais yin que yang, mais flexível que rígida.
Quando acaba a admiração pelo líder, também acaba o respeito.
A saída para que os empresários entendam este novo jeito de conviver está
na informação e na leveza. O palestrante
enumerou qualidades que devem ser buscadas por qualquer profissional que queira se
atualizar. É necessário estudar e trabalhar
cada vez mais, mas também se relacionar
com as equipes, conversar e conhecer os
colaboradores. Devem-se experimentar
novas tecnologias e saber como elas funcionam, sem preconceitos com as novidades e com os comportamentos das novas
gerações. É essencial, por fim, gostar de
verdade das atividades realizadas, trabalhar
com vontade e com ética, e sorrir – nada
de ser rabugento!

Público se identificou
Além de tirar risadas do público, a palestra
deixou impressões positivas e instigou os presentes a refletir. A gerente do Supermercado Da
Cas, de Santa Maria, diz ter se identificado com
o assunto exposto. Milena da Cas comenta que,
por trabalhar numa empresa familiar, vive na
pele alguns embates como os citados por Dado
Schneider. “Passo todos os dias por esta questão
de tentar implementar mudanças e sofrer alguma
resistência da família.”
O sentimento é compartilhado por Lucia Righi,
coordenadora de Marketing do Righi Supermercados, de Santana do Livramento. “Nós pensamos que
é só conosco, mas vemos que não, que é toda uma
geração que está mudando”, percebe. A dificuldade
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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Apoio às novas gerações
A realização do Agas Jovem 2014 contou com o patrocínio de Frumar, Ambev e
Fontana. O diretor comercial da Frumar,
Éderson Krummenauer – ele mesmo pertencente à segunda geração à frente dos negócios
–, acredita na renovação: “A experiência das
gerações passadas com a coragem dos novos é
uma combinação muito boa”. Krummenauer
destaca que a companhia decidiu apoiar o
evento devido à afinidade com o público-alvo
e que, mesmo com 25 anos de mercado, a
marca procura manter o espírito jovem.
“Nosso produto é focado numa alimentação
saudável, algo que tem a ver com os consumidores que vêm surgindo agora.”
Para a Ambev, a sustentabilidade e o
consumo consciente do álcool – sem misturar
bebida com direção – são motes que se enquadram com as perspectivas dos mais novos.
“O autosserviço é forte aqui, e a ExpoAgas é
muito importante para o relacionamento com
as redes. É um momento de confraternização,
lançamento de novidades e de programação
para o último semestre. Apoiamos o evento
há vários anos”, completa Gustavo Steffens,
gerente de mercado da Ambev no RS.
Maurício Ecker Fontana, diretor comercial da Fontana, lembra que a empresa
completa 80 anos e se sente honrada em
apoiar a ExpoAgas. Ela também patrocinou
Revista AGAS (setembro/outubro 2014)
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de se estabilizar no mercado de trabalho, apesar
das ideias inovadoras e da sensação de estar em
vantagem, é um ponto salientado por ela: “Nós, que
somos os próximos à frente da empresa, estamos
tentando assumir algumas responsabilidades a mais,
mas vemos o choque de realidade”.
A mudança no comportamento dos jovens
também é percebida por Denise Silva, profissional
da área de Recursos Humanos e encarregada de
treinamento e desenvolvimento da rede Unidasul. “O que temos feito muito é ouvir as pessoas,
conversar. Nós procuramos nos colocar no lugar
delas e entender esse movimento”, explica a
participante, que vem acompanhando o trabalho
do professor Schneider há algum tempo. “Gostei
muito da palestra porque ele aprofundou ainda
mais o tema e trouxe muita informação.”

Sem medo das mudanças

C

om a consciência de que o futuro está nas mãos da
Geração Z, Dado Schneider frisa a importância
de dar valores éticos e morais às crianças. Habilidades técnicas elas aprendem por si mesmas, mas
é preciso uma base sólida na formação de caráter.
Com isso, os chefes de amanhã serão imbatíveis.
“Eu vou adorar ser mandado por eles, porque eles
são melhores que nós”, admite. Os novos paradigmas, segundo ele, podem surpreender “velhos”
de todas as idades. “Quem é velho e foi mandado
no passado não mandará hoje, vai no máximo
comandar, que é mandar junto.” No entanto, o
palestrante assegura, apesar do tom profético e
às vezes alarmista da apresentação, que não há
motivo para se assustar com as transformações da
sociedade. Basta estar preparado para o que vem
em frente. “Nós temos uma ideia de que as mudanças ocorrem com a mesma intensidade, com a
mesma complexidade e na mesma velocidade de
antes, mas isso mudou completamente. Pessoas
de várias idades não vão conseguir acompanhálas”, acredita. Schneider, porém, mostra-se otimista. “A maioria das pessoas que conheço está
com medo. Eu não estou com medo, eu estou
curioso. Sou fã da Geração Z.”

as palestras do CAT. “Queremos estar sempre
presentes com nossos parceiros e clientes
neste evento grandioso”, declara. O executivo
ressalta, ainda, os investimentos em melhorias
no segmento supermercadista, “nosso braço
de distribuição de produtos para chegarmos
aos consumidores”.

empo

de mudanças
conhecido pelos seus comentários
sobre finanças pessoais e gestão, no rádio e na
TV, Max Gehringer abriu o Seminário de RH
da ExpoAgas 2014 com a palestra Mercado de
Trabalho: postura empreendedora na construção
da carreira. O encontro lotou o Teatro do Sesi
na tarde do dia 21 de agosto.
O palestrante – que já esteve à frente de
grandes players, como Pepsico, Elma Chips e
Pullman/Santista Alimentos – contou um pouco
de sua trajetória e discorreu sobre as dificulda-

a realidade do mercado
de trabalho, destacando
questões como o turnover e a
necessidade de ter uma equipe
entrosada na empresa

des pelas quais o setor de Recursos Humanos
dos supermercados passa atualmente. Tudo
começa pelo perfil dos jovens de hoje. Segundo
Gehringer, suas aspirações são outras e eles não
querem mais seguir carreira nas companhias em
que ingressam.

Ambições de cada um
Enquanto os gestores procuram os
empregados de antigamente, afirmou o
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Durante o Seminário de RH,
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convidado, a nova geração surge com outra
bagagem. Trata-se de um grupo opinativo,
com poder de decisão dentro dos lares. Um
exemplo é o próprio autosserviço: basta
reparar como muitas crianças influenciam
nas compras das famílias. Sendo assim, é de
se esperar que elas, mais tarde, queiram ter
voz também na vida profissional.
Num ambiente como o do varejo, em
que lidar com pessoas é tão importante, é
preciso compreender essa lógica para definir
estratégias. A conquista de uma equipe leal
à empresa só acontece quando se entendem
os motivos que levam os colaboradores a estarem lá. Gehringer alertou que essas razões
podem ser as mais simples. O trabalhador
pode preferir ser contratado por um lugar
que esteja mais perto de casa ou que ofereça
algum benefício. Nem sempre o objetivo é
crescer na carreira.
Este, aliás, foi um ponto bastante
salientado durante a exposição. Contratar
pessoas ambiciosas demais é condenar-se a
perdê-las. Numa loja com 200 funcionários,
são poucos os que poderão assumir um
cargo de gerência ou uma chefia de setor.
Por isso, é preferível observar não tanto as
qualificações do currículo, mas, sim, o que
o indivíduo pode oferecer para o grande
grupo. O mais importante é ter uma equipe
entrosada, que funcione em conjunto.
Por outro lado, é claro, colaboradores de destaque existem e devem ser
valorizados como tais. A questão é que
são poucos os que chegarão à presidência
de uma companhia. Para o palestrante, a
solução está em conquistar o público interno de diferentes maneiras. Com alguns,
a remuneração variável pode funcionar.
Em outros casos, uma sala de bate-papo
para os momentos de descanso garante
um ambiente corporativo mais tranquilo.
O plano de carreira, ainda, pode ser mais
uma alternativa.
A questão é que o turnover provavelmente continuará, apesar de tudo. Grande
problema para o setor, a rotatividade dificulta as iniciativas do RH em criar uma
cultura empresarial consistente entre os
colaboradores. Gehringer aposta em treiRevista AGAS (setembro/outubro 2014)
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Representantes do setor discutiram sobre a
realidade do RH nos supermercados
namentos rápidos e na criação de um banco
de talentos. Assim, criam-se condições
para se manter a produtividade, apesar do
giro de pessoal.

Como mudar?
Na segunda metade da apresentação, Max
Gehringer chamou ao palco Maria Augusta
de Cesaro, gerente de Recursos Humanos da
Unidasul, e Nayra Maia, diretora de Operações e Controle do Super Maia, de Brasília. As
gestoras abordaram o dia a dia de cada rede e
problematizaram algumas questões levantadas
pelo palestrante.
Para Maria Augusta, é evidente que as novas
gerações não vão mudar. São as empresas que devem se adaptar à atualidade. Se, antes, era recomendado não contratar tatuados ou pessoas com
piercing, essa prática já vem perdendo força.
A representante do Super Maia assegurou
que, na rede brasiliense, o turnover é mais baixo.
Isso acontece devido a campanhas internas, como
ações de sustentabilidade e de bem-estar social.
Remuneração variável também é utilizada, além
de pesquisas periódicas de clima para saber as
novas demandas que surgem, o que está bom e
o que pode melhorar. Contudo, ela salientou que
implementar um banco de currículos pode não
funcionar, pois o mercado muda rapidamente.
Gehringer reforçou que os funcionários
gostam de ver mudanças. Ele citou pesquisas
que apontam como uma simples redecoração

de salas pode levar a resultados positivos na
produtividade e na satisfação das equipes. Para
tanto, é preciso que a mudança seja perceptível,
visual, não apenas um discurso da diretoria. Se
a companhia se mostra honesta para seus colaboradores, ela pode cobrar isso deles.
Ao final do painel, o ex-executivo concluiu:
contratações devem ser um processo mais
emocional e menos mecânico. O que está em
jogo são as potencialidades da pessoa, não as
habilidades descritas no currículo. É um procedimento para o qual não há receita, mas que
deve ser testado a partir das sugestões expostas
ao longo da tarde.

Impressões que ficam

Daniella Villar/Divulgação

Na opinião da representante da Unidasul, a discussão valeu para apresentar
respostas, mas também para deixar questionamentos no ar. “Algumas questões foram
respondidas e outras não, porque este é o
exercício diário do RH: ajudar a empresa
a buscar respostas e soluções”, argumenta.
Maria Augusta também lembra que “a área
vem buscando valorização maior” e enfrenta

desafios. O maior deles, para ela, é entender
a estratégia da empresa e aliar as ações a
esse propósito. “Primeiro preciso entender
o meu público interno e o que a direção
quer, para depois executar.”
José Leandro Assis, superintendente
de Varejo da Unidasul, acompanhou o seminário e encontrou sugestões que podem
ser aplicadas na própria rede. “O ambiente
de trabalho não é fácil para os jovens. Eles
têm que trabalhar aos fins de semana, até a
noite”, reflete, mencionando que pretende
investir em melhorias na companhia. “A
palestra confirmou alguns pontos que já
pensamos, como ter uma sala de descanso
melhor. Temos sempre que pensar em algo
diferente para que o colaborador fique
mais tempo conosco.”
O supermercadista Márcio Cigolini
também esteve na plateia. Ele comenta
que o conhecimento adquirido no encontro
será transmitido aos gerentes, e que deve
se espalhar por toda a equipe: “Tirei boas
ideias sobre como lidar com o funcionário,
na contratação de pessoas e no manejo de
toda a loja em si”.

Público lotou o Teatro do Sesi para assistir ao seminário

(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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A sustentabilidade é o caminho, a verdade e a
vida do sucesso dos negócios do século 21. Ela
foi também tema do Seminário Jurídico realizado
na 33a edição da ExpoAgas, em Porto Alegre

aminhos da

sustentabilidade
Fernanda Morena

de um lado, a importância da liderança, da
inserção dos valores sustentáveis na gestão dos
negócios. Do outro, as implicações de um sistema tributário pesado que persiste de forma
inercial sobre os negócios brasileiros, ampliando
os desafios para o desenvolvimento sustentável
dos negócios.
Quem abriu o seminário, na tarde do primeiro
dia da ExpoAgas (19/08), foi o jornalista e consultor Ricardo Voltolini. Criador da Ideia Sustentável,
Voltolini estuda sustentabilidade empresarial há 15
anos – quando o conceito ainda era conhecido no
Brasil como “responsabilidade social”. Ao longo de
seu trabalho na consultoria de empresas brasileiras,

Voltolini deparou-se com um processo inicial de
mudança da linha de negócios para um caminho
sustentável que, quase sempre, terminava na primeira etapa. “Ficava pensando por que as empresas se
contentam com tão pouco”, lembrou no evento.
Foi aí que ele decidiu entrevistar os líderes
das maiores empresas do país e avaliar o que elas
tinham em comum. Da pesquisa, o consultor descobriu que as empresas sustentáveis compartilham
cinco características comuns: uma liderança que
acredita no tema; a visão progressista de oportunidade dos negócios conforme as mudanças na
sociedade; a inserção dos valores como estratégia
dos negócios; a evolução conjunta dos grupos
envolvidos (liderança, funcionários e clientes/consumidores) e comunicação eficiente. Mas Voltolini
percebeu que uma delas era a mais essencial. “Ter
um líder é uma variável decisiva para que as outras
quatro condições aconteçam”, afirmou.

Conjunto de valores
O estudo deu origem à série de livros
Líderes Sustentáveis, na qual o escritor revela, através de entrevistas feitas com mais
de 50 empresários, os caminhos adotados
para a sustentabilidade. Conforme Voltolini,

Ricardo Voltolini falou das características dos líderes sustentáveis
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esse conjunto de valores pessoais revelados
pelos entrevistados é o mesmo que precisa
ser inserido na estratégia dos negócios, sem
os quais não há sustentabilidade: ética,
transparência, diversidade, respeito ao outro,
cuidado com o meio ambiente. “Essas características geram valor econômico, e a ausência deles faz o negócio perder patrimônio em
imagem, machucando os valores dos negócios”, salienta. A ideia de sustentabilidade
dos negócios deve, conforme o autor, seguir
uma visão ética altruísta – a de que o lucro
legítimo é aquele que vem sem o prejuízo de
pessoas e do meio ambiente. “O interesse das
empresas não pode estar acima do interesse
da sociedade e do planeta. O contrário seria
uma ética egoísta”, explica o consultor. Essa
lógica é constantemente vista como possível
apenas através de investimentos financeiros
pesados. Entretanto, Voltolini garante que
não é bem assim.
Das entrevistas feitas, o ex-presidente
do Walmart, Héctor Húñes, contou como
resolveu o problema do gasto excessivo de
água nos supermercados. Ele criou um personagem, o Capitão Água, e apareceu vestido
do super-herói em frente aos funcionários
para falar com eles sobre a diminuição do
uso do recurso. Húñes conseguiu atingir sua
equipe e as metas de redução: “Superexposição é colocar-se no mesmo nível, falar de
igual para igual”, aponta Voltolini.
Numa empreitada menos caseira, a IBM
criou um programa para seus jovens líderes,
que eram mandados para lugares do mundo
que sofriam de alguma carência social ou
precisavam de um posto médico, ou de uma
estrada de acesso à água potável.
Esses jovens partiam com a missão de
construir uma solução para aquela carência,
e o projeto é até hoje referência pessoal
de diversos gerentes da IBM que fizeram a
viagem. “Este processo mostra que um líder
aprende a escutar as carências dos outros e a
trabalhar com pouco”, salienta o consultor.
Sustentabilidade empresarial como uma
forma de contenção de custos – diminuição
do uso de água e energia, por exemplo – e
a garantia de uma imagem positiva perante
à comunidade geram riqueza aos negócios,

Juarez Freitas: tributos e burocracia
são obstáculos para as empresas
sem dúvida. Há, contudo, fatores externos
que prejudicam o caminho verde de muitos
empreendimentos.

Custo burocrático
É o que explicou o doutor em Direito Juarez
Freitas, presidente do Instituto de Direito Administrativo do Rio Grande do Sul. Segundo o especialista, o custo burocrático de pagar tributos no Brasil
é, por si, insustentável: “E não estamos falando de
custos tributários, dos impostos pagos. É sobre a
burocracia para pagar tributos”, acrescenta.
Freitas conta que o processo para chegar a
pagar esses tributos é um dos grandes empecilhos
na construção de uma empresa sustentável, pois
exige aporte de milhões de reais apenas na contratação de mão de obra que execute o processo
todo – desde a empresa até os cofres públicos.
“Um empresário conhecido meu disse que, nos
EUA, ele tinha quatro funcionários para pagar seus
impostos. No Brasil, são mais de cem”, contou
durante o seminário.
Estudo da Fiesp sobre os custos burocráticos
para a indústria de transformação de São Paulo
para o pagamento de tributos oferece suporte à
tese do advogado: em 2012, foram gastos R$ 24
bilhões no exército necessário para recolher os impostos do setor. O montante equivale, conforme
a Fiesp, a duas vezes o investimento em inovação
feito pela indústria. “Esses custos impedem as
empresas de inovarem e crescerem”, reiterou.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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O gerenciamento por categorias, para compor o
sortimento conforme a necessidade dos consumidores,
foi o método incentivado durante a palestra para o avanço
dos empreendimentos

estão estratégica

“sempre há

Rodrigo Vicente

como melhorar”, enfatiza o
diretor da RDias Assessoria para Varejos, Alexandre Ribeiro, ao iniciar a palestra Gerenciamento de
categorias e pricing para profissionais de operações,
a primeira realizada no Centro de Aperfeiçoamento
Técnico (CAT) durante a ExpoAgas, em 19 de agosto, com patrocínio de Superpan e Fontana. Ribeiro
evidenciou que o modo como as pessoas pensam o
consumo mudou relevantemente. Elas passaram a
consumir mais do que um produto, mas uma marca.
O consumidor exige variedade; no entanto, as gôndolas não crescem na mesma proporção em que surgem
novas mercadorias. O gerenciamento de categorias,
como explica o palestrante, promove a organização
do sortimento necessário para o aumento do lucro
bruto, visto que a categoria interessa mais ao shopper
do que o item. Ribeiro explica, porém, que gerenciar
por categorias não significa generalizar. Na categoria
Refrigerante, por exemplo, há subcategorias, os de
350 ml devem ser separados dos de 1l. As mercadorias são organizadas por importância.
Segundo ele, os empresários não confiam no seu
estoque. Conforme sua estratégia, além de analisar
a árvore de decisão de compra do shopper, o gestor
comercial deve ter um planejamento de organização
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das gôndolas para saber o que precisa ser reposto,
antes que haja um vazio entre os produtos, indicando
a falta. O ministrante reforça que o empresário deve
organizar as gôndolas de acordo com os métodos de
venda propostos pelo gestor para agradar ao consumidor. Outra estratégia para aumento do lucro
do varejista apresentada foi a definição do papel da
categoria, que pode ser: rotina, destino, sazonal e
conveniência. Na rotina, estão os produtos básicos,
cujo preço justo é proposto. Já na categoria conveniência, o valor dos produtos pode aumentar para
que a margem financeira seja equilibrada.
Ao contar que um dos seus clientes confessou
ter medo de passar seu negócio para seus filhos, os
quais se mostravam satisfeitos com os resultados
atingidos, Ribeiro enfatizou: “A preocupação com
a melhoria diária deve permanecer”. Ele destacou
que o sucesso do negócio depende de uma gestão
integrada, obtida por meio de ações conjuntas
entre o departamento comercial, as operações
financeiras e os fornecedores. “Tudo isso, com a
aplicação da técnica de pricing, que é identificar
o preço que o consumidor está disposto a pagar,
e layout amigável, para facilitar a busca pelos
produtos”, ressalta o diretor.
Rosana Duarte Siqueira, que trabalhou no setor
supermercadista e está em busca de recolocação, comenta que sempre comparece na ExpoAgas porque
o evento é propício para estreitar relações com os
parceiros e fazer novos negócios. Ela diz que o tema
da palestra sintetiza o que é o varejo e conta que fez
um curso de gerenciamento de categorias, em 1999,
que a ajudou a obter sucesso nas vendas aplicando
os conhecimentos adquiridos.

O

O consultor Janer Costa deu sugestões de como melhorar a exposição dos
produtos da loja e, assim, conseguir maior conversão. Às vezes, pequenos

para vender
Rodrigo Vicente

rganizar

detalhes fazem toda a diferença

os trabalhos do Centro de Aperfeiçoa-

mento Técnico no dia 19/08 continuaram às
16h, com a palestra Transformando sua loja no
maior vendedor, do consultor Janer Costa. O
ministrante apresentou exemplos de como o
ponto de venda pode se tornar atrativo e impulsionar os negócios sem muitos custos, bastando
organização e criatividade.
Costa mencionou que o layout dos supermercados varia, ao redor do mundo. Há lugares
com mais de uma zona de check-out e outros que
apostam em ilhas e pontos extras para facilitar a
circulação dos frequentadores. Carrinhos menores
ou cestos com rodinhas – bons para quem carrega
itens pesados – são outra alternativa não só para
melhorar o fluxo, mas também para atender às
necessidades da clientela.
Porém, não é preciso investir em gôndolas
diferentes ou elementos decorativos. A própria
disposição da mercadoria nas prateleiras pode
fazer a diferença. Os iogurtes, por exemplo, não
precisam estar divididos por marca, mas por variedade: funcionais, lights, infantis. O mesmo vale
para shampoos, organizando-os de acordo com a
finalidade – anticaspa, para cabelos oleosos e assim por diante. O próprio fato de as embalagens
estarem enfileiradas ordenadamente, sem espaços

vazios entre elas, já passa uma boa impressão. O
palestrante salientou, ainda, a relevância do cross
merchandising, que associa produtos de maior valor
agregado a artigos de alto giro. Panelas de pressão
disponibilizadas ao lado do feijão, queijos próximos
aos vinhos e massa de pizza na mesma seção do
molho de tomate são algumas sugestões.

Fora do óbvio
A palestra, patrocinada por Superpan e
Fontana, incentivou o público a pensar além
do óbvio. Segundo Costa, é preciso criatividade e inovação para enxergar o cotidiano
com outros olhos e implementar novas ideias
no estabelecimento.
Para Ério Frohlich, gerente do Machry
Armazém e Bistrô, a apresentação reforçou
conceitos conhecidos, mas que nem sempre
são praticados porque “nós entramos na
zona de conforto”. Já o empresário Clovis
Freiberger Júnior acredita que o encontro
serviu para conhecer ideias que podem
tornar o empreendimento mais eficiente.
“Nos mostruários, deixamos vários itens de
lado porque os consideramos irrelevantes,
mas eles agregam à venda”, afirma.
Uma última dica de Costa diz respeito a este erro comum nos mercados: ter
produtos de maior valor, mas pouca saída,
em posições desprivilegiadas. É o caso das
variedades premium. “Deixando-os na altura
dos olhos do consumidor, eles vão girar e
aumentar o lucro daquele setor”, garante,
lembrando que os artigos líderes continuarão a ser procurados.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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frios e cafés
Rodrigo Vicente
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Novos atrativos na organização

a fim de beneficiar as vendas nos supermercados, os

palestrantes apontaram estratégias para dispor queijos e cafés na segunda atividade do CAT de 19/08,
com patrocínio de Superpan e Fontana.

Frios: a venda de queijos
O supervisor de P&D na Cooperativa
Santa Clara, Wagner Dias, argumentou na palestra Frios: alternativas para alavancar a venda
de queijos que uma boa exposição do alimento
pode aumentar sua venda em 15%. Ao falar
sobre as propriedades do queijo, destacou
que ele é constituído por 85% de leite, cujo
tipo pode variar, sendo de búfala ou de vaca;
possui água, gordura, sais minerais e lactose
entre suas propriedades; e que os de baixo
teor de lactose possuem alta maturação, sendo
alternativa para as pessoas que têm intolerância
ao componente. Segundo Wagner, se disposto
próximo aos vinhos e às cervejas artesanais,
cujo público é crescente, o queijo pode servir
de acompanhamento e tende a ser mais consumido. O especialista apontou também os
diferentes modos de dispô-lo, pois o produto
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das gôndolas e de espaços
diferenciados para os produtos
foram o tema abordado pelos
conferencistas no workshop que
atraiu grande público na ExpoAgas

pode ser cortado, o que demonstra seu frescor
e incita o cliente à degustação; ou disposto em
cascata, numa estética agradável. As balconistas
Iolanda Barcelos e Solange Roman, do Super
Apolo, localizado em Bento Gonçalves, na
serra, sempre participam do CAT. Iolanda disse
que aprendeu bastante sobre a composição dos
queijos, e Solange salientou a importância do
workshop por conta da grande procura que têm
os queijos de zero lactose.

Café é alternativa para crescer
Conforme a gerente de Gerenciamento de
Categorias da Nestlé, Carla Okamoto, o segmento
dos cafés foi destaque em 2013, apresentando crescimento de 85% no mercado nacional. Na palestra
Shopper na prática: como entender para crescer e
fidelizar , Carla forneceu orientações aos supermercadistas para promover a eclosão desse segmento
também no varejo, uma vez que o café está presente
em 95% dos lares brasileiros, e o hipermercado ainda
é o seu principal canal de compras. De acordo com
a palestrante, o desafio dos empresários deve ser o
incentivo à compra por impulso, para que o shopper
use mais a emoção do que a razão no momento do
investimento. Para que isso aconteça, Carla explica
que as gôndolas devem ser organizadas de acordo
com alguns subgrupos de marcas e tipos de cafés.
De acordo com ela, há uma ordem a ser seguida: “O
produto deve ser dividido de acordo com as marcas,
que, por sua vez, devem ser organizadas pelos tipos
e sabores de cafés, e, por fim, as embalagens devem
estar harmonizadas”, explica.

O gerenciamento da carteira de
fornecedores é o terceiro degrau da
boa gestão de supermercados, depois
de gerenciamento de categorias e
de preços. O desafio é manter um
equilíbrio dinâmico em que ambas as
partes saiam ganhando

R

esultado

Rodrigo Vicente

com fornecedores

“a maioria

das empresas não dá foco suficiente para o gerenciamento de fornecedores, perdendo assim muitas oportunidades de melhoria de
performance. A busca de alianças e parcerias é fundamental.” Assim o especialista em gestão estratégica,
com vasta experiência profissional ligada ao varejo,
Alexandre Ribeiro, exortou os supermercadistas participantes do curso do CAT Obtendo resultado com
fornecedores, no dia 20/08, a estabelecerem metas
de crescimento e produtividade em conjunto.
O especialista mostrou como elaborar a matriz
de performance e relevância de cada fornecedor
e categoria, e as medidas de desempenho para
acompanhamento. Há uma dezena de indicadores
para tal análise, incluindo o crescimento nas vendas
e margens, efetividade no prazo de entrega, atraso
médio, ruptura, prazo de pagamento e quebras e
trocas. Para cada indicador, cria-se uma escala. A
elaboração do escore de fornecedores (ranking de
performance alinhado com os objetivos da empresa)
produz informações valiosas. “Alguns têm produto
de alto giro, são líderes de mercado, mas a margem
de lucro gerada é pequena. Não se pode aceitar

isso, independentemente do tamanho de sua loja”,
defendeu. A matriz de relevância ajuda a montar
a estratégia de vendas e exposição. “O fornecedor
precisa mostrar sua disposição em gerar resultado,
para depois ganhar mais espaço em gôndola. Seu
crescimento em vendas deve deixar no autosserviço
o equivalente em percentual de lucro”, afirmou. Se
o supermercadista fizer planejamento de compras,
alinhamento de estratégias, sell in, combinando nível
de estoque e ações de venda com metade dos seus
maiores fornecedores, obterá lucro excepcional.
“Quem não exerce controle enfrenta riscos assustadores. Os indicadores reduzem a incerteza”, disse.

Boa visão
Para o gerente comercial do atacarejo
Max Auvergne (de Porto Alegre), Andrew
Gambetta Schirmbeck, a palestra patrocinada
por Superpan e Fontana deu uma boa visão
do que as grandes empresas devem fazer, e o
desafio para as médias e pequenas é verificar
quais práticas podem se tornar realidade. “A
classificação de fornecedores conforme seus
resultados no faturamento da loja abre a nossa
mente, embora seja pouco praticada”, avaliou.
Segundo Marcos Rosa, diretor do Supermercado Guanabara, de Rio Grande, a palestra deu
ao público uma visão de uma programação
melhor a longo prazo de compras e entregas,
por meio do contato e negociação com os fornecedores: “Vimos ferramentas e indicadores
que muitas vezes temos e não utilizamos”.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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inamize

patrocinado por Superpan e Fontana,
apresentou aos participantes da ExpoAgas,
no segundo dia de feira, uma proposta para
os interessados em ampliar seus negócios:
apostar, desenvolver e utilizar tecnologia para
dinamizar sua cesta de produtos e oferecer
alternativas aos clientes de seus negócios

Rodrigo Vicente

expoagas / cat

D
sua cesta

O workshop em padaria e açougue,

a superpan e o Frigorífico Silva apresentaram seus ingressos em oferecimento de produto
congelado para facilitar a vida dos supermercadistas e ampliar o escopo de vendas. De um lado, a
padaria Superpan, de Viamão, contou a história de
seus congelados. Conforme o palestrante, Marcio
Ferrandís, a ideia foi trazida da França em 1999. “A
direção da empresa fez uma viagem à Europa em
busca de novidades para o mercado de pães. A ideia
era responder: como ficaria o mercado e em que
poderia inovar?”, contou o gerente comercial.
A empresa investiu em um congelador para
200 pães/hora – o que era possível. O início se deu
de forma experimental: a Superpan convenceu um
cliente a fazer o teste do produto com o pão francês
50g. A experiência foi eficaz: com uma cadeia de
frio assegurada nos 18 graus negativos, o processo
forneceria um pão fresquinho e ainda ajudaria na
redução de gastos e de área produtiva. “A venda
dos pães congelados eliminou equipamentos, como
masseira, dosadora e divisoras, porque o pão já vem
prontinho. Isso reduz o custo de energia e espaço”,
garante o gerente. Do início da operação de congelados para cá, a Superpan conseguiu passar de 200
pães/hora para 5 mil unidades diárias. A empresa
também cresceu: de uma área de produção de
800m2, aumentou em cinco vezes sua área industrial
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e em dez vezes a frota de distribuição. Segundo
Ferrandís, os pães congelados funcionam tanto para
grandes supermercados que queiram reduzir custos
quanto para os pequenos, que precisam ampliar o
mix sem muito esforço. “Quem vende pouco pão de
cenoura pode retirar da embalagem congelada apenas
a quantidade certa, e acrescentar outros produtos da
mesma forma”, explicou.
O mesmo interesse por congelados foi a solução encontrada pelo Frigorífico Silva para ampliar
seus processos de gestão do frigorífico. Leonir
Luiz Pascoal é doutor em zootecnia e coordenou
o projeto em pesquisa de qualidade de carne pela
Universidade Federal de Santa Maria, em parceria
com a Ufrgs. Pensando em formas de atender melhor seus clientes, sem entrar em uma competição
direta com eles, o Frigorífico Silva explorou o nicho
de cortes especiais embalados. Especializou-se em
carne desossada e garantiu um serviço de qualidade.
“Fizemos uma conta para que o supermercadista não
precisasse fazer. Descobrimos que, por termos matéria-prima de qualidade, instalação de equipamentos
pronta, tecnologia desenvolvida para o processo e
capital humano de qualidade, era mais fácil para o
supermercadista comprar o nosso produto pronto do
que ter toda a equipe dentro de casa”, revelou.
Pedro e Rafael Leite são irmãos e visitaram a
ExpoAgas pela primeira vez neste ano em busca
de novidades para os seus negócios. Donos de uma
padaria no interior do estado, pretendem investir na
transformação da loja em um minimercado. “Viemos
mais pela curiosidade, e saiu daqui com algumas
ideias”, contou Rafael. O sócio perdeu o receio da
injeção de dinheiro em uma operação maior: “Temos
medo de gastar e não dar certo. É bom ouvir histórias
de sucesso assim”, disse Pedro.

abastecimento são mais racionais e os ranchos estão de volta. No
RS, os aumentos de preço são mais facilmente percebidos

consumidor

o sinais de fraqueza nos três pilares de sustentação do modelo econômico brasileiro (rede de
proteção social, disponibilidade de crédito e níveis
de emprego e renda) estão levando o consumidor
a assumir uma postura mais racional e contida nos
supermercados. De acordo com o gerente de atendimento do Instituto Nielsen, Cláudio Czarnobai,
o crescimento deverá ser focado no interior, onde
o Produto Interno Bruto (PIB) cresce mais. As
reflexões foram tratadas na palestra Mudanças no
Mercado Brasileiro, realizada no dia 20/08, com
patrocínio de Superpan e Fontana.
“Em 2014, a cesta Nielsen retrai pela primeira
vez nos últimos 20 anos”, alertou Czarnobai. Com
a estabilização do número de pessoas beneficiadas
pelo programa federal Bolsa-Família, o status de
pleno emprego alcançado e o endividamento comprometendo 45% da renda familiar ao ano, as pessoas
começaram a repensar seu consumo e estão menos
tolerantes. Os gastos de longo prazo aumentaram e
reduziram-se a alimentação fora do lar e as despesas
com entretenimento. Os lares com dívidas destinam
18% de sua renda para compras de abastecimento,
e os sem dívida, 22%.

A inflação da dona de casa
“Segundo o governo, a inflação está em
6%, mas a dona de casa sentiu índice bem
maior nas compras”, enfatizou o especialista.
Assim, as idas mais frequentes ao PDV perdem
a vez e voltam os ranchos. O shopper diversifica
os canais, o hipermercado perde clientes e o
atacarejo ganha, assim como os minimercados,
tanto é que os grandes grupos apostam nisso. O
Sul segue a mesma tendência. O consumidor
é de nível mais elevado, com menos crianças,

mudou

lares menores. Sua tomada de decisão é ainda
mais criteriosa e valoriza o atendimento. “É a
região mais elástica em preço de toda a América Latina”, conta.
Onde buscar o crescimento em 2014?
“No interior, onde o PIB cresce mais”, afirmou Czarnobai. Há mais oferta de emprego,
a renda cresce e a população também. O
consumidor lá acessa mais novas categorias e
compra produtos com maior valor agregado
(torradas, bebidas com soja, leite fermentado
e antisséptico bucal são exemplos).

Mudanças sentidas
Igor Oliveira, gerente do Supermercado Peruzzo de Santa Maria, já havia percebido que o consumidor gaúcho é mais sensível às mudanças de preço.
“Um ponto percentual de aumento já é percebido
no mercado, e isso nos serve de alerta e de estímulo
a estarmos cada vez mais focados nos atendimentos
e nas ofertas, girando mercadoria”, relatou. Paulo
Pinheiro, da Mercearia Amazona Gauchão, da Rede
GrandeSul, acredita que os supermercados precisam
se adaptar às demandas dos seus consumidores, permanecendo atentos ao seu comportamento no PDV.
“Interessante ver também as boas perspectivas para
o interior gaúcho”, observou.
Rodrigo Vicente

O

O consumidor brasileiro está mais endividado. Seus gastos com

(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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autosserviço, o curso

nvestir ou não,

eis a questão
na hora de pensar em investimento e expansão
dos negócios, uma questão sempre aparece como a
definitiva: o retorno valerá o investimento? Pensando
nisso, a ExpoAgas 2014 trouxe aos visitantes da feira
o curso Estratégia Financeira e o Risco da Expansão,
ministrado pelo consultor Alexandre Ribeiro, com
patrocínio de Superpan e Fontana. Numa tarde de
explanações sobre organização financeira, organização de áreas de gestão e riscos reais, ficou uma
ideia básica: “Nenhum investimento se dá sem o
alinhamento do setor financeiro e o comercial”.
Ribeiro tem longa experiência em consultoria
e gestão de projetos. Da sua experiência, o especialista trouxe uma série de apontamentos como alerta
aos empresários que queiram crescer no varejo. A
primeira delas é a paciência: “O resultado em uma
empresa varejista é sempre nervoso, porque o lucro
líquido é baixo, mas o volume de negócio é alto”.
Um segundo e determinante ponto para o
sucesso de quaisquer planejamentos de reestruturação está na liderança das áreas envolvidas.
Conforme o especialista, apesar de a área financeira não produzir nenhuma riqueza, uma vez que
95% dela é gerada pela operação de loja e da área
comercial, ignorar a importância do financeiro na
hora de decidir em que apostar é um erro fatal.
“O financeiro vê que o caixa está baixo e manda
comprar menos. A área comercial entende que
comprar mais é a resposta para aumentar as vendas, e aí o problema está gerado”, explica.
Um dos resultados problemáticos do embate
entre operacional e financeiro está nas opções feitas
nas horas de tentativa de saída de crise: uma delas seria a utilização do fluxo de caixa nos planejamentos.
“Este é o maior erro que a empresa pode fazer”, diz.
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Estratégia Financeira e
o Risco de Expansão atraiu
um bom público no final da
tarde do segundo dia da
ExpoAgas (20/08)

Isso porque o varejo precisa ter liquidez de caixa, e
utilizar o dinheiro disponível para soluções de curto
prazo gera diminuição das possibilidades globais de
performance. “É preciso parar de pensar em expansão com capital de giro”, decreta o especialista.
Na hora da crise financeira, Ribeiro reitera a
necessidade de se fazer um estudo aprofundado da
riqueza da empresa através do balanço patrimonial.
“O resultado será a variação do patrimônio líquido
– que vai dizer se a empresa ficou mais rica ou mais
pobre”, apontou. Com essas informações nas mãos,
o empresário poderá abordar suas reais possibilidades de investimento com precisão e até mesmo
negociar a entrada de um investidor externo.
Um outro ponto a ser considerado na hora
de pensar na ampliação dos negócios é avaliar a
Demonstração de Resultados de Exercício (DRE),
que indicará a geração ou não de dinheiro dentro da
empresa. A variável indicará se as ações estão dando
retorno. Com essa análise, é possível ver onde a
empresa está errando na injeção de recursos. “Nem
sempre a redução de despesas é a resposta. Às vezes,
é a venda que está baixa”, exemplifica, alertando
que, num caso assim, talvez seja interessante deixar
o plano de expansão de negócios para mais tarde e
investir em vendas para elevar a performance.
Rodrigo Vicente
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trará novidades que prometem torná-la um sucesso ainda maior em
volume de vendas. Cerca de 120 fornecedores e supermercadistas
participaram do seu lançamento

peça certa para

bons negócios
o lançamento oficial da ExpoAgas 2015
– 34ª Convenção Gaúcha de Supermercados, foi
realizado no dia 4, no Hotel Deville, e contou com
a presença de 120 fornecedores e supermercadistas. O evento, cujo slogan é A peça certa para os
bons negócios, resultou no fechamento de 90% dos
estandes comerciais da próxima edição da feira,
marcada para 25, 26 e 27 de agosto, novamente no
Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.
Muitas atrações do ano que vem foram antecipadas. O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo,
anunciou a criação de um Centro de Negociações
para pequenos fornecedores no evento, possibilitando rodadas de negócio entre supermercadistas
e mais de cem indústrias regionais gaúchas. A iniciativa será viabilizada em parceria com a Fiergs e
sindicatos de setores como vinho, erva-mate, geleias
e biscoitos caseiros. “Com a limitação física que
impossibilita a expansão da feira, projetamos um
espaço com mesas para rodadas de negócio entre
supermercadistas e fornecedores. Assim, passaremos
de 344 para cerca de 500 expositores em 2015,
contemplando um nicho ainda maior de segmentos”,
destaca. Outra novidade será a criação do Espaço
Juliane Kessler/Agas

lançamentoexpoagas2015

A

Com 90% dos espaços comerciais já negociados, a ExpoAgas 2015
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das Centrais, aglutinando pelo menos 15 redes de
compras gaúchas. Segundo o gerente-executivo da
Agas, Francisco Schmidt, haverá salas de reuniões
cuja finalidade é permitir às pequenas empresas
do setor uma completa organização para o trabalho
durante o evento. “É uma antiga demanda, já que
as equipes costumam ingressar na feira, avaliar as
oportunidades e, somente a partir daí, decidir onde
investir para crescer”, explica.

Expectativa de fornecedores
Depois da apresentação das novidades
e do vídeo de divulgação da ExpoAgas, o
mapa da feira foi aberto para a garantia dos
espaços. O gestor comercial da Saur, Márcio
Koch, assegurou sua primeira participação na
ExpoAgas. Ele representa uma empresa que
fabrica equipamentos de movimentação de
carga, sediada em Panambi. “Um percentual
grande dos nossos clientes expõe na feira, e o
mercado está em ascensão em nosso segmento.
O objetivo é captarmos novos clientes não apenas entre os supermercadistas, mas também
entre os fornecedores”, ressaltou.
Ana Gonzales, supervisora de vendas
regional da Vinícola Nova Aliança, vivenciou
sua primeira mostra neste ano e garantiu
retorno em 2015. “O evento foi excelente
para promover a cooperativa, mostrar nossos
produtos e lançamentos, e receber clientes
e pessoas interessadas. É uma oportunidade
para marcarmos presença no mercado. Estamos otimistas”, finalizou.

Predileto foi o sexto
colocado no Ranking
Agas em faturamento por

omeado

por funcionária

metro quadrado. Com
nova loja, planeja crescer
ainda mais em 2015. Seu
nome foi sugerido por
uma colaboradora

localizado no bairro Parque dos Maias, na
capital gaúcha, o Supermercado Predileto abriga
um mix de 18 mil itens em 740m2 de loja, com 62
funcionários e sete check-outs. Em 2013, alcançou
a sexta colocação nos melhores em faturamento
por metro quadrado no Ranking Agas. O resultado
surpreendeu o proprietário Ademir Libório Groff,
embora ele admita que as vendas são boas e o giro
de clientes pela loja seja intenso.
“Temos um diferencial na entrega: levamos
as compras de carro, sem custos, à casa do cliente,
desde que ele tenha gasto mais de R$ 100 e resida
num raio de até três quilômetros de distância de
nossa sede”, frisa Groff. A estratégia para desenvolver o negócio decorre da dificuldade em construir
estacionamento em um terreno com desníveis. São
300 entregas por semana. Na frente do supermercado, há espaço para somente seis veículos.
O empresário acredita que os resultados até
dezembro devam repetir o desempenho de 2013.
No ano que vem, ele espera crescimento bem
maior, pois abrirá filial na zona norte e sua matriz
receberá reformas no açougue e na confeitaria,
que produz salgados e pizzas sob encomenda diretamente no balcão. A nova loja terá 300m2, na rua
Zeferino Dias. “A região tem muito potencial, tenho
certeza absoluta de que será um sucesso”, garante.
O investimento é de R$ 400 mil. O imóvel pertence
a um de seus irmãos e Groff já possui equipamentos
e gôndolas guardadas. “Poderia abrir as portas em
novembro, mas os problemas em contratar mão de
obra no final do ano desestimulam”, observa.
Groff trabalhou em supermercados desde cedo.
Vindo de Progresso para Porto Alegre, começou
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O Supermercado

como empacotador da Cia. Zaffari. Mais tarde, abriu
pequeno armazém na zona norte e dali mudou-se
para o Jardim Leopoldina, onde geriu outro autosserviço, com seis funcionários. Em 2000, chegou ao
Parque dos Maias. “Numa visita à minha irmã, fiz
compras num mercado e vi que lá tinha pouco movimento, apesar da grande comunidade local. Decidi
comprar a loja, mesmo com preço supervalorizado,
porque era meu sonho ter um supermercado em
lugar bom”, explica.
O nome surgiu a partir de comentário de
uma funcionária. “Eu tinha outras opções, mas
a junta comercial as vetava porque estavam em
uso. Certo dia, uma funcionária me disse que
uma cliente considerava meu estabelecimento o
mercado predileto dela para compras”, discorre.
No início, muitas foram as dificuldades em conseguir bons fornecedores. “Tínhamos de sair e
buscar mercadoria, porque o bairro não era muito
frequentado, as empresas tinham receio de entrar
em lugar mais humilde”, comenta. “Felizmente, a
situação agora é outra.”

diferença entre o psicólogo

gestão

Arquivo Pessoal

A

clínico e o organizacional

Silvana Regina Ampessan Marcon Psicóloga e professora da Universidade de Caxias do Sul

vivemos numa época em que
muitos fatores interferem no andamento das atividades nas organizações. A globalização, os avanços
da tecnologia e as pessoas são exemplos de alguns
deles que têm oportunizado evoluções em tratativas
de negócios, facilitando processos organizacionais
e contribuindo para o aumento da produtividade.
Referente às pessoas, o desafio é conciliar o binômio
do desempenho e da produtividade com saúde e
qualidade de vida. Para auxiliar nesse desafio, temos
a psicologia, que estuda e analisa os processos intrapessoais e as relações interpessoais, possibilitando a
compreensão do comportamento humano individual
e de grupo, nas organizações de várias naturezas,
onde quer que se deem essas relações. A formação
em Psicologia capacita a atuação profissional em
várias áreas, como: clínica, organizacional, escolar,
comunitária, trânsito e jurídica, entre outras. Neste
artigo, a ênfase será em Clínica e Organizacional.
O psicólogo clínico atua na área específica
da saúde, colaborando para a compreensão dos
processos intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou curativo, isoladamente ou em
equipe multiprofissional, em instituições formais
e informais. Realiza pesquisa, diagnóstico, acompanhamento e intervenção psicoterápica individual
ou em grupo, utilizando diferentes abordagens.
Algumas atribuições específicas: realizar avaliação
e diagnóstico psicológicos utilizando entrevistas,
observação, dinâmica de grupo, com vistas à prevenção e ao tratamento de problemas psíquicos;
realizar atendimento psicoterapêutico individual
ou em grupo, adequando às diversas faixas etárias,
em instituições de saúde, em consultórios particulares e em instituições formais e informais.

O psicólogo organizacional atua como facilitador e mediador do papel dos vários grupos que
compõem a instituição, considerando a subjetividade dos indivíduos, sem perder de vista sua
inserção no contexto mais amplo. Este profissional
desenvolve estratégias para melhorar o ambiente
de trabalho, em geral, e cabe a ele entender os
fenômenos relacionados à vida do sujeito e seu
contexto e intervir a partir deste entendimento.
Os conhecimentos de psicologia relacionados às
organizações permitem atuação em três campos de
intervenção: a) Psicologia do Trabalho – dá respostas a questões relacionadas com o comportamento
humano e o trabalho, trata da prevenção e promoção da saúde do trabalhador no ambiente em que
este está inserido (mercado, análise de trabalho,
desemprego, desempenho, estresse); b) Psicologia
Organizacional – respostas a questões relacionadas
à interação entre o comportamento no trabalho e a
organização onde este ocorre, analisando atitudes,
emoções; motivação e satisfação; liderança e processos decisórios; gestão, poder e conflito; cultura
organizacional e processos de mudança, e c) Gestão
de Pessoas – respostas a questões relacionadas às
práticas utilizadas para organizar a ação individual e
a coletiva. Faz recrutamento e seleção, educação e
treinamento, avaliação do desempenho e de potencial, planos de carreira e desenvolvimento gerencial.
Em síntese, o psicólogo sempre trabalhará com o
comportamento das pessoas, seja nas organizações,
nas famílias ou na escola. Dependendo da demanda,
ele precisará buscar novos conhecimentos para atuar
adequadamente dentro de tal contexto, e para isso
existem os cursos de especialização lato sensu e strito
sensu, além das formações ou capacitações.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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soluções

I

A Política Nacional de Resíduos
Sólidos chegou para provar
que, cada vez mais, o cerco se
fecha em relação ao destino
adequado para produtos

nvestimento que

traz benefícios

que, genericamente, são
vistos como lixo. Na verdade,
eles vão muito além desse
conceito, representando ganhos
ou prejuízos expressivos,
dependendo da situação

a logística reversa é uma tendência praticamente sem volta nos dias de hoje. Com legislações
cada vez mais rígidas que controlam a responsabilidade do emitente pelo envio do resíduo gerado aos
locais ideais de descarte e reaproveitamento, fica
praticamente impossível fugir de uma cadeia que
tem ganhado expressividade pelos ganhos, tanto
econômicos quanto ambientais, que pode gerar.
No entanto, as estratégias adotadas para
esse segmento nem sempre vão ao encontro do
esperado, levando empresas de diversos ramos a
adotarem soluções que têm resultado efetivo na
prática. “Os supermercados, hoje, têm mais uma
central de disposição dos resíduos, mas nessa central não existe a segregação”, sustenta o mestre em
engenharia ambiental Marcelo Ferreira.
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Entre os erros mais comuns, Ferreira explica
que a junção de materiais de diferentes modalidades
é um dos mais prejudiciais e, muitas vezes, inviabiliza
reaproveitamento de resíduos, que acabam sendo
contaminados por outros. As lâmpadas fluorescentes,
exemplifica, são produtos contaminantes, chamados
de classe 1, mas costumam ser armazenadas com
os de classe 2, que se dividem entre os recicláveis
mais comuns (como papelão, papel e alumínio) e
orgânicos, como terra e hortaliças.
Pior que a contaminação, o custo para descartar materiais das diferentes classes também é
diferenciado, sendo mais oneroso para os de classe
1. Ou seja, quando os elementos contaminantes
são misturados aos demais, o custo da coleta adequada pode ser maior. Ferreira contabiliza que para

descartar uma tonelada de material de classe 2 o preço fica em R$ 120. Já
para os de classe 1, o custo gira entre R$ 200 e R$ 600 por metro cúbico
em aterros licenciados.
Outra diferenciação que passa despercebida é com relação aos orgânicos. O engenheiro ambiental esclarece que só podem ser considerados
orgânicos produtos que possam fazer parte de sistemas de compostagens,
sendo que resíduos decorrentes de varrição, como folhagens, estão fora
dessa prerrogativa.
Os aspectos relativos ao tema afunilam-se, mostrando que não é possível
dar conta das exigências legais sem preparo adequado. O risco é considerável, alerta: “As multas variam de acordo com o tipo de infração cometida,
mas, além do valor a ser pago, pode ocorrer a determinação judicial para
fechar parte da loja”.
É importante salientar que todo impacto ambiental decorrente do
acondicionamento equivocado também pode gerar penalidades maiores,
expressivas de acordo com a gravidade da situação. “Podem ser multas até
milionárias, em alguns casos.”

Terceirização

Arquivo pessoal

Na rede Gecepel de supermercados, a solução encontrada para resolver a questão do descarte foi a terceirização de serviços. O diretor da
empresa, Paulo Pfitscher, esclarece que a opção facilita o cumprimento
das obrigações legais,
especialmente em relação ao descarte de
pilhas e lâmpadas.
Para o engenheiro ambiental Marcelo
Ferreira, essa é uma
opção muito válida
para companhias de
diversos ramos. Ele
Engenheiro ambiental
orienta, no entanto,
Marcelo Ferreira
que é preciso conhecer os procedimentos
adotados pelas empresas que prestam esse serviço para conferir se
estão de acordo com as determinações legais, salientando que a
responsabilidade sempre recai sobre a companhia responsável pelo
descarte, mesmo que ele tenha sido terceirizado.
“O cerco está se fechando”, alerta. “Hoje, as fiscalizações por
sistemas eletrônicos estão cada vez mais aprimoradas, e em pouco
tempo não será difícil identificar, pelo tamanho das lojas, aquelas que
têm encaminhado pouco material para descarte adequado”, pontua.
Outra vantagem da terceirização é a possibilidade de treinar
pessoal que atue dentro das empresas para que façam a separação
adequada. “Ter pessoal preparado para fazer o descarte corretamente faz toda a diferença, porque um funcionário pode ser multiplicador dentro da empresa e levar mais empregados a adotarem
as práticas adequadas.”

Daniela Villar/Divulgação

capacitação

C

A primeira turma formada em linguagem de sinais (libras) pela parceria entre
a Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social (Smacis) de Porto
Alegre e a Agas mostra o engajamento dos profissionais do autosserviço
em atender clientes de forma cada vez melhor

omunicação acessível

“não há limites para quem pensa grande.” Em
uma frase, a coordenadora de Capacitação da Agas
sintetizou o sentimento de 22 formandos no curso de
Libras concedido pela Smacis. A formatura ocorreu
durante a 14ª ExpoAgas, contando com a presença
de autoridades, que chancelaram a importância do
curso para universalizar o contato com um público
que ainda enfrenta dificuldade no atendimento do
varejo: pessoas com deficiência auditiva.
“A conclusão de projetos como esse é uma realização para nós, organizadores, também. Nossos instrutores têm uma energia visceral para renovar nossos cursos e propósitos”, destacou Angelita Garcia
durante a cerimônia, lembrando que os formandos
pertencem a importantes empresas gaúchas e que
participaram do curso de Libras “para atender um
contingente de 80 mil surdos, ansiosos para terem
com quem se comunicar e solicitar pedidos”.
Quem concluiu a formação destacou o potencial do curso para os resultados das companhias e
para a rotina de trabalho. Carina Fantinel é uma
das formandas e trabalha em prevenção e perdas
na rede de Supermercados Asun, que tem muito
a ganhar com a participação da colaboradora. “O
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curso foi muito bom, espero me comunicar com
as pessoas necessitadas, até porque poucos profissionais no setor estão habilitados para isso. Assim
poderemos melhorar as vendas”, sustenta.
Instrutora da Agas, Gerusa Schmitt é outra
formanda que vê vantagens e pretende levar
adiante o desenvolvimento em linguagem de
sinais. “Acho importante aprendermos libras, é
mais um idioma no currículo. Sou palestrante, e
nunca vi uma pessoa dar palestra e já traduzir para
libras simultaneamente. Espero ser capaz disso.
Tenho disposição para fazer o nível intermediário
e avançado”, destaca. “Quem trabalha com capacitação não pode se limitar. A qualquer momento
ou em qualquer lugar posso encontrar aluno que
só fale em libras e terei de saber me comunicar.
A oportunidade da Agas foi essencial, e o curso,
maravilhoso”, acrescenta a instrutora.

Continuidade
Durante a formatura, o secretário municipal de Acessibilidade e Inclusão Social,
Raul Cohen, assegurou que a iniciativa terá

continuidade, ressaltando a importância e o
comprometimento com o tema. “A capacitação
em Libras tem um grande alcance não apenas
para os negócios supermercadistas, mas para
a população em geral e em especial às pessoas
com deficiência auditiva. A Agas tornou realidade um momento inesquecível”, destacou.
De acordo com a Smacis, ainda para este
semestre está previsto o curso de Libras para o
nível Intermediário 1. Em 2015, a perspectiva
é formar três turmas no nível Básico, uma no
nível Intermediário 1 e outra no Intermediário
2. “Eu sou empresário também, estou muito
feliz por ver o governo chegar a grandes realizações por meio desta parceria. Seguramente
estamos construindo um futuro melhor para
nossa cidade, que já deu exemplo de organização e recepção durante a Copa do Mundo. A
secretaria irá apoiar mais três cursos, queremos
continuar a parceria, e há muita gente ainda a
ser capacitada. Estamos orgulhosos”, acrescentou o secretário. Informações sobre novas
turmas serão disponibilizadas em breve.
O presidente da Agas, Antônio Cesa
Longo, mencionou que mesmo em um cenário não tão positivo, a iniciativa prova a
expectativa de melhores resultados corporativos em breve. “Nossa equipe de capacitação

está sempre atenta. Nossos instrutores têm
o espírito de ensinar de modo a tornar a vida
de cada um melhor e torcer para que sejamos
mais felizes. A formatura durante a ExpoAgas
mostrou que esta feira trouxe, de fato, uma
energia diferente em um momento em que
a economia não anda muito bem. No nosso
ambiente a gente cria oportunidades, acredita
em dias melhores, e os números comprovaram isso”, salientou.
A coordenadora de Capacitação da Agas,
Angelita Garcia, mencionou que é fundamental a adaptação de toda a sociedade em relação
ao tema. “Percebi, no processo, que aqueles
que necessitam de inclusão social somos nós,
porque os surdos estão muito bem preparados
e não têm limites: são cultos, inteligentes e são
um exemplo a ser seguido. Eles entendem até
mesmo os nossos limites culturais.”
O representante da Federação Nacional
de Educação e Integração dos Surdos (Feneis),
Gustavo Lemos de Freitas, complementou
citando a expectativa em relação à propagação
da proposta. “A formatura da primeira turma
do curso básico de Libras é muito importante. Espero que todos tenham interesse para
aprimorarem-se nos estudos. Se a Agas não vê
limites, que a iniciativa se repita.”

Frutas ornamentais
Todo supermercadista sabe que apresentação
é fundamental para impulsionar vendas no departamento de hortifrútis. Ainda assim, o potencial desses
espaços não é tão explorado quanto poderia, afirma
o diretor do Grupo Benassi, Cleber Luis Souza, que
ministrou o curso Frutas Ornamentais – Técnicas

para Decorações de Frutas, Legumes e Verduras
(FLV) no dia 15 de setembro, na sede da Agas. “No
Rio Grande do Sul, esse segmento está muito longe
da exploração possível, ainda não tem um foco, embora tenhamos bons profissionais”, diz, assegurando
que o investimento gera bons resultados.

Confraternização
realizado em Caxias do Sul, Santa Maria, Porto
Alegre, Passo Fundo e Cruz Alta.
Carlota Pauls

Durante a ExpoAgas, ocorreu a tradicional
confraternização dos instrutores do curso de
Gestão Estratégica de Supermercados (GES).
A reunião ocorreu no espaço da Agas, no Centro de Eventos da Fiergs. O festejo é realizado
anualmente durante o período da maior feira
supermercadista do Estado. Neste ano, como
nos anteriores, os instrutores comemoram os
resultados positivos do curso, que, em 2013, foi
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Presente na vida das civilizações desde tempos remotos,
a cerveja acompanha os consumidores em momentos
de celebração. Busca por produtos de maior qualidade
tem diversificado a produção brasileira da bebida

em sempre loira

datam de

4000 a.C. as primeiras informações sobre uma “bebida divina” que habitantes do
Oriente Médio obtinham a partir da fermentação
do pão. O resultado era um líquido inebriante.
Mil anos depois, na Babilônia, já havia cerca de
20 variedades do elixir – que geralmente era
escuro e precisava ser ingerido com um canudo
para evitar as partes sólidas, demasiado amargas. Mais um salto no tempo e encontram-se os
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egípcios, que chegaram a enterrar recipientes do
composto junto às tumbas dos faraós, para seu
proveito no pós-vida.
Desde os tempos mais remotos da humanidade, a cerveja acompanha as civilizações. O
desenvolvimento da bebida atravessou os séculos.
Do Império Romano, as técnicas de preparo foram
levadas até a Inglaterra e se popularizaram nos
monastérios europeus, durante a Idade Média.

Ervas aromáticas e especiarias eram acrescentadas à mistura para dar sabor
e manter as propriedades por mais tempo. No entanto, o grande trunfo foi a
inclusão do lúpulo na receita. Graças aos alemães, descobriu-se que a planta
diminuía o índice de putrefação dos demais ingredientes. Foi o mesmo povo
germânico que, em 1487, decretou a primeira lei de pureza relativa à cerveja,
a Reinheitsgebot. Pelos textos originais, só era permitido o uso de água, lúpulo
e malte, um derivado da cevada.

Sabor especial
De lá para cá, muita água – e lúpulo, e malte – rolou. A bebida
se espalhou pelo mundo e os gostos se diversificaram. No Brasil, por
exemplo, a preferência é pela pilsen, uma variedade de cerveja mais
leve. É a popular loira gelada que domina as gôndolas dos supermercados e as mesas dos bares em todo o país.
No entanto, a supremacia dourada foi recentemente posta em xeque. Estudos comprovaram que a quantidade de cereais não-maltados
na composição das cervejas brasileiras gira em torno de 45%, algo próximo ao limite permitido por lei, de 50%. As versões industrializadas
levam grandes quantidades de milho e arroz, grãos mais baratos que a
cevada. Os fabricantes se defendem dizendo que a medida é tomada
justamente para se atingir a leveza e o frescor aos quais os consumidores
estão acostumados. Os puristas, por outro lado, fazem até campanha
nas mídias sociais para boicotar as marcas.
Nesta busca por um sabor mais próximo ao ideal, acabam despontando as bebidas especiais. São usualmente produzidas em pequena
escala, de maneira artesanal, e, por isso, custam mais caro. Esses rótulos
já correspondem a 6% do mercado nacional, em número de vendas, e
satisfazem os paladares mais exigentes.
Hoje, a diversidade de cervejas à disposição do público é semelhante à do vinho e à do espumante, bebidas tidas como mais requintadas. Os conhecedores não vão ao súper à procura da mais barata, para
beber em quantidade. Eles buscam uma blond ale, ou uma stout, ou uma
IPA. São cervejas encorpadas, de sabor denso e colorações variadas,
que harmonizam com refeições e são degustadas sem pressa.
Existem dois tipos principais de cerveja. De um lado, estão as
lager. Essas, de baixa fermentação, exigem temperaturas reduzidas e
um longo tempo de preparo. O resultado é um produto seco e menos
alcoólico. Entram nessa categoria, por exemplo, as bock, popularizadas
no Brasil durante os anos 1990 como alternativas para o inverno.
O outro grupo é o das ale, de alta fermentação, produzidas em
períodos curtos e sob temperaturas mais elevadas. Com mais corpo e
acentuada graduação alcoólica, elas englobam diferentes famílias cervejeiras. Estão sob o leque as weiss, cervejas de trigo, e as stout – mais
escuras, com retrogosto de café ou chocolate.
Notas frutadas, aromas distintos e cores que vão do amarelo claro a um sólido preto aumentam a gama de opções. Microcervejarias
brasileiras inventam, inclusive, misturas com frutas amazônicas, como
o açaí e o taperebá. No Rio Grande do Sul, como não poderia deixar
de ser, a aposta é a cerveja de erva-mate.

produtos / cerveja

Mercado forte
Apesar da expansão das premium, a maior
fatia do mercado ainda é destinada às cervejas
populares. Com 13,4 bilhões de litros da bebida produzidos anualmente, o Brasil é a terceira
maior indústria do mundo, ficando atrás apenas
dos Estados Unidos e da China. Os dados são do
Sistema de Controle de Produção de Bebidas da
Receita Federal (Sicobe).
As vendas costumam acompanhar a sazonalidade. Segundo a Nielsen, as altas temperaturas no
início do último verão incrementaram em 12,6% a
comercialização da ceva, em comparação ao mesmo
período do ano passado. A Copa do Mundo de 2014
também foi um bom momento para aumentar a
conversão, já que os torcedores acompanhavam os
jogos consumindo a gelada, geralmente acompanhada de pipoca e outros petiscos.
Este hábito, aliás, aponta uma oportunidade
de cross merchandising. Disponibilizar pacotes de
amendoim ou biscoitos salgados junto às latas e
garrafas de cerveja traz conveniência aos compradores. Outra forma de fidelizar a clientela é vender
bebidas geladas. De acordo com análises da Kantar

Paixão nacional

A

cerveja é apontada pelos consumidores
como a bebida que mais combina com
as comidas típicas brasileiras. Segundo o
Ibope Inteligência, 45% dos entrevistados
a escolhem para harmonizar da feijoada ao
vatapá – passando, é claro, pelo churrasco.
A gelada abre grande vantagem em relação
ao refrigerante (28%), ao vinho (5%) e ao
suco de frutas (5%) na hora de se escolher
o que vai matar a sede dos comensais.
O instituto também aponta que a cerveja é líder durante comemorações. Ainda
que o espumante seja considerado ideal
para brindes, ele corresponde à preferência
de apenas 13% dos brasileiros, para as celebrações de bons momentos. As festas de
praticamente dois em cada três brasileiros
(64%) são mesmo regadas à tradicional
combinação de lúpulo e malte.
©iStock.com/Jonathan Austin Daniels

Enquete
O que você leva em consideração na
compra de cerveja?
“Sempre procuro a minha marca de
preferência, mesmo que o preço dela
esteja acima das concorrentes.”

Fotos: carlota Pauls

Andriel Costa dos Santos, pedreiro
“Meu primeiro critério de escolha é a
marca, e depois o preço, num balanço
entre eles.”
Iara Paula Coelho, aposentada

“A qualidade é o que procuro, e o
preço fica em segundo plano. Não
adianta comprar algo que não
agrade ao paladar.”
Paula Nascimento, marquetóloga
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Brasileiros estão entre os maiores
produtores mundiais de cerveja

Worldpanel, o público costuma dar preferência a
artigos prontos para o consumo imediato.
Um último item que pode agregar valor ao
sortimento são os copos. Engana-se quem pensa
que qualquer recipiente descartável é suficiente
para os adoradores mas rigorosos. O formato
e o material do copo, segundo os especialistas,
influenciam na experiência final. Canecas, tulipas, taças, flautas, calderetas e pints: cada um é
mais adequado a um tipo específico de cerveja.
E, assim, as possibilidades deste segmento vão se
expandindo ainda mais.

caminho –, o Beltrame
Supermercados traça

o coração

do Rio Grande
um bar de secos e molhados que dá origem a
uma rede de supermercados costuma ser a trilha
percorrida por muitos empreendedores. Essa também é a história de Santo Assis Beltrame (foto) e
sua família. É em Santa Maria, no coração do Rio
Grande do Sul, que o caminho vem sendo traçado
desde os anos 1960.
Tudo começou com um pequeno estabelecimento no município da Região Central. Mais
tarde, em 1966, foi inaugurado o armazém O
Varejão. Localizado na rua Euclides da Cunha, foi
considerado pela família um ponto mais adequado
para o comércio. O palpite estava certo: seria na
mesma via que, em 1983, a matriz do supermercado que carrega o sobrenome Beltrame abriria as
portas para o público.
Nos anos seguintes, vieram mais duas filiais,
ambas em Santa Maria. Também foi implementado
um depósito (CD) na BR-392, para facilitar a distribuição da mercadoria entre as lojas da rede. Atualmente, a empresa conta com 306 colaboradores
e opera, ao todo, com 30 check-outs. O sortimento
é de cerca de 10,5 mil itens. “A companhia ocupa
a 24ª posição em faturamento, segundo o Ranking
Agas 2013, tendo apresentado bons resultados
nos demais indicadores de desempenho”, explica
Suzana Cardozo Concência, gerente administrativa.
“Para o ano de 2014, a projeção aproximada de
faturamento é de R$ 100 milhões.”

Dedicação a Santa Maria
De acordo com a gerente, o Beltrame se
destaca principalmente nos setores de açou-
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uma história de sucesso
na Região Central do
Estado. Dedicação e
colaboração da equipe
são marcas da empresa

Divulgação/Beltrame Supermercados

perfildovarejo / Beltrame Supermercados

N

Com três lojas em Santa

gue, padaria e hortifrútis. Além de um mix
de produtos selecionados, afirma Suzana, os
preços são competitivos. “Temos 48 anos de
atuação na cidade. É uma empresa familiar
que vem unindo esforços sempre voltados
para o crescimento justo e sustentável”,
destaca. O trabalho dedicado de familiares,
colaboradores e fornecedores, bem como o
apoio de toda a clientela, também são pontos
enfatizados pela profissional. “Estamos em
constante aprendizado e desenvolvimento.”
Com tanto empenho, não é de se admirar que os próximos planos incluam a inauguração de uma nova filial do supermercado,
projeto que já está aguardando aprovação final
na prefeitura de Santa Maria. A previsão é de
que a quarta unidade traga um aumento de
40% na renda da companhia. O novo empreendimento também proporcionará a criação
de 150 empregos diretos para moradores da
região. Assim, o Beltrame Supermercados
continua sua história de desenvolvimento e
sucesso no coração do Rio Grande do Sul.

Larry Silva/Agas

legislação

T

er crédito significa

efetuar uma cobrança?

Paulo Roberto Tramontini Consultor Jurídico da Agas

muitos associados nos perguntam como proceder diante do consumidor que
deve ao lojista determinado valor. Como recuperar este crédito?
Sempre mencionamos que os mesmos devem
ingressar com algumas espécies de ações judiciais
que se chamam Ação de Execução, Ação Monitória ou Ação Ordinária de Cobrança, desde que o
mesmo possua os documentos específicos para uma
delas, pois possuir um crédito não significa que automaticamente o credor irá cobrar a dívida. Confira
quais são os documentos necessários abaixo.
Ação de Execução: duplicata (ou bloqueto
bancário), nota fiscal com o comprovante de
entrega da mercadoria e protesto.
Ação Monitória e Ação Ordinária de Cobrança: documento escrito que comprove a efetiva
compra, de preferência sempre a Nota Fiscal com
o comprovante de entrega da mercadoria. Tecnicamente, a primeira ação é a mais rápida e as outras
demandam mais tempo no Judiciário. Obtido o
êxito perante o Judiciário quanto a essas ações
,estaremos diante do que chamamos efetivação de
uma penhora, que pode recair sobre vários bens,
tendo sempre como “preferência” o dinheiro.
Nesta fase processual que “chamamos a
busca de bens para penhora” é que começam os
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problemas, pois inúmeras vezes nos deparamos
com devedores que não possuem bens passíveis
de penhora. Como proceder, após ingressarmos
com um daqueles processos, pagando despesas judiciais, etc., e não encontrarmos bens do devedor
para satisfazer o crédito do credor? Se o devedor
não tiver bens a cobrança não se efetivará. Essa é a
razão de afirmarmos, diuturnamente, que ter um
crédito, muitas vezes, não significa que o mesmo
vá se transformar em cobrança.
Neste momento é que vislumbramos a força
dos órgãos de proteção ao crédito com a devida
inscrição, previstos pelo próprio Código do Consumidor, pois o devedor, certamente, não irá
deixar de consumir e uma vez inscrito naquele
órgão certamente terá restrição em obter crédito
no mercado, podendo vir ao encontro do credor e
saldar a sua dívida em razão da sua inscrição.
Neste breve comentário, então, sobre crédito
e cobrança, é importante destacar que o lojista deve
verificar o cadastro do comprador no momento da
compra. Uma vez dado o crédito e registrado o
não pagamento, é fundamental efetuar a inscrição
no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Assim,
no caso de existirem bens passíveis de penhora, é
possível satisfazer o seu crédito. Respondendo à
indagação do título deste artigo: não, porém, se
tomarmos as devidas precauções, aqui asseveradas
talvez nosso crédito se efetive em cobrança!

de 24m2, a partir de fabricação caseira de
amaciante. Em 2014, inaugura parque fabril
com área mil vezes maior em Arroio do Meio

S

ucesso

inspirado pela mãe
o diretor da indústria de produtos de limpeza
Girando Sol, Gilmar José Borscheid, trabalhava em
fábrica de calçados no final dos anos 80, quando uma
crise econômica sacudiu o setor e fez várias empresas
falirem. Desempregado, foi visitar a mãe, a dona
Írica, e encontrou-a fazendo um amaciante de roupa
caseiro. “Achei aquilo muito interessante, a maneira
como ela trabalhava e como o líquido ficou cheiroso”,
narra. “Me inspirei e disse a ela: vou fazer amaciantes
de roupas! Ela deu risada, mas eu segui em frente.”
Com trânsito entre profissionais da química, graças
ao passado no ramo coureiro, o empreendedor
soube onde conseguir matéria-prima e pesquisou
uma fórmula industrial para poder comercializar seu
produto. O primeiro passo estava dado.
A empresa começou no dia 1º de abril de 1991
na Barra da Forqueta, em Arroio do Meio, num galpão de 24m2 que pertencia à sogra de Borscheid. A
marca desejada por Borscheid era Girassol, porém
já havia azeite com esse nome. Ele optou então por
Girando Sol para não abandonar completamente a
ideia inicial. A esposa ajudava na produção e, à medida que as vendas cresciam nas redondezas, mais
gente da família uniu-se ao negócio: irmão, cunhados
e sobrinhos. “Fabricávamos amaciante de roupa de
um litro num frasco azul e o vendíamos nos supermercados do município e região. Como os clientes
Divulgação/Girando Sol

perfilfornecedor / Girando Sol

A Girando Sol nasceu em 1991 num galpão
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elogiavam o produto e repetiam os pedidos, criamos
coragem para expandir”, conta.

Crescimento acelerado
Confiante, percebendo o mercado em
potencial, Gilmar montou uma equipe de
vendas em todo o RS e ampliou o número
de clientes. O Sebrae ajudou a implementar
programas de qualidade, e o crescimento
esperado veio. Do fundo de quintal, em 15
anos a indústria gerou duas filiais, sendo uma
junto com a matriz, em Arroio do Meio, e outra em Lajeado, cidades do Vale do Taquari.
Na última década, a Girando Sol cresceu até
três pontos percentuais acima do PIB nacional, e espera fechar 2014 com crescimento
de 8% em volume de vendas. O empresário
que buscava atividade para sustento agora
emprega 400 colaboradores e produz 11
famílias de produtos, num total de 150 itens.
Sua marca está presente também em Santa
Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e em países vizinhos.
Até o final do ano, a Girando Sol deverá
centralizar todas as suas operações em um
novo parque fabril de 24 mil m2, num investimento de R$ 40 milhões. “Vamos simplificar
as operações e a logística, e produzir mais.
Queremos continuar crescendo e prestando
ótimos serviços a nossos 12 mil clientes, sem
perder o foco”, assegura o diretor. Nessa
história toda, ele lembra sempre o papel
do varejo supermercadista como parceiro
estratégico: “É como o sangue na veia, não
vivemos sem ele”.

produtos / farináceos

D

o pão

à farofa
farinha de trigo, de mandioca, de milho,

estão presentes na nossa
alimentação todos os dias. Por
isso não faltam nas gôndolas dos
supermercados, ganhando cada vez
mais variedades para conquistar de
vez os consumidores que procuram
opções saudáveis e práticas

Praticidade e saúde
A busca por alimentos nutritivos, mais
saudáveis, e a tendência do consumidor em
aproveitar mais o tempo livre têm levado
empresas a desenvolverem, constantemente, novos produtos voltados para atender a
essas necessidades. Assim surgiu a mistura
para bolo, que é, segundo a enquete feita

©iStock.com/Viktor Kitaykin

de soja, de rosca. Farinha fermentada. Farinha sem
fermento. Mistura para bolo, para pães e cucas.
Fermento em pó ou em tablete. O universo dos
farináceos é extenso e só com ele é possível obter
um número incontável de produtos. Do pão de
todas as manhãs à farofa no almoço de domingo.
Do bolo simples e caseiro aos mais sofisticados.
Isso sem falar nas inúmeras receitas, que vão do
alimento mais nutritivo possível ao mais calórico.
A verdade é que tem para todos os gostos. E a
tendência é de que surjam cada vez mais novas
variedades para atender a um mercado consumidor amplo e diversificado.

Nutritivos e versáteis, os farináceos
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©iStock.com/SangHyunPaek

em um supermercado de Porto Alegre pela equipe da Revista Agas, a
opção preferida pelos consumidores na hora de preparar um bolo em
detrimento dos diversos ingredientes usados no processo.
Outro fator que tem influenciado no momento da compra são
as vertentes mais saudáveis de produtos do dia a dia. O pão é um dos
melhores exemplos. O alimento, presente na mesa dos brasileiros, é
prático e nutritivo, perfeito para ser consumido em qualquer refeição,
mas também é um dos primeiros produtos que vem à mente das pessoas
quando o assunto é o consumo de carboidratos. Nutricionistas e médicos
recomendam sempre a parcimônia e a escolha de produtos com mais
fibras, indicando a redução da farinha refinada pela integral.
Assim, surgiram os pães integrais e com grãos, tão práticos e
saborosos como o pão convencional, mas com maior quantidade de
fibras e menor teor de carboidratos. Solução perfeita entre praticidade

Enquete

“Minha esposa varia: às vezes compra a mistura,
outras vezes o bolo pronto ou os ingredientes para
fazer tudo em casa. Os sabores preferidos são
chocolate e laranja.”
Lloyd Mendonça, técnico judiciário
“Eu compro a mistura pronta, da minha marca
preferida. É mais fácil: bate tudo, bota no forno e
está feito o bolo.”
Edith Oliveira, aposentada
“Eu prefiro comprar a mistura para bolo pronta,
porque facilita o preparo, leva menos tempo.”
Maira Gomes Vieira, doméstica

Fotos: Carlota Pauls

Você prefere comprar a mistura pronta para fazer um bolo
ou os ingredientes separadamente?

a viabilidade de desenvolver misturas para
bolo em pó contendo soja.

Valor agregado
Enquanto um quilo de farinha ou um pacote
de mistura para bolo custam entre R$ 2 e R$ 10, o
preço do quilo de um bolo pronto pode superar os
R$ 50. Muitos supermercados já descobriram que
o valor agregado aos produtos pode ser bastante
lucrativo. O cliente está disposto a pagar mais
pela praticidade, por isso, consultores de negócios
estimulam que os empresários busquem caminhos
para diferenciar produtos que comercializam,
elevando as margens de lucro.
Para se dar bem nesse quesito é fundamental
conhecer bem o perfil dos consumidores, identificando qual é a periodicidade de compra desse
tipo de produto e preferências quanto a sabores
e características.

Soja em evidência

S

oja, trigo e milho foram as estrelas da Casa do Senar-RS na 37ª Expointer. Durante o evento, a programação
da entidade realizou oficinas de nutrição e alimentação, com o objetivo de orientar sobre o melhor aproveitamento e origem dos alimentos. Os pratos foram elaborados por nutricionistas da entidade, apresentando
ao público visitante as propriedades dos grãos e a forma de preparar alimentos. A soja, usada na produção
de pão caseiro, provou que é possível incorporar nutrientes nem sempre tão tradicionais aos pratos do dia
sem qualquer prejuízo ao sabor. E o melhor: a receita não é tão difícil quanto possa parecer. Confira:

Pão caseiro com farinha de soja
1 xícara (chá) de água morna / 2 ovos / Meia xícara (chá) de óleo / 3 colheres (sopa) rasas de açúcar
1 colher (chá) de farinha de soja / 5 xícaras (chá) de farinha de trigo / 30 gramas de fermento biológico
Modo de preparar
Em um recipiente, dissolva o fermento em água morna. Adicione açúcar e uma xícara (chá) de farinha de trigo. Cubra com
plástico e deixe em repouso por 15 minutos. Depois, misture o fermento já preparado, o óleo, o sal, os ovos e a farinha de
soja. Adicione aos poucos o restante da farinha de trigo, trabalhando a massa até que os ingredientes se unam e a massa
desprenda dos dedos. Molde os pães no formato desejado. Disponha os pães em formas untadas e enfarinhadas. Deixe
crescer por 60 minutos. Asse por 30 minutos em temperatura média e forno préaquecido.
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Raquel Santana/Divulgação Sistema Farsul

produtos / farináceos

e saúde. E para quem não encontra o pão integral pronto para o consumo, sobram opções
de farinha com todos os tipos de nutrientes
para compra nos supermercados.
As marcas têm investido forte na indústria da alimentação saudável, desenvolvendo
desde a farinha de trigo comum até opções
mais específicas com adição de grãos. Aí
entram a farinha de trigo integral, farinha de
trigo com fermento e misturas para preparo
de cuca integral, pão de soja, pão de milho,
pão integral, pão multicereais, pão integral
com quinoa e chia e pão integral com amaranto e quinoa, entre tantos outros. Não dá
para reclamar, opções saudáveis e práticas não
faltam. E os consumidores aprovam.
Uma pesquisa conduzida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em
2010, constatou que 58,8% dos entrevistados consomem mistura para bolo em pó
e que 65,7% dos entrevistados já tinham
consumido algum produto contendo soja.
Entre as pessoas que responderam aos questionamentos, 81% afirmaram conhecer os
benefícios da soja. O estudo elaborado pelas
tecnólogas em alimentos Carolini do Prado,
Camila Müller e Simone Regina Schoffen
foi coordenado pela doutora em Ciência de
Alimentos Ornella Maria Porcu e comprovou

©iStock.com/Lathuric

calendáriopromocional / verão

M

Já é tempo de se planejar para a estação mais quente
do ano. Da decoração ao sortimento, vale investir numa
loja mais atrativa para a clientela. Veja algumas dicas

as que calor

o ano se aproxima do fim e chega a hora de pensar em sol, sorvete, piscina e viagem de férias. A
chegada do verão aumenta a procura por artigos
sazonais, dos alimentícios aos cosméticos. Para o
autosserviço, é mais uma chance de incrementar
as vendas e trazer conveniência à clientela. A chave
é investir na mercadoria certa e apresentá-la de
uma maneira atrativa, seja com uma exposição
diferente ou com decoração específica. Bolas de
plástico, cadeiras de praia e caixas de areia podem
compor o cenário – ou até mesmo estarem à venda
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–, mas há outros produtos que também não podem
faltar no sortimento.

Fruta fresca
Nos meses mais quentes, aumenta a
procura por alimentos frescos. “É raro encontrar ações de merchandising com frutas
da estação”, aponta Marise de Ugalde, consultora de marketing e varejo e professora
da ESPM-Sul.

É importante atentar para a temperatura
dos ambientes. Sem a refrigeração adequada,
os vegetais amadurecem depressa e, logo, apodrecem e precisam ser descartados. O calor
também favorece a proliferação de patógenos
que podem causar intoxicação alimentar.
Dispostos geralmente nas próprias caixas plásticas em que são transportados, para
garantir o manuseio mínimo, legumes e frutas
devem ser organizados de acordo com o tamanho, o formato e a coloração. Um conjunto
homogêneo de alimentos não só transmite
qualidade, como evita que os clientes os revirem em demasia. O toque excessivo também
acelera o processo de maturação.
Por fim, vale reservar um espaço especial para a batata, o grão de bico, a linhaça
e a quinoa. Tubérculos e grãos rendem boas
saladas frias, além de serem procurados por
seus valores nutricionais.

solar (FPS) em diferentes intensidades. O
filtro pode ser encontrado até mesmo em
itens de maquiagem – afinal, mesmo quem
não sai em veraneio e permanece trabalhando
na cidade deve se proteger.
Linhas para os cuidados capilares também
utilizam FPS. Shampoos, condicionadores,
cremes para pentear e máscaras restauradoras
oferecem um tratamento completo aos danos
causados pelo clima. Além deles, os cremes
hidratantes e pós-sol deixam a pele menos
suscetível a descamações e ardências.
No mais, barreiras físicas – chapéus,
óculos escuros e camisetas – ajudam. Lojas
que ofertem esses produtos devem saber
explorá-los durante o verão, montando looks
em manequins ou organizando promoções.
“O rigor do layout do supermercado às vezes dificulta ao lojista pensar em áreas mais
livres, que possam brincar com a cenografia”,
alerta a consultora.

Para refrescar
Cerveja, refrigerante e néctar de frutas costumam ser mais vendidos nos períodos de calor intenso.
No entanto, o supermercadista pode oferecer outras
bebidas refrescantes. Os espaços nobres das gôndolas
podem ser ocupados pelo chás gelados e pela água
de coco pronta para o consumo, que agregam valor
à loja e aumentam o tíquete médio.
Ilhas especiais com decoração em motivos
praianos são outra opção para deixar a mercadoria
em evidência. “O consumidor é muito sensível à
ambientação, aos estímulos sensoriais e à degustação
de produtos”, lembra a professora Marise.
Sorvetes e picolés merecem destaque. Versões light e sem lactose atendem ao público que faz
dieta – tanto por restrições alimentares quanto por
questões estéticas. É natural: com roupas curtas e
mais corpo à mostra, há quem comece o “projeto
verão” e resolva cuidar mais da aparência.

Cuidados com a pele
Falando em corpo, o sol, o mar e a piscina agridem a pele e os cabelos Por isso, a
indústria investe em cosméticos específicos
para a estação. Há uma variada gama de bronzeadores e bloqueadores solares, das loções às
embalagens em spray, com fator de proteção

Alalaô!

N

ão dá para falar de verão sem mencionar o Carnaval. As festividades movimentam bastante
o comércio de bens e de serviços. O supermercado pode ser o lugar onde o consumidor
encontrará desde a serpentina para a folia de
rua até a bebida para as reuniões da turma.
Máscaras, confetes e lantejoulas espalhados
pelo salão ajudam a criar o clima.
Porém, é preciso prevenir os excessos. No
Carnaval passado, a Associação Brasileira de
Bebidas (Abrabe) aproveitou a época para divulgar uma campanha pelo consumo consciente
de álcool. Os estabelecimentos podem investir
em ações semelhantes, lembrando dos perigos
de beber e dirigir, por exemplo.
O período também é utilizado pelos fabricantes de preservativos para promover o sexo
seguro. Panfletos, cartazes e outros elementos
de comunicação visual são distribuídos em
bares e demais pontos comerciais. O autosserviço, assim, torna-se um aliado para que a
informação chegue a um público mais amplo.
O importante é se divertir. Com prevenção e prudência, a festa está garantida.

(setembro/outubro 2014) Revista AGAS

111

destaques

MOSMANN Inova em
massas e biscoitos

Para proporcionar sabor e qualidade
de vida aos seus consumidores, a Mosmann
Alimentos inovou seus produtos agregando
às linhas de massas e biscoitos ingredientes
funcionais, como chia, quinoa, soja e linhaça.
As massas tipo ninho e penne também possuem versões integrais, e a parafuso contém
multigrãos. Já a bolacha Maria possui leite e
aveia como novos condimentos.

INCOTERM Termômetro

para chimarrão

O termômetro para chimarrão da Incoterm – Soluções em Medição garante a
temperatura ideal de 73ºC para o chimarrão.
O preparo da bebida envolve várias etapas,
e para obter o melhor sabor da erva-mate
e proteger a saúde, a água não pode ferver.
Com formato de cinta para até seis unidades, o expositor do termômetro pode ser
posto junto a gôndolas de erva-mate, cuias,
bombas, garrafas térmicas e produtos típicos
do Rio Grande do Sul.

CBS

Nova
embalagem transmite energia
O achocolatado em pó instantâneo SuperCau,
da CBS (Unidasul), lança nova embalagem. A nova
proposta de design é transmitir força e energia,
com um personagem em 3D que parece dinâmico
e comunicativo. O papel da embalagem passou a
ser laminado, mas manteve a cor amarela.

Fröhlich Guardanapo

com folha dupla

A Frilar, marca da Fröhlich voltada para o mercado
de higiene e limpeza, lançou o Guardanapo Folha Dupla.
De acordo com a diretora de Marketing, Sibele Fröhlich
Führ, o produto é funcional e possui um sofisticado design. Há dois tamanhos disponíveis, de 21,5 x 21,5cm e
de 29,5 x 29,5cm. Os pacotes contêm 50 unidades.
Na edição anterior da Revista Agas, um dos Destaques permitia a interpretação de que a marca Fritz & Frida
renovou todo o mix de produtos com novas embalagens,
o que ocorreu apenas com condimentos e pudins. Os
condimentos ganharam desenhos que remetem à Índia.
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TIROL Manteiga

extra light

Para incentivar o cuidado com a saúde, a Lacticínios Tirol desenvolveu produtos específicos e diferenciados que chegam à mesa dos consumidores como
boas alternativas. Um deles é a Manteiga Cremosa
Extra Light, que apresenta redução de 48% no índice
de calorias e 50% no de gorduras, se comparada a uma
versão tradicional. Conforme o gerente de Marketing
da Tirol, Schirlei Osmarini, o alimento é saudável e
não perde o sabor tradicional.

ASTÓRIA Rolos
compactos

O papel higiênico Doble folha dupla, fabricado pela Astória, possui uma completa linha de
embalagens com diversos tamanhos. Há pacotes
com 4x30m, 8x30m, 12x30m, 16x30m e 4x50m.
O formato compacto é tendência no segmento,
pois facilita a estocagem do produto e permite
ocupar menos espaço nas gôndolas com maior
quantidade de pacotes.

TRIVIALYNovos sabores

de sorvetes e pizzas

A Trivialy redefiniu seu padrão e criou dois novos sabores de sorvete, além de uma nova linha de pizzas. O sorvete
Maxxi Delícia é feito com polpa natural de morango, já
o Creme com Polpa de Uva traz uma mistura inusitada.
A nova linha Pizza Família Trivialy oferece cinco sabores:
calabresa, frango com requeijão cremoso, mussarela, quatro
queijos e portuguesa. Com o lançamento de doces e salgados, a empresa busca se diferenciar no mercado.

ALIBEM Novos

tamanhos e cortes

A Alibem oferece a nova linguiça toscana míni,
em embalagens de 5 kg. Desenvolvida com carnes
selecionadas de suíno, possui tamanho menor que
as tradicionais, o que possibilita melhor controle
das porções servidas. Aliando tradição e sabor, a
empresa também apresenta a linha cortes de cordeiro, que representa um legítimo sabor do pampa
e busca agradar aos paladares mais exigentes.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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destaques

PARATI Cookies
premium

DÁLIA Achocolatado

A Parati traz a nova linha cookies, um produto
premium feito com uma receita especial que deixa o
biscoito com textura crocante e sabor de puro chocolate. A embalagem tem quatro soldas, característica
pensada para dar maior visibilidade ao produto no PDV.
Os cookies são encontrados em três diferentes sabores:
clássico com gotas de chocolate, chocolate com gotas
de chocolate e o exclusivo sabor coco.

pronto para beber

A Dália Alimentos está com um novo produto em sua linha de lácteos, o achocolatado
Choco + Latte, uma alternativa saborosa e
prática para o público infantil. A bebida láctea
UTH com sabor de chocolate possui embalagem
moderna da Tetra Pak, contendo 200 ml, e um
canudinho acoplado, para que o produto possa
ser facilmente consumido.

SEARA Nova pizza
integral e calzone

SUPERPAN Novos
sabores de salgados

O Grupo Superpan preparou novos sabores para
os recheios dos seus salgados, agregando um toque de
inovação a receitas tradicionais. A linha foi remodelada
e oferece alimentos diferenciados e de fácil preparo. Os
salgados tipo risoles ganharam novos recheios de carne,
frango, presunto e queijo e quatro queijos. Além disso,
a empresa também lançou a nova linha de pastéis fritos,
disponíveis nos mesmos sabores.
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A Seara lança calzones e pizzas com massas integrais ricas em fibras. Produzidas com ingredientes
saudáveis, a Pizza Integral está disponível em dois
sabores: vegetariana e peito de peru com brócolis,
com porção de 380g. O calzone possui porção de
300g e possibilita um preparo rápido e prático. O
alimento está disponível em três sabores: Frango
com catupiry, Calabresa com queijo e Chocolate.

Santa Massa Pronto

para acompanhar o churrasco

A empresa paulista Santa Massa, de Santa
Cruz do Rio Pardo, lança no mercado o legítimo
Pão de Alho, em seu sabor tradicional. Para satisfazer quem aprecia um tempero levemente
apimentado, o produto também está disponível
no sabor picante. As embalagens para venda têm
400g, contendo cinco pães. Segundo a fabricante, o pãozinho quando pronto fica crocante por
fora e cremoso por dentro.

Mor

Água
quente para o mate
Um novo investimento voltado ao mercado de produtos
térmicos e isotérmicos marca o ano de 2014 na Mor Casa e
Lazer. Itens como garrafas térmicas de mesa, bules térmicos
e coadores são a nova aposta para o momento. Fabricadas
com matéria-prima virgem, atóxicas e sem odor, as garrafas
térmicas Mor valorizam o estilo, cores e modelos originais.
A proposta é oferecer novidades atraentes e de excelente
acabamento para os consumidores.

Aurora Vinho

branco e seco

A Vinícola Aurora
coloca à disposição do consumidor o vinho Maison de
Ville Moscato. Trata-se de
um vinho fino branco seco,
com aroma e frescor característicos da uva Moscato,
que alcança excelência nos
parreirais dos produtores
associados da Cooperativa na Serra gaúcha. É
um vinho leve, com teor
alcoólico de 10,5% vol.,
refrescante e fácil de beber
em qualquer ocasião. Vem
na garrafa de vidro de 1,5
litro e tampa screw cap.

GIRANDO SOL Limpadores
com novos perfumes

A Girando Sol investiu nas linhas de limpadores
perfumados, que combina agentes limpadores com fragrâncias agradáveis. Foram lançadas as fragrâncias Flores
e paixão e Magia do mar, de 500 ml cada. Os limpadores contam ainda com
mais quatro tipos: Pura
sedução, Suave magia,
Encantos da primavera e
Manhãs de orvalho, que
contém 1 litro. Estas três
últimas também são encontradas em embalagens
de 2 litros. Os produtos
são ideais para limpar diversas superfícies, como
as de cozinhas, banheiros,
pisos e azulejos.
(setembro/outubro 2014) Revista AGAS
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O

portunidades na gôndola

Luiz Carlos Bohn Presidente da Fecomércio-RS

a grande euforia que tomou o país em meados
dos anos 2000 passou, e hoje podemos perceber
de maneira mais clara as causas e consequências
daquele período. Se por um lado temos uma inflação persistente que tira o poder de compra dos
salários e restringe a expansão do mercado, por
outro temos um conjunto de potenciais consumidores muito maior do que tínhamos antes.
A inflação mais alta dos últimos anos aumenta
entre as famílias brasileiras o hábito do rancho.
Se comprar maiores quantidades de uma só vez
aumenta a concentração de caixa dos estabelecimentos, por outro reduz o fluxo cotidiano nos corredores dos supermercados. Aí se impõe um novo
desafio aos supermercadistas. Como se adequar?
Como gerenciar estoques nesse contexto? Como
propor promoções? Estudar e adequar-se ao novo
cenário, entender se o mesmo se configura como
algo passageiro ou estrutural é fundamental para
se posicionar frente a consumidores, fornecedores
e concorrentes.
A classe média brasileira, talvez o maior ativo
que nossa nação possui atualmente, abriga cerca
de 53% dos nossos 203 milhões de habitantes,
sendo responsável por 42% do consumo brasileiro.
Se aproximar desse consumidor, entender o que
pensa e o que deseja é um canal relevante para
aumentar vendas e assumir novos nichos de mercado. A classe média brasileira, ainda que tenha uma
renda baixa, está cada vez mais se inserindo no
mercado de consumo, adquirindo produtos com
mais valor agregado, aceitando pagar mais caro se
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isso representar qualidade, e, principalmente, se
interessa em ser bem atendida. Os supermercados
são a porta de entrada da classe média no mercado de consumo. É nas gôndolas que a expansão
da renda dá os primeiros passos para conhecer
novos sabores, perfumes e texturas. Apresentar
novidades e propiciar experiências de consumo
em parcerias com fornecedores é uma excelente
maneira de cativar um novo perfil de cliente que
veio para ficar. No entanto, um dos grandes desafios às empresas é treinar seus funcionários para
que, num cenário em que expandir receitas ficou
mais difícil, o aumento da rentabilidade venha
através da redução dos desperdícios e da ineficiência. Além disso, a qualidade do atendimento é
um dos requisitos mais relevantes quando clientes
escolhem onde comprar. Atualmente, com a rotatividade em alta e a escassez de trabalhadores
qualificados, uma prática comum tem sido não
treinar funcionários novos. O problema é que o
custo de não treinar um funcionário que fica no
emprego é maior do que o de treinar alguém que
deixa o trabalho num curto espaço de tempo.
Se a atividade supermercadista, principalmente a concentrada na venda de gêneros alimentícios, não é a mais beneficiada em momentos
de forte crescimento econômico, por outro lado
tende a sofrer menos o efeito de períodos de
baixa. Não há dúvidas de que precisamos de um
ambiente de negócios melhor para expandirmos a
produção, mas com inovação e eficiência também
podemos melhorar nossos resultados: as oportunidades estão na gôndola!
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