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são tão apaixonadas 
pelo seu trabalho como a classe supermercadista. Mais 
que um combustível para enfrentarmos as adversidades 
do cotidiano, esta mera condição transforma todos nós, 
varejistas do autosserviço, em otimistas convictos. O su-
permercadista conhece seu cliente, e o chão de loja é uma 
escola incontestável do cenário econômico, e por isso o 
setor historicamente coloca-se à disposição dos governos 
para contribuir com ideias, sugestões e correções de rota. 
E se em 2014 o crescimento real do setor girou na casa 
dos 2%, em 2015 o cenário não deve ser diferente.

Mesmo neste cenário de instabilidade macroeconô-
mica, a Agas investe em uma série de projetos para que o 
ano seja de superação e de grandes resultados: o Projeto 
Verão, encerrado em fevereiro, foi um exemplo desse 
direcionamento, já que terminou com público recorde 
em seus sete destinos. O setor de capacitação de pessoas, 
aliás, será mais importante do que nunca em 2015: por 
isso, além dos cursos livres em Porto Alegre e no interior, 
com a carreta, a Associação dá ênfase à qualificação de 
líderes e gestores com três projetos paralelos neste ano: 
o GES, o curso superior e a novíssima pós-graduação em 
Psicologia das Organizações, primeira especialização do 
país com foco no ramo supermercadista.

poucas categorias Este será também o ano da consagração do Ranking 
Agas, e desde já convidamos todos para a festa de celebra-
ção, no dia 16 de abril, quando reuniremos mais de 700 
pessoas no Grêmio Náutico União para homenagear as 
empresas supermercadistas que mais se destacaram em 
2014. Esta deferência é mais justa do que nunca, uma 
vez que as dificuldades de mercado estão diminuindo 
margens e obrigando os varejistas a se reinventarem para, 
reduzindo custos, alicerçarem seu crescimento, mesmo 
quando o Governo joga contra o desenvolvimento. Um 
exemplo dos incompreensíveis passos que o poder públi-
co dá para trás ocorreu em janeiro, quando, em meio à 
crise hídrica, enquanto o país buscava alternativas para a 
redução do consumo de energia convencional produzida 
por hidrelétricas, o Planalto anunciou o aumento das 
tarifas incidentes sobre o óleo diesel. O contrassenso da 
medida foi muito além do encarecimento dos fretes, já 
que esse é o combustível mais usado por varejo e indústria 
no funcionamento de geradores: com o aumento médio 
de R$ 0,15 por litro, o Governo incentivou as empresas a 
consumirem a energia convencional! A oneração do setor 
produtivo e o incentivo à inflação vão na contramão do 
que a economia precisa, mas seguiremos fazendo a nossa 
parte. Boa leitura, contem com a Agas e boas vendas!

Desafios cada  
vez maiores
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ViVa Voz
José Ivo Sartori
Governador do Estado revela que sua meta é fazer o Rio Grande 
funcionar, e por isso cortes estão ocorrendo
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 José Ivo Sartori 
assumiu o Palácio Piratini em 1º de janeiro 
defendendo que “seu partido é o Rio Gran-
de”. Ex-prefeito de Caxias do Sul, professor 
e filósofo, tomou medidas amargas logo de 
início, em virtude do chamado rombo nas 
contas do Estado, acima de R$ 5 bilhões. 
Mandou rever contratos, cancelou o paga-
mento de horas extras, cogitou o atraso de 
salários e, mais recentemente, diminuiu o 
valor dos prêmios da Nota Fiscal Gaúcha. Os 
atos, em nome da austeridade administrativa, 
custaram-lhe também o aumento de salário 
que havia sido aprovado pela Assembleia 
Legislativa, no final de 2014.

Nesta entrevista, o governador admite a 
necessidade de reforma tributária e renego-
ciação da dívida com a União. Sua primeira 
meta é “fazer o Estado funcionar”. Quanto 
aos planos para o varejo, Sartori pretende 
“agir na burocracia” e trabalhar “intervenções 
pontuais” nos problemas estruturais do RS. 
Ele acredita que o Rio Grande do Sul precisa 
construir mecanismos claros que permitam 
aprofundar as parcerias público-privadas. 
Natural de Farroupilha, 67 anos, o peeme-
debista começa seu mandato fazendo ajustes, 
ainda em busca de um caminho a seguir.

REVISTA AGAS Já virou clichê, nas trocas de 

governo, o eleito assumir com o compromisso 

de “arrumar a casa”. Afinal, qual o cenário 

encontrado pelo senhor nas finanças do Rio 

Grande do Sul?

JIS O problema das finanças do Estado 
é estrutural e não é novidade. Há muito 
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F
tempo o Estado gasta mais do que arre-
cada. A crise herdada agora é sem prece-
dentes, pois esgotaram-se recursos como 
depósitos judiciais, saques no caixa único 
e novos empréstimos. Para se ter uma 
ideia, o orçamento deste ano traz uma 
projeção de rombo de R$ 5,4 bilhões. O 
decreto que ditamos para cortar despesas 
tem como meta uma redução de R$ 600 
milhões nos gastos, o que é uma economia 
importante, porém insuficiente diante da 
gravidade da situação. Mais medidas terão 
de ser adotadas, sempre com a preocu-
pação de manter os serviços essenciais 
funcionando.

REVISTA AGAS O senhor assumiu o cargo com 

discurso de ajuste de contas e sobriedade 

administrativa, mas enfrentou polêmicas no 

que diz respeito ao próprio aumento salarial e 

também às compras programadas para o Palácio 

das Hortênsias. Esses episódios afetaram a 

credibilidade do governo?

JIS Sobre o episódio do Palácio das 
Hortênsias, é preciso deixar claro que 
não requeremos e nem autorizamos o 
processo de compra em questão. Assim 
que soube do fato, determinei o imediato 
cancelamento do mesmo. A respeito 
do reajuste dos salários, sancionei a lei 
por respeitar a autonomia dos demais 

poderes, Legislativo e Judiciário. E como 
não tenho receio de rever posições e 
muito menos de tomar atitudes que 
reconheçam essa situação, abri mão do 
meu próprio reajuste, juntamente com o 
vice-governador José Paulo Cairoli. Isso foi 
uma atitude pessoal, nossa. Assinamos o 
documento por prazo indeterminado para 
não suscitar nenhuma especulação. Como 
já disse em outras ocasiões, quem mais 
erra é quem às vezes não tem humildade 
de eventualmente voltar atrás.

REVISTA AGAS Quais medidas práticas envolvem 

o “novo ciclo de desenvolvimento sustentável”

anunciado no discurso na Assembleia Legislativa?

JIS Queremos promover a maior 
integração possível de todos os agentes 
e arranjos produtivos, nas suas mais 
diferentes formas de organização, para 
o campo e para as cidades. Considerar
os distintos potenciais e características 
sociais e econômicas regionais, para fins 
de planejamento e investimentos públicos 
e privados. Neste sentido, é fundamental 
estimular a criação de processos e 
alternativas de articulação, coordenação 
e atuação em redes locais e regionais para 
promover e acelerar o desenvolvimento. 
Desenvolvimento esse que englobe 
a qualificação social e profissional, 

”“Assumir que ‘se em alguma área o Estado não pode ajudar, 

pelo menos não atrapalhe’ não é um jogo de palavras nem 

só uma manifestação de boas intenções na gestão pública.

azer o Estado funcionar

(março/abril 2015) Revista AGAS 06/07



permitindo a inserção e atuação cidadã no 
mundo do trabalho com efetivo impacto 
para a vida das pessoas. A qualificação e 
requalificação profissional, nos serviços das 
agências do trabalhador e nos programas 
de geração de trabalho e renda são 
exemplos dessas medidas práticas.

REVISTA AGAS Como aumentar a 

arrecadação sem aumento de impostos? 

O que o governo gaúcho defende em termos 

de reforma tributária?

JIS A questão tributária é a situação mais 
evidente do quanto precisamos buscar 
um novo pacto federativo. Hoje não há 
clima político e muito menos capacidade 
da nossa economia para absorver qualquer 
aumento da carga de impostos. O que 
precisamos é de uma reforma tributária. O 
cenário atual de concentração exagerada 
de tributos na União está determinando a 
falência de estados e municípios. A União 
dispõe de instrumentos para aumentar 

suas receitas em momentos de dificuldade, 
como ocorreu agora, criando taxas e 
contribuições, sem a necessidade de 
compartilhar com os demais. 

REVISTA AGAS O que o governo planeja em 

termos de renegociação da dívida com a União?

JIS A renegociação das dívidas com 
a União, nos termos em que acabou 
sendo aprovada pelo Senado, em nada 
mudaria a situação do Rio Grande do 
Sul. Sem a mudança do limite de 13% 
de comprometimento da nossa receita 
líquida, seguiremos repassando perto de 
R$ 3 bilhões. Já buscamos um primeiro 
encontro com o vice-presidente Michel 
Temer, expondo a nossa situação. Vamos 
insistir nessa aproximação, no diálogo e na 
busca por alternativas que sejam realmente 
viáveis, tendo a capacidade de reconhecer 
que a solução definitiva não ocorrerá em 
um governo ou dois. É uma tarefa coletiva 
e de longo prazo.

REVISTA AGAS O presidente da Agas, Antônio 

Cesa Longo, defende investimentos no 

desenvolvimento da indústria gaúcha, que 

já perdeu 15 pontos de participação no PIB 

estadual nos últimos dez anos. “Não podemos 

estimular que os nossos comerciantes adquiram 

itens de outros Estados, auferindo impostos fora 

do Rio Grande, gerando receita e empregos 

lá fora”, ele disse em seu discurso no Carrinho 

Agas, em dezembro. Quais os planos do 

governador para o setor secundário?

JIS É preciso que tenhamos uma 
preocupação com o fortalecimento 
das nossas indústrias já instaladas e 
direcionar a política de incentivos a partir 
da capacidade de geração de empregos 
e do desenvolvimento regional mais 
equilibrado, respeitando as vocações 
de cada região. Precisamos recuperar a 
confiança do investidor no Estado agindo 
com transparência e estabelecendo regras 
claras. As parcerias público-privadas são 
fundamentais neste processo para atração 
de novos investimentos. 

ecebemos o Estado em uma situação 

de caos financeiro. Há uma diferença 

enorme entre o orçamento das planilhas 

e o fluxo de caixa. É por isso que, sim, nós 

estamos fazendo cortes em todas as áreas.”

“R

vi
va

vo
z

Revista AGAS (março/abril 2015)   08/09



REVISTA AGAS O Piratini estuda oferecer incentivos ao desenvolvimento do 

setor terciário, responsável por mais de 50% dos empregos no RS? 

JIS Nossa proposta é trabalhar com intervenções pontuais nos 
problemas estruturais do Rio Grande do Sul, respeitando a 
ótica do setor produtivo que dá sustentação ao Estado. Temos 
responsabilidade de interagir com a iniciativa privada com foco 
na infraestrutura viária, no setor aeroportuário, no conceito 
de equalizar a matriz de logística como forma de maximizar o 
desempenho da economia gaúcha. Sozinho, o Estado não consegue 
fazer frente a tantas necessidades dentro de uma expectativa 
do menor prazo possível. Por isso, quando repito que nossa 
primeira meta é “fazer o Estado funcionar” é porque temos um 
funcionalismo competente. Em nossa visão, ele pode ser também 
propositivo e contribuir para que os gargalos na prestação dos 
serviços, principalmente da burocracia estabelecida, facilitem a vida 
das pessoas físicas e jurídicas. Assumir que ‘se em alguma área o 
Estado não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe’ não é um jogo 
de palavras nem só uma manifestação de boas intenções na gestão 
pública. Para alcançar a resolutividade que o Rio Grande do Sul 
precisa há que se construir mecanismos muito claros, que permitam 
aprofundarmos as parcerias público-privadas.

REVISTA AGAS O corte de horas extras para a Brigada Militar resultou em 

reclamações por parte de comerciantes, preocupados com a segurança 

pública. Houve aumento da criminalidade em decorrência disso? Qual a 

previsão de durabilidade da medida?

JIS Preciso ser muito sincero sobre isso: nós recebemos o Estado 
em uma situação de caos financeiro – e não estou exagerando nas 
palavras –, com diversas irresponsabilidades armadas para o futuro 
próximo. Há uma diferença enorme entre o orçamento das planilhas 
e o fluxo de caixa, que é o dinheiro real. É por isso que, sim, nós 
estamos fazendo cortes em todas as áreas, inclusive na da segurança. 
É uma questão de responsabilidade e até mesmo de sinceridade: 
nós não temos dinheiro suficiente para o custeio do Estado, muito 
menos para as promessas do orçamento. Mas, mesmo com cortes, 
estamos procurando preservar serviços essenciais. Não no padrão que 
queremos, mas no limite das possibilidades. E a segurança pública se 
encaixa nesse olhar prioritário.

REVISTA AGAS Como o senhor avalia a atuação da Agas e qual o 

relacionamento que o Piratini irá manter com o setor supermercadista?

JIS Nosso governo está e sempre estará aberto ao diálogo com todos 
os setores, com todas as entidades e instituições. Respeitamos o 
papel da Associação Gaúcha de Supermercados, que há quase 45 
anos exerce importante articulação no sentido de debater assuntos 
do setor, promover a qualificação profissional na área, buscar novas 
tecnologias e aprimorar serviços. 
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Em 27 de janeiro, um encontro organizado 
pela Promotoria do CAO Consumidor do 
Ministério Público abordou o tema Se-
gurança Alimentar. Dele, participaram o 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
e o diretor Ezequiel Stein. Também esti-
veram presentes o Procon Porto Alegre, a 
Fecomércio-RS, o Movimento das Donas de 
Casa do RS, a OAB-RS e diversas outras or-
ganizações. O principal objetivo da reunião 
foi o estudo de métodos para a conscienti-
zação do consumidor gaúcho, focando em 
hábitos como a necessidade de exigência 
da nota fiscal, compra de alimentos dentro 
do prazo de validade e verificação da pro-
cedência de todos os produtos. 

83,5% dos brasileiros mudariam 
de estado por trabalho
Segundo um estudo realizado pela Catho no ano de 2014, 83,5% dos 
profissionais brasileiros estariam dispostos a mudar para outros estados 
em decorrência de uma proposta de trabalho. Deste total, 41,6% o fariam 
somente mediante promoção, enquanto 36,9% estariam interessados em 
quaisquer oportunidades de desenvolvimento da carreira. Ainda assim, 
o número dos profissionais que não aceitariam uma troca de endereço 
cresceu em relação a 2013, passando de 10,5% a 16,6%. A pesquisa 
consultou 26.456 pessoas de diversos lugares do país. 

Pela segurança  
alimentar

Perspectivas de crescimento para 
o e-commerce brasileiro 
De acordo com previsão da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm), o e-commerce brasileiro deve encerrar 2015 com um 
faturamento de R$ 49,8 bilhões, configurando um aumento de 26% em 
relação ao ano passado, quando alcançou a marca de R$ 39,5 bilhões. 

Segundo o presidente da entidade, 
Mauricio Salvador, embora a 
economia esteja desacelerada, o 
segmento se manterá em alta devido 
à oferta de preços mais baixos em 
comparação aos do varejo físico. A 
maior utilização do celular também 
tem incentivado a procura por 
serviços online. Até o final de 2015, 
o país deverá somar 62 milhões de 
compradores na categoria.
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ICMS: lojistas exigem 
posicionamento  
Lojistas gaúchos e representantes de organizações do setor 
varejista reuniram-se com o deputado Frederico Antunes para 
cobrar a implementação da Lei 14.436/2014, que extingue a 
obrigatoriedade da coleta do imposto de fronteira – pagamento 
do diferencial da alíquota interestadual de ICMS. Em vigor 
desde janeiro de 2014, o regulamento não vem sendo aplicado 
apropriadamente. A categoria estipulou um prazo máximo 
para o posicionamento oficial do governador do Rio Grande 
do Sul, José Ivo Sartori. Na data, fixada em 10 de março, será 
realizado um novo encontro do Movimento Lojista (AGV, CDL 
POA, Fecomércio-RS, Federasul e Sindilojas Porto Alegre).
 

Vendas do setor 
têm alta de 2,24% 
Segundo dados divulgados pela Asso-
ciação Brasileira de Supermercados 
(Abras), as vendas do setor supermer-
cadista aumentaram 2,24% em 2014. 
Apesar do resultado inferior a 2013 – e 
pior desempenho desde 2003 –, quando 
o crescimento foi de 5,36%, os números 
são considerados positivos e superaram 
expectativas, uma vez que a economia 
do país está estagnada. 
Ainda conforme a entidade, o cres-
cimento acima do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional foi possibilitado 
pela manutenção da baixa taxa de de-
semprego no segmento. A meta para 
2015 é de uma ampliação em 2% no 
faturamento real. 

    



Implementação 
adiantada
Implementada em março de 2014, a 
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) já está sendo emitida por 15 
mil empresas brasileiras, apesar de o pra-
zo legal para a obrigatoriedade da adoção 
se iniciar apenas em 2016. No período 
compreendido entre o seu lançamento 
e o mês de novembro do ano passado, 
foram expedidos mais de 100 milhões 
de unidades. Dos 27 estados brasileiros, 
somente Santa Catarina optou por não 
aderir ao projeto. Até o momento, o 
Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande 
do Sul são as unidades federativas mais 
empenhadas e avançadas no processo. A 
ferramenta elimina a necessidade de im-
pressoras, credenciamento de máquinas 
e mapas de resumo do caixa, facilitando 
o procedimento de remessa de nota 
fiscal para o setor varejista.  

 

Escassez de vagas  
atinge gaúchos
O Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), mantido 
pelo governo federal, aponta, no ano 
de 2014, uma redução de emprego 
em municípios gaúchos 75% superior 
a 2013. O número representa que 128 
das 497 cidades do Estado estiveram 
sujeitas a mais desligamentos do que 
contratações. No ranking geral, alguns 
dos polos industriais do Rio Grande 
do Sul, como Canoas, Erechim, Caxias do Sul e Gravataí, 
obtiveram resultados decepcionantes. Em 2013, estas mes-
mas localidades encabeçavam a lista de campeãs em ofertas 
de postos de trabalho. Segundo o Caged, foram fechadas 
17,3 mil vagas nas fábricas. Todavia, os setores de comércio 
e serviços permitiram um saldo positivo – embora o pior em 
12 anos – de 28,2 mil admissões. 

©iStock.com/Espiegle
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Novidades no projeto Ecobag
Depois de mais de um ano de sucesso, o projeto Ecobag Imec terá 
continuidade em 2015 e será acompanhado de novidades. Logo no 
mês de janeiro, quatro novos modelos de sacolas retornáveis foram 
disponibilizados para compra em todas as unidades da empresa. Os 
produtos podem ser solicitados diretamente nos caixas das lojas. A 
motivação para o prosseguimento da proposta surgiu das cobranças 
de clientes após o esgotamento dos artigos nos estoques dos esta-
belecimentos. Muitos consumidores entraram em contato com o 
Imec por meio de do SAC e redes sociais, exigindo a reposição das 
ecobags. Além de promover a preservação do meio ambiente, aqueles 
que adquirem a sacola também ajudam a Fundação para Reabilitação 
das Deformidades Crânio-Faciais (Fundef). 

O IBC-Br, índice do Banco Central (BC) responsável pelo 
cálculo da atividade econômica brasileira, revelou que o país 
teve uma retração de 0,15% em 2014. Contudo, os números 
oficiais referentes à variação de renda e produção nacional no 
ano passado serão divulgados pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) em 27 de março. Mesmo assim, o 
resultado reforça não só a possibilidade de retração em 2014, 
mas expectativas negativas para a economia de 2015. Para evitar 
um recuo ainda maior, especialistas acreditam serem necessários 
reajustes e um novo posicionamento governamental. 

Indicador do BC reforça 
projeção de retração 

Peruzzo entrega 
Volkswagen 0km 
Ainda em comemoração aos 20 anos da em-
presa, a Rede Peruzzo de Supermercados 
realizou a entrega dos últimos prêmios de 
sua campanha de aniversário: dois carros 
Volkswagen Up 0km. O primeiro deles foi 
para João Paulo Lukasztyk, de Santa Maria, 
ganhador do sorteio de 13 de dezembro. O 
vencedor do dia 29 do mesmo mês, Carlos 
Branco Ferreira, recebeu o segundo. Am-
bas as premiações ocorreram na cidade de 
Alegrete – onde reside Ferreira –, em 14 
de janeiro. Ao longo da promoção, foram 
sorteados 300 artigos, como bicicletas, 
tablets, fogões, fornos micro-ondas e vale-
compras. O colono italiano Radicci, ideali-
zado pelo cartunista Carlos Henrique Iotti, 
ilustrou as peças publicitárias da campanha.  
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Poupança tem 
maior fuga 
No mês de janeiro, a caderneta de poupan-
ças perdeu aplicações e teve o maior saldo 
negativo já registrado desde a sua criação. 
Dados do Banco Central (BC) mostram 
que os depósitos ficaram em apenas R$ 
147,5 bilhões, enquanto os saques che-
garam a R$ 153 bilhões, apontando um 
déficit de R$ 5,5 bilhões. Previamente, 
o recorde era de fevereiro de 2006, com 
R$ 3,8 bilhões – até este ano, a tendência 
era de resultados pessimistas no período; a 
partir de 2007, porém, os saldos positivos 
se tornaram mais comuns. A soma é con-
sequência da época difícil pela qual passa 
a economia brasileira.
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Veículo de Capacitação De Olho no Futuro
IMBÉ

13/março
Comunicação e liderança
Instrutor: Bruno Martins

IVOTI

16/março
Segurança pessoal e patrimonial
Instrutor: Kleber Moraes

17/março
Operação de loja para 
encarregados e líderes
Instrutor: Gustavo Fauth

18/março
Excelência em atendimento
Instrutora: Alini Veiga

19/março
Gestão e liderança
Instrutor: Antonio Kober

CAMPO BOM

23/março
Técnicas de exposição e 
reposição de mercadorias
Instrutor: Mario Rivas

24/março
A arte em vender mais
Instrutor: Itamar Razera

25/março
Prevenção de perdas no 
setor de FLV
Instrutor: Grupo Benassi

26/março
NR-17 para profissionais da 
frente de caixa
Instrutora: Vera Caminha

BOM PRINCÍPIO

30/março
Formação de fiscais de caixa
Instrutora: Cleize Gallas

Informações: capacitacao@agas.com.br. 

Agenda de cursos

25/março
Jantando com a Agas, em Santana do Livramento.

16/abril
Ranking Agas, em Porto Alegre.

20 e 21/maio
Convenção Regional, em Santa Maria.

Informações: eventos@agas.com.br

Agenda de eventos

31/março
Prevenção de perdas para 
equipes de loja
Instrutor: Kleber Moraes

01/abril
Manipulação, exposição e 
acondicionamento de peixes 
resfriados e congelados
Instrutor: Luiz Carlos Jantzen

02/abril
Comunicação e Liderança
Instrutor: Bruno Martins

MONTENEGRO

06/abril
Prevenção e fiscalização – 
Inmetro
Instrutor: Pedro Savi

07/abril
Tendências de mercado e 
hábitos de consumo
Instrutor: Salvador Fraga

08/abril
Prevenção de perdas para 
equipes de loja
Instrutor: Kleber Moraes

09/abril
Gestão e Liderança
Instrutor: Antonio Kober

CANOAS

27/abril
Atendimento excelente a 
clientes
Instrutora: Alini Veiga

28/abril
Mix de sucesso para padarias 
e confeitarias
Instrutor: Fabiano Soares

29/abril
A revolução nas vendas
Instrutora: Cleize Gallas

30/abril
Formação de fiscais de caixa
Instrutor: Antonio Kober

TAQUARI

04/maio
Segurança pessoal e patrimonial
Instrutor: Kleber Moraes

05/maio
Operação de loja para 
encarregados e líderes
Instrutor: Gustavo Fauth

06/maio
Técnicas de exposição e 
reposição de mercadorias
Instrutor: Mario Rivas

07/maio
Mix de sucesso para padarias 
e confeitarias
Instrutor: Fabiano Soares

CANDELÁRIA

11/maio
Formação cartazista
Instrutor: Rainer Telini

12/maio
Gestão de categorias
Instrutor: Janer Costa

13/maio
NR-17 para profissionais da 
frente de caixa
Instrutora: Vera Caminha

14/maio
Comunicação e liderança
Instrutor: Bruno Martins

SANTA MARIA

18/maio
Prevenção e perdas para 
equipes de lojas
Instrutor: Kleber Moraes

19/maio
Formação de fiscais 
de caixa
Instrutora: Cleize Gallas

20/maio
Seminário: gestão de 
compras e negociação
Instrutor: Gustavo Fauth

Como se tornar um 
campeão em vendas
Instrutor: Janer Costa

21/maio
Comunicação e liderança
Instrutor: Bruno Martins

Dicas de sucesso para o 
setor hortifrútis
Instrutor: Grupo Benassi

IJUÍ

25/maio
Gestão em liderança
Instrutor: Antonio Kober

26/maio
A arte em vender mais
Instrutor: Itamar Razera

27/maio
Técnicas de exposição e 
reposição de mercadorias
Instrutor: Mario Rivas

28/maio
Excelência em atendimento
Instrutora: Aurelise Braun
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Fatores como a escassez da 
água, economia enfraquecida e 
amadurecimento do mercado 
brasileiro prometem interferir 
no consumo de bebidas no ano 
de 2015. Conforme estimativas 
do banco holandês Rabobank, 
as indústrias de cervejas e 
refrigerantes terão crescimentos 
marginais de até 1% nas vendas. 
Já os setores de água e suco, em 
um cenário muito mais positivo, 
apresentarão expansão em dois 

dígitos. A expectativa é justificada pela 
tendência dos consumidores a substituir 
produtos com grandes quantidades de 
açúcar e sódio por opções mais saudáveis. 
Em 2014, o aumento nas categorias de 
cerveja e refrigerante no Brasil foram de, 
respectivamente, 4,4% e 1,3%. 

Cervantes ganha
livro da série Dicionários
A décima edição da série Dicionários, promovida pelo Grupo 
Zaffari, baseia-se no trabalho do autor espanhol Miguel de 
Cervantes, conhecido por escrever Dom Quixote, uma das 
mais renomadas obras-primas da literatura mundial. Dicio-
nário Miguel de Cervantes – O sagrado direito de sonhar 
conta com aproximadamente 350 páginas, nas quais estão 
dispostos alfabeticamente verbetes e trechos de sua produção 
literária. No livro, ainda estão inclusas muitas ilustrações e 
fotografias que ajudam a inserir o 
leitor no universo de Cervantes ao 
apresentarem sua história de vida. 
A publicação será enviada a institui-
ções culturais, autoridades estatais, 
jornalistas, universidades, escolas 
e bibliotecas públicas, e também 
pode ser adquirida nas lojas da rede 
Zaffari e Bourbon.

Divulgação/Grupo Zaffari

Bebidas: cenário 
bom para sucos
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patrocinadores e copatrocinadores 
confirmados, a Agas garante o apoio de importantes 
empresas, reforçando a qualidade de sua programa-
ção. Para estas, a principal vantagem é o estreitamen-
to de laços entre a marca, clientes e fornecedores. 
A feira acontecerá de 25 a 27 de agosto, no Centro 
de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

A fim de recepcionar os parceiros e os expo-
sitores da ExpoAgas 2015, o jantar de boas-vindas 
será oferecido pela Isabela, Nestlé e Cooperativa 
Santa Clara. De acordo com o diretor administra-
tivo e financeiro da companhia, Alexandre Guerra, 
o evento é uma excelente oportunidade para fazer 
grandes negócios. “Levaremos à exposição nossos 
produtos mais tradicionais e os lançamentos do 
primeiro semestre”, destaca Guerra. 

Neste ano, o maior evento do setor em todo o 
Cone Sul contará com o copatrocínio da Cooperativa 
Piá, Best Beef (Frigorífico Silva), Café Pelé, Parati, 
Bebidas Fruki e Mili. Desde cedo, as empresas estão 

se planejando, como conta o gerente de Marketing 
da Cooperativa Piá, Tiago Haugg: “Nosso objetivo 
para a próxima edição é auxiliar na viabilização de 
uma excelente convenção”. Já o gerente de Trade 
Marketing da Best Beef, Magnus Costa, afirma que 
a feira promove o relacionamento com os princi-
pais clientes da marca: as redes de supermercado. 
Costa acrescenta que a empresa prepara novidades: 
“Lançaremos na ExpoAgas 2015 a fábrica de por-
cionados com tecnologia de ponta na embalagem 
de alimentos”. A gerente de Marketing da Parati, 
Débora Grobe Schäfer, afirma que “participar como 
patrocinador da exposição é uma forma de chegar 
a inúmeros lares gaúchos”. Já o gerente nacional de 
Vendas da Mili, Gediel Carloto, considera “a Expo-
Agas um dos principais acontecimentos do ano e o 
mais importante do segundo semestre”.

Em seu segundo ano consecutivo como copatro-
cinadora, a Fruki foca no autosserviço gaúcho. “Esse 
é um segmento de extrema revelevância para nós. 
Fazemos questão de aproveitar a mostra da Agas, que 
tem sido uma grande parceira, para prospectar e es-
treitar nosso relacionamento com os consumidores”, 
afirma o gerente de Marketing Júlio Eggers. 

Orientar os varejistas e trocar informações 
e experiências é o objetivo das palestras magnas, 
realizadas com o patrocínio das empresas Roseflor, 
GS1 Brasil, Bom Princípio e Cia. Minuano. “É com a 
maior satisfação que estaremos novamente expondo 
na edição de 2015, já que o evento traz, muito além 
dos negócios, o relacionamento com os clientes e 
setor varejista”, enfatiza o coordenador de Marke-
ting da Roseflor, Gustavo Degrandi Spegiorin. Ele 
frisa que a feira se torna ainda mais completa com 
o minucioso planejamento no desenvolvimento pro-

com os

Parcerias que  
engrandecem o evento

A 34ª Convenção Gaúcha de Supermercados 

reunirá expositores e varejistas gaúchos e nacionais 

no mês de agosto. As atividades do evento contam 

com o patrocínio e o copatrocínio de algumas das 

empresas mais importantes do país
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fissional e humano através de seminários e palestras 
que focam no dia a dia do empresário e do varejista, 
elevando ainda mais os conhecimentos. “É por estes 
e outros motivos que a ExpoAgas é sucesso absoluto 
como feira do setor e se engrandece a cada edição”, 
conclui Spegiorin. A coordenadora de Merchandi-
sing da Bom Princípio, Rosane Ledur, por sua vez, diz 
que a empresa pretende alavancar novos negócios. 
“Acreditamos no evento, especialmente em sua 
capacidade de fortificar as marcas e os produtos de 
nossa empresa”, ressalta a coordenadora.

Além das palestras, no Centro de Aperfeiçoa-
mento Técnico (CAT) estão programados encontros 
com especialistas e profissionais dispostos a oferecer 
um conhecimento técnico e especializado sobre 
problemas enfrentados nos negócios. A Rasip, que 
também colaborará com o passeio das associações 
estaduais de supermercados, espera que o ciclo 
de excelentes transações comerciais que o evento 
desencadeia se perpetue. “O que nos levou a acre-
ditar nesta parceria e a investir como patrocinadores 
foram os anos de bons negócios”, observa a analista 
de Marketing, Márcia Busin.

Voltado para o público feminino, o Agas Mu-
lher terá o patrocínio das marcas Tirol e Superpan. 
“A Tirol buscou a participação na feira da Agas 
como parte do seu projeto de expansão no Rio 
Grande do Sul”, expõe a gerente de Marketing 
Shirlei Osmarini. Além disso, ela garante que a 
feira também é um meio de buscar a fidelização 
do cliente, pois a Tirol tem a possibilidade de 
mostrar os seus produtos, de ouvir o consumidor 
e transformar isso em estratégia para gerar um 
bom relacionamento com seu público. O gerente 
comercial da Superpan, Fernando Batistello, des-
taca a importância da parceria com a Agas: “Esta 
união não é meramente comercial, e sim uma 
forma diferenciada de atuação em nosso setor e 
aproximação aos supermercadistas”.

Já a Dália Alimentos patrocinará o Agas Jovem 
e, pela segunda vez, as credenciais, que serão distri-
buídas a todos os participantes do evento. “Em 2014 
já patrocinamos os crachás, o que foi uma ótima 
oportunidade de divulgação da marca”, afirma o su-
pervisor de Marketing Nei Barzotto, acrescentando 
que a marca acredita na capacidade do evento. 
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São Paulo adota sacola 
plástica biodegradável

distribuição e a venda das sacolinhas plás-
ticas descartáveis foi novamente proibida 

na cidade de São Paulo. O decreto, publicado 
no Diário Oficial de São Paulo em 7 de janeiro, 
foi assinado pelo prefeito Fernando Haddad, 
que alegou estar conciliando interesses contra-
ditórios. “É um modelo que atende todos os 
envolvidos: a indústria produtora das sacolas 
que corria o risco de demitir trabalhadores, o 
consumidor, que quer comodidade para carregar 
suas compras, e o meio ambiente, que não pode 
continuar a ser degradado”, afirmou.  
As sacolinhas convencionais deveriam sumir 
dos mercados até o dia 5/2. Os supermercados 
devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis 
padronizadas pela própria prefeitura, feitas de 
cana-de-açúcar, com capaci-
dade para carregar até 10kg 
e cerca de 40% maior es que 
as sacolas distribuídas atual-
mente (agora proibidas). A 
sacolinha verde pode ser pos-
teriormente reutilizada para 
descartar lixo reciclável. 

De Olho na Validade amplia 
participação do consumidor

ais de 300 lojas do setor supermercadista 
no RS já adotaram o projeto De Olho na 

Validade, surgido de uma parceria entre a Agas 
e o Procon-RS, que estendeu a iniciativa aos 
Procons Municipais. As empresas participantes 
garantem aos consumidores que se encontrarem 
um produto vencido nas gôndolas receberão 
uma unidade daquele item inteiramente grátis 
e dentro da validade.
A intenção, segundo o presidente da Agas, An-
tônio Longo, é otimizar os serviços que o setor 
supermercadista presta aos consumidores gaú-
chos. “Elogiamos a medida adotada pelo Procon, 
que não se restringiu a adotar ações meramente 
punitivas e arrecadatórias e abriu diálogo com o 
setor”, explicou Longo.
Segundo ele, é importante que os supermerca-
dos que participam da campanha mantenham 
seus funcionários, sobretudo gerentes e fiscais 
de caixa, totalmente a par da iniciativa.

Revista AGAS (março/abril 2015)18/19

Cartilha orienta sobre impostos nas notas 
regulamentação da Lei 12.741/12, que 
determina a divulgação do custo tributário 

incidente sobre produtos e serviços, está detalhada 
na Cartilha da Transparência Fiscal, disponível para 
download no site www.agas.com.br. A obrigação 
está em vigor desde 1º de janeiro para empresas 
que realizam venda direta ou prestação de serviço e 
exige a divulgação do valor aproximado dos tributos 
que influenciam na formação do preço final, como 
o ICMS, IPI, IOF, PIS/Pasep, Cofins e Cide. 
A empresa que descumprir a lei poderá sofrer pena-
lidades. A regulamentação é facultativa para os mi-
croempreendedores individuais. As microempresas e 
empresas de pequeno porte podem informar apenas 
a alíquota em que estão enquadradas no Simples 
Nacional. Empresas de portes médio e grande têm 
a obrigação de detalhar os impostos em valores 
absolutos ou percentuais. Além da Agas, assinam a 
cartilha a Fecomércio-RS, o Sescon-RS, a Federasul, 
o Sebrae-RS, o Procon-RS, o Procon Porto Alegre e 
o Ministério Público do Rio Grande do Sul.
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Lei de comércio exterior é inconstitucional  
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 
declarou, por unanimidade, a inconstituciona-

lidade da lei estadual 12.427/06, que proíbe no RS 
a comercialização, estocagem e trânsito de produtos 
agrícolas que não tenham sido submetidos à análise 
de resíduos químicos de agrotóxicos. Na Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade, ficou caracterizada a 
invasão da competência legislativa da União, uma vez 
que a norma trata de matéria de comércio exterior 
e interestadual. “A lei não esconde o propósito de 
criar requisitos especiais ao ingresso, naquele estado, 
de produtos agrícolas provindos do exterior”, disse 
o relator, ministro Dias Toffoli.
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Maior parte do aumento 
tributário só entra em vigor em junho

aumento de tributos anunciado em janeiro pelo
ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai pesar 

mais no orçamento dos brasileiros a partir de junho, 
porque parte das medidas elencadas só deve ser 
efetivada 90 dias após a publicação. O que já entrou 
em vigor foi o aumento da alíquota do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) no crédito a pessoas 
físicas e o reajuste do Programa de Integração Social 
(PIS) e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) nos combustíveis. As 
demais alterações tributárias se referem a contri-
buições, que vigorarão em três meses.  

Justiça desconsidera espera 
para carga e descarga como hora extra

o menos três decisões judiciais já apontaram
que o tempo aguardado por motoristas rodovi-

ários para carga e descarga não faz parte da jornada, 
deixando de ser válida a cobrança de horas extras 
nessas ocasiões. Porém, às empresas compete o 
pagamento apenas das horas relativas ao tempo de 
espera. Diferentemente da hora extra, que gera valor 
50% a mais do que o da hora comum e tem caráter 
remuneratório, a hora de espera requer apenas o pa-
gamento de adicional de 30%, como indenização.

Sócios podem ser 
responsabilizados por dívidas comuns

m decisão recente, a 2ª Seção do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) definiu que sócios podem 

ser responsabilizados por dívidas comuns ou cíveis da 
empresa se houver conflito patrimonial entre sócios 
e a empresa ou em caso de desvio de finalidade. No 
caso julgado, a companhia encerrou as atividades de 
forma irregular. Assim, foi requerida a despersona-
lização da empresa devedora para que os sócios res-
pondessem pelas dívidas com seus bens particulares.
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Vonpar Alimentos marca 
presença em feira na Alemanha

Vonpar Alimentos apresentou o seu portfólio
de chocolates e candies ao mercado interna-

cional na Feira ISM, considerada a maior e mais 
importante vitrine de doces e biscoitos do mundo. O 
evento ocorreu de 1º a 4 de fevereiro, em Colônia, na 
Alemanha. Reunindo empresários de diversos países, 
a feira fomenta os negócios do segmento. Em 2014, 
a empresa fez novos negócios com representantes 
do Haiti e Omã, aumentando sua carta de clientes. 
“Concretizamos negócios com esses dois mercados 
no ano passado, ampliando o trabalho de comércio 
exterior que já atende 35 outros países”, conta o 
coordenador de exportação da Vonpar Alimentos, 
Tomaz Schmidt Lain. 

Fruki cresce  
e projeta investimentos

om crescimento acima do esperado em
2014, a Fruki, sediada em Lajeado, prevê 

um aumento de 8% no volume de vendas em 
2015. No ano passado, esse dado chegou a 
19,44%, mais que o dobro do previsto. “Mesmo 
descontada a inflação, isto significa que avança-
mos em participação de mercado, o que é muito 
importante. Por outro lado, temos o desafio de 
continuar crescendo, e, para isto, será preciso 
muito trabalho”, destaca o diretor-presidente 
da Fruki, Nelson Eggers.

Languiru entrega automóvel 
na Temporada de Prêmios

m 7 de janeiro, o Supermercado Languiru,
de Teutônia, sediou a entrega dos prêmios do 

quarto e último sorteio da Temporada de Prêmios 
Languiru 2014. O sorteio, que ocorreu em 29 de 
dezembro, presenteou os ganhadores com um 
automóvel Renault Logan zero quilômetro, uma 
motocicleta CG 125 Fan zero quilômetro e um 
vale-compras de de R$ 500. O evento contou 
com a presença da direção da empresa, represen-
tantes dos Conselhos Fiscal e de Administração, 
gerentes e coordenadores de unidades comerciais 

da Cooperati-
va Languiru.

Santa Clara promove 
desafio de sanduíches 

Desafio do Sanduba, promovido pela Santa 
Clara, vai premiar os dois consumidores que 

prepararem os sanduíches mais apetitosos e pro-
duzirem as fotos mais bonitas do alimento com um 
ano de Temper Cheese grátis e uma minigeladeira 
retrô. Um dos vencedores será escolhido pelo júri 
técnico, e o outro pelo voto popular. Para participar 
da promoção, é preciso montar um sanduíche, ex-
plicar como ele foi preparado e enviar sua imagem 
de 3 de janeiro a 3 de março através do site www.
coopsantaclara.com.br/desafio. O regulamento 
completo está disponível no site. O resultado será 
divulgado em 10 de março, no mesmo endereço.
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Cooperativa Piá  
põe no ar seu novo site 

ara dar continuidade ao plano de renovação da
marca, a Piá reformulou todo o seu site. Desen-

volvido pela agência Perverte, o portal disponibiliza 
o acesso ao Blog da Cooperativa, que noticiará, dia-
riamente, o que acontece na empresa. Com o layout 
mais moderno, o novo portal apresenta informações 
institucionais da marca, dos seus produtos e das suas 
campanhas. Além disso, os internautas ficam saben-
do de dicas de nutrição, saúde e receitas exclusivas 
com os produtos Piá. Os visitantes também poderão 
acessar o Blog da Cooperativa. Para acompanhar as 
novidades, acesse www.pia.com.br.

P

C

Fröhlich 
comemora 60 anos  

Fröhlich completou seis décadas de ati-
vidades no setor alimentício gaúcho em 

21 de janeiro de 2015. A comemoração foi 
marcada por atividades voltadas ao público 
interno, pela reformulação da fachada da sede 
da empresa – localizada em Ivoti –, por ações 
com clientes e consumidores, além da adoção 
de um selo comemorativo e do novo slogan: 
“Precioso é cultivar relações”. Mais um moti-
vo para festejar foi o crescimento de 8% nas 
vendas em 2014, em relação a 2013.
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rio O inventário é um documento contábil que traz a relação de 

bens, auxiliando na obtenção de um balanço real da empresa. 

Manter esse registro permanentemente atualizado auxilia na 

gestão do negócio e nos seus resultados, assim como facilita 

a administração fiscal. O documento também traz a liquidez da 

empresa, em caso da separação de sócios Em dia com 
os balancetes

De olho no estoque 
ara mensurar as quebras é imprescindível 
que o inventário físico, também chamado 

de inventário do estoque, tenha um controle 
diário. Se a atualização demorar mais, pode-se 
levar muito tempo para verificar possíveis erros. 
O ideal é que o supermercado tenha alguém 
direcionado para a verificação de mercadorias 
avariadas e furtadas. Dessa forma, evitam-se 
divergências com as informações lançadas no 
sistema de retaguarda e a real situação viven-
ciada pela empresa.  

Controle dos bens patrimoniais
importante que a empresa tenha o controle periódico 
de todos os bens imobilizáveis, indicando o custo de 

depreciação e amortização por setores. Mesmo que o 
valor do bem não seja expressivo é importante incluí-lo. 
A medida provisória 627/2013, atualizada em janeiro de 
2015, estabelece que devam ser lançados como imobili-
zados os bens acima de R$ 1,2 mil e com durabilidade 
superior a um ano. 

P

É

Organize as prateleiras 
horário ideal para fazer a contagem de produtos 
é quando a empresa não tem movimento de 
saída de estoque, ou quando não há produção 
em andamento. Madrugadas, finais de semana 
ou feriados são os períodos mais indicados.  
Organize seu almoxarife ou o espaço de estoque 
antes de começar, agrupando o máximo possível 
de produtos iguais. Identifique os locais a serem 
verificados, numerando as prateleiras, por exem-
plo. Ao anotar a quantidade dos produtos, associe 
a contagem ao local onde os produtos estão es-

tocados. Isso facilita na 
auditoria. Ao terminar 
a contagem, pode-se 
pedir para uma segunda 
pessoa refazê-la, evitan-
do possíveis falhas.  

O
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Atualização constante 
setor patrimonial deve ter atenção quanto ao controle
de produtos furtados, assim como o desvio de equipa-

mentos e outros itens da loja. Ele também é responsável 
por acompanhar os bens em comodato, garantindo que se 
mantenham em plenas condições de funcionamento. A 
transferência de equipamentos e outros bens de um setor 
para outro ou mesmo para filiais deve aparecer no balancete 
interno, sendo ideal a atualização feita mensalmente.

O

Baixa de impostos 
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) 
Fiscal, disponibilizado pela Receita Federal e os 
órgãos fazendários estaduais, possui a quantida-
de de mercadorias compradas e comercializadas 
pelos supermercadistas. Por isso, as empresas 
precisam fazer a emissão de nota fiscal de ajuste 
de estoque. O documento também serve para 
anular os impostos que seriam recolhidos na 
venda de produtos avariados e furtados.

Resultados transparentes 
mbora o Sped traga como obrigatoriedade a publi-
cação anual do inventário de estoque em dezem-

bro, o acompanhamento deve ser feito mensalmente. 
Se a atualização não for periódica influenciará nos 
resultados. Todos os documentos devem estar em dia, 
podendo ser consultados em caso de fiscalização.  

O

E

©iStock/4774344sean

Fonte consultada: Vanderlei Goulart, consultor empresarial
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almoço do Dia das Mães está garantido, então 
você tem que se assegurar de que os itens serão 
comprados no seu ponto de venda. Em síntese 
essa é a lógica do setor diante de um dos períodos 
de maior comercialização do ano. Para o consultor 
e  diretor do Centro de Treinamento e Desenvol-
vimento Empresarial (CTDE), Clóvis Polese, é 
importante que os supermercadistas estejam com 
a loja preparada com antecedência de no mínimo 
30 dias, para vender mais. “Mesmo com notícias 
econômicas pouco favoráveis”, pontua. 

O que faz essa data especial é o sentimento que 
a envolve, e é com esse espírito que as empresas 
devem planejar suas ações. “Neste ano, não ven-
da apenas produtos: venda a chance de os filhos 
mostrarem o quanto podem agradar às mães com 
almoço feito por eles mesmos”, sugere Polese, que 
também é autor dos livros Manual do Gerente de 

Supermercado e Manual dos Perecíveis em Su-
permercado. Planejamento é o segredo da oferta 
promissora. Para o consultor, um primeiro passo é 
identificar a demanda para definir compras a tem-
po de atender às expectativas dos clientes. “É pre-
ciso fazer pedidos de produtos com antecedência 
junto aos melhores fornecedores, em quantidades 
necessárias para atender à demanda.”

Polese argumenta que os empresários estão 
atentos ao fluxo de vendas e sabem que é importante 
explorar o potencial de todas as datas comemorativas 
possíveis para aumentar as vendas. No mês de maio, 
salienta, há inúmeras oportunidades, que não ficam 
restritas apenas ao Dia das Mães ou ao mês das 
noivas. “As sugestões estão divididas em semanas, 
numa tentativa de dinamizar todo o mês de maio 
ou, simplesmente, oferecer mais opções, como: 
Semana do Trabalhador, Semana das Mães e Semana 

se o

À O mês de maio representa aumento na 

venda de produtos para o almoço em 

família do Dia das Mães e nos artigos 

de bazar, mas a ocasião também é uma 

ótima oportunidade para fortalecer a 

relação com os consumidores
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dos Hortifrutigranjeiros, em safra. É tudo muito 
simples. O supermercadista deve experimentar, pois 
são muitas as possibilidades de acerto.”

Presentes 

Flores e chocolates são dois artigos com 
boas perspectivas de vendas no Dia das Mães e 
que merecem toda a atenção, mas estão longe 
de serem os únicos presentes possíveis. Nos 
supermercados, os consumidores também 
encontram artigos de bazar dos mais variados 
nas redes de autosserviço – vestuário e itens  
de cama, mesa e banho também estão entre 
os destaques de comercialização do período. 
Mas, dependendo do porte da loja, é possível 
atrair o consumidor com eletrodomésticos, 
CDs, DVDs e artigos de perfumaria.

O consultor Clóvis Polese indica que os 
supermercadistas busquem fazer parcerias 
com fornecedores para oferecer descontos 
e kits especiais. Entre os itens que devem 
ter melhor saída no período, cita utensílios 
domésticos, chocolates, doces, vinhos, car-

tões, vestuário, alimentos, eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, perfumes, DVDs, cine, 
foto, cama, flores, mesa e banho.

Depois de definir e negociar a compra dos 
produtos a serem ofertados, o supermercado 
por montar kits variados para presentear as 
mamães, conceder descontos para pais acom-
panhados pelos filhos na semana das mães e 
vender flores num quiosque, aconselha. “Para 
prender cada buquê, use fitas coloridas impres-
sas com o nome da loja e a data.” 

Para fidelizar

O Dia das Mães é a segunda data comemorativa 
do ano mais importante para o varejo, só perde em 
vendas para o mês de dezembro. Esses são períodos 
em que o fluxo de pessoas nos pontos de venda 
aumenta substancialmente, abrindo uma oportuni-
dade que vai além das vendas: a de fortalecimento 
da relação com os clientes.

“Na verdade, quase todos os negócios obe-
decem a um calendário de sazonalidade, com 
períodos de maior e menor venda. Não é todo 



mundo que vende por igual todos os meses”, ava-
lia o sócio-diretor da Marka Fidelização, Marcelo 
Cristiano Gonçalves. O especialista reforça que 
é importante fazer com que os melhores meses 
de vendas resultem no melhor resultado possí-
vel, justamente para compensar períodos mais 
fracos. “Toda empresa tem períodos de ‘vacas 
gordas’ e ‘vacas magras’, e é preciso aproveitar 
da melhor maneira cada um desses períodos para 
poder manter-se, equilibrar as contas e garantir 
o sucesso do negócio”, aconselha. 

A sugestão é aproveitar o aumento no número 
de clientes para cadastrá-los, consolidando um 
bom mailing. Porém, nada de restringir os dados 
ao CPF, telefone e informações de contato. O que 
Gonçalves orienta é que o cadastro sirva como diag-
nóstico das preferências e do perfil de consumo do 
cliente. Esses registros podem desempenhar uma 
função estratégica importante nos movimentos de 
queda das vendas, isso se a empresa se apropriar 
do mailing para criar ações e ofertas personalizadas 
para os consumidores cadastrados. 

O consultor Clóvis Polese defende que para 
fidelizar também é preciso oferecer o melhor 

Como se diferenciar

O consultor Clóvis Polese sugere ações que podem 
ajudar a estimular as vendas do Dia das Mães:

1 –  Use cartazes com frases de homenagem às 

mães, ou imagens que transmitam alegria

2 – Na véspera, toque músicas com temática 

sobre as mães, para dar um clima festivo 

3 – Faça o cantinho da mamãe, uma área para 

expor as dicas de presentes, como kits de beleza, 

bombons e chocolates, por exemplo

4 – Realize sorteios de produtos de beleza ou 

eletrodomésticos durante a semana das mães

5 – Contrate um fotógrafo para tirar fotos das 

mães com os filhos e dê de presente um pôster

 D
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atendimento geral. “Os supermercados devem 
prestar diariamente os melhores serviços com bom 
atendimento, limpeza, promoções, variedade e 
qualidade, em especial nessa data”, indica. 













concorrência



a concorrência é inexorável. Ou se apren-
de a lidar com ela e crescer, ou seu cliente vai embora e o 
negócio perde sustentação. Os dois cenários são familiares 
ao segmento supermercadista, no qual a disputa por mer-
cado é acirrada e o monitoramento dos passos do vizinho 
é exercício diário. Os especialistas no assunto indicam que 
o olho aberto às ações do concorrente pode trazer benefí-
cios. A dica é fazer benchmarking, mapear oportunidades, 
inspirar-se com bons exemplos e sempre procurar a dife-
renciação, o ‘algo mais’ que torna a experiência de compra 
especial em seu estabelecimento.

Segundo o consultor Rogério Machado, administrador 
com mais de 30 anos de experiência em gestão, a concor-
rência contribui para o desenvolvimento do setor supermer-
cadista. “Temos desde os grandes atacados até os pequenos 
mercados de bairro, com muito mais serviços e a presença 
do dono na loja, há muito espaço para atuação”, considera. 
Para ele, a observação do mercado, do que está sendo feito 
e dos novos processos implantados pelas empresas mostra 
exemplos do caminho a percorrer e dos desejos do cliente. 
“Normalmente, contudo, quando você se preocupa demais 
com a grama do vizinho, é porque você está deixando uma 
brecha no mercado. O cliente está mal atendido ou não 
encontra tudo o que procura. Falta estacionamento, ou o 
sortimento é pequeno, ou a loja é suja, os meios de paga-
mento não são os necessários”, avalia.

A ação dos concorrentes torna o mercado altamente 
competitivo e revitaliza o setor. No entender do consultor 
e facilitador Aírton Doria, a estratégia de atuação da con-
corrência fomenta a inovação, fazendo com que os gestores 
tenham que estar aptos a pensar e agir de forma a quebrar 
paradigmas na gestão do seu negócio. “A informação atu-
alizada é o elemento-chave. Estabelecer mecanismos de 
acompanhamento, tais como emprego do cliente oculto, 

no varejo,

D
A concorrência pode tirá-lo do mercado, se 

você não estiver preparado para enfrentá-la, 

 ou pode servir de alavanca para o constante 

melhoramento dos serviços na disputa pelo 

cliente. No segmento supermercadista, o 

monitoramento dos passos alheios ajuda a 

desenvolver o setor
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ia pesquisa de preço, identificação do mix de pro-

dutos e de promoções permite saber que ações 
os outros players promovem. Esse levantamento 
possibilita inclusive identificar como eles estão 
negociando com os fornecedores, que, via de regra, 
muitas vezes são os mesmos”, conta.

A criatividade vale muito, seja nas pontas de 
gôndola ou ilhas promocionais. “Fazer festivais de 
tortas, de cuca com linguiça e tornar a loja dinâmi-
ca atrai a atenção. O cliente quer pão e circo, preço 
bom, loja arrumada, mas também quer novidade”, 
explica Machado. “O supermercado não pode 
ficar mais de 15 dias com as mesmas pontas de 
gôndola, com as mesmas promoções, não pode ser 
uma coisa estática. E, a cada três anos em média, 
uma pequena reforma é bem-vinda.”

Preço baixo não fideliza

Em geral, o cenário apresenta empresas 
que operam com preços baixos e aquelas 

que oferecem valor agregado. As bandeiras 
que operam no segmento do preço optam 
pelo baixo custo e poucas opções de marcas 
de um mesmo produto. As empresas que 
atuam com diferenciação em valor agregado 
caracterizam-se pela qualidade e conveni-
ência na entrega e na prestação de serviços 
aos seus clientes. “Já no cenário futuro, o 
qual se avizinha, haverá a comercialização 
virtual, já que cada vez mais os consumidores 
desejam conveniência, velocidade e entrega 
personalizada. A empresa que optar por 
esse canal de vendas ganhará uma vantagem 
competitiva sustentável em relação aos seus 
concorrentes”, acredita Doria.

De acordo com Machado, o foco exclu-
sivo no preço baixo não fideliza ninguém: “Se 
chegar um concorrente com grande poder de 
barganha e preços ainda menores, o cliente 
vai para lá”. Agora, se a loja propõe outros 
atributos além da precificação, oferece valor 
agregado maior, o shopper vai pensar duas 
vezes. Ele pode aproveitar uma oferta no 
vizinho, mas a fidelidade continua com a 
loja que proporciona a melhor experiência 
de compra. Filas ágeis, equipe cortês e boas 
sacolas são valores reconhecidos na ponta. “A 
disputa predatória normalmente ocorre com 
pessoas que não sabem fazer compras, que 
ainda usam o mark up e terminam entregando 
o lucro para o cliente e atrapalhando o mer-
cado todo”, pondera. 

A diferenciação cada vez mais evolui na 
direção do intangível, ou seja, todas as ações 
que se dão valor por meio da marca, do am-
biente, da conveniência, da personalização 
da entrega, do atendimento diferenciado, 
do relacionamento e do pós-venda. “As em-
presas que optarem por sair da vala comum 
entregando muito além daquilo que é o dese-
jo de compra das pessoas terão pleno êxito”, 
diz Doria. Mas como um pequeno mercado 
pode competir com um hipermercado? “A 
diferenciação virá, sobremaneira, na oferta 
de produtos e serviços que o grande varejo 
não oferece. Na venda do pãozinho, por 
exemplo, o mix pode incluir pães especiais. 
A vantagem competitiva do pequeno varejo 
é que ele pode se tornar mais rápido que o 
grande”, acrescenta. 

Sem medo da competição
Confira o que grandes homens de negócios já disseram 
sobre o assunto:

“Eu gosto do impossível porque lá a 

concorrência é menor.”

Walt Disney, cineasta e animador

“A concorrência não é apenas a base de 

proteção ao consumidor, mas é o incentivo ao 

progresso.”

Herbert Hoover, ex-presidente dos Estados Unidos

“Número um, o dinheiro é rei… número dois, 

comunique-se... número três, compre ou enterre 

a concorrência.”

Jack Welch, ex-CEO da General Electric

“Quando uma empresa identifica como 

integrar os processos necessários para dar 

ao consumidor uma sensação de trabalho 

completo, pode livrar-se da concorrência. Um 

produto é fácil de copiar, mas as experiências 

são muito difíceis de replicar.”

Clayton Christensen, professor de Harvard e escritor 

“A concorrência é a vanguarda afiada dos 

negócios, sempre cortando custos.” 

Henry Ford, industrial
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ia Machado também traz uma situação 

prática, vivida no interior do RS. Um de seus 
clientes supermercadistas reinaugurou sua 
loja, o que fez com que a concorrência tam-
bém reformasse as instalações e divulgasse 
campanha na mídia. “Começamos a traba-
lhar com produtos em grande quantidade, 
alternamos a loja entre atacado e varejo, na 
gôndola mesmo, diferenciando preço para 
cliente que comprasse em quantidade e 
cliente que comprasse em unidade”, explica. 
“Além disso, reforçamos os festivais internos 
e a qualidade de atendimento, criamos um 
calendário de ofertas. Resultado: as vendas 
não caíram. Pelo contrário, subiram.” 

Estratégias montadas

O mercado ainda comporta novos players, 
conforme Rogério Machado. Existe a chegada 
maior de redes de oferta de serviços, como pa-
darias gourmet, e boas oportunidades no interior, 
especialmente no atendimento a pessoas com 
alto poder aquisitivo. “Muitas redes têm partido 
para essa linha, pelo desinteresse de parte dos 
consumidores pelos hipermercados. Perde-se 
tempo, é preciso andar muito, as filas são grandes. 
As pessoas tendem hoje a entrar em lugares me-
nores e satisfazer as suas necessidades por curtos 
períodos”, relata.

Cada concorrente chega com sua estratégia 
montada. A dica do consultor para quem já está 
atuando, diante de um novo competidor, é tirar 
dinheiro do mercado antes da inauguração. Fazer 

alguma ação com produtos de volume maior, como 
pacotes com 5kg de arroz ou kits com produtos 
de limpeza. “O cliente pode até ir ao concorrente 
para conhecê-lo, mas não para comprar. Vai só 
matar uma curiosidade. Repita a operação por 
três ou quatro meses até que passe aquela febre 
da novidade”, pontua.

Para quem está do outro lado, ingressando no 
ramo, Machado recomenda a visita em todas as 
lojas congêneres a fim de analisar o que cada uma 
oferece: nível de preço, horário de atendimento, 
qualidade de atendimento, pessoas na fila, asseio, 
açougue e qualidade do setor de FLV. “Eleja dois ou 
três que serão realmente oponentes fortes e invista 
nas áreas que tirarão clientela deles”, resume.

Toda empresa é concorrente

Os supermercados Imec, com sede em 
Lajeado, contam com 21 lojas espalhadas 
por 14 cidades gaúchas. Em todas as praças, 
o nível de concorrência é considerado alto. 
Saber seus pontos fracos e fortes é primordial 
para poder premeditar os passos, no entender 
do diretor-presidente Luiz Martinelli. A visão 
dele sobre o tema é ampla: “Meu competidor 
não se restringe ao súper vizinho. Qualquer 
empresa no mercado disputa comigo o dinhei-
ro do consumidor, seja ela restaurante, loja de 
conveniência, padaria ou shopping center”.

O executivo visita de oito a dez lojas 
de concorrentes por semana, assim como os 
demais integrantes da equipe comercial e de 
marketing. “Tenho olhar analítico: quero ver 
o que estão fazendo bem. Isso já me ajudou 
muito a melhorar serviços e a promover ino-
vação”, conta. Certa ocasião, por exemplo, 
ele observou em uma loja um mestre-cuca 
com habilidade ímpar em cortar frutas fres-
cas e descascá-las, diante do público. Seu 
trabalho era tão envolvente que havia fila de 
compradores. “Era algo fora de série. Fomos 
à procura de quem pudesse nos oferecer a 
experiência dentro do supermercado e nossa 
ação foi um sucesso”, diz. “A concorrência no 
Sul é bastante madura, e quem não faz esse 
acompanhamento fica para trás.” 

O Imec volta todas as suas ações para 
o atendimento ao cliente e sua fortaleza 
reside na área de perecíveis, mais do que 

Imec: forte em 
perecíveis e 

crescimento em 
cidade de alta 

competitividade 
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de pensamento de Machado, preço não é o 
principal atributo trabalhado na rede, pois 
só com margens baixas não se sustenta a 
operação. “As pessoas compram em lugares 
onde se sentem bem. O atendimento, a 
qualidade dos produtos, o sortimento, o nível 
de ruptura baixo são essenciais. Se vou num 
supermercado e não encontro três ou quatro 
itens importantes da minha lista, não volto 
mais lá”, argumenta.

Para Martinelli, as empresas ruins ig-
noram os concorrentes, as empresas médias 
os copiam e as empresas grandes os lideram. 
“Sair na frente é essencial. Renovar primeiro, 
ser criativo, estar na rua para perceber o que 
as pessoas querem. Por isso não se pode res-
tringir aos supermercados”, observa. No ano 
passado, o Imec cresceu 16,5%. O melhor 
desempenho foi verificado na unidade de 
Santa Cruz do Sul, onde a disputa é acirrada 
com grandes operadores e rivais enraizados. 
“A loja nem é o melhor modelo, carece de 
estacionamento, mas possui outros atributos 
que alavancam seus resultados: atendimento 
atencioso, bom mix de produtos, preço com-
petitivo e perecíveis muito forte.” 

Assim como sabe avançar, o Imec soube 
recuar de modo a manter-se competitivo. 
Em 2012, vendeu cinco unidades em Caxias 
do Sul em virtude de programa estratégico 
com o objetivo de dar maior viabilidade à 
marca, bem como ganhos logísticos nas ope-
rações. A decisão foi saudada na época pelo 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.  
“Muitos supermercados líderes são negócios 
regionais. É muito complicado chegar a uma 
cidade e colocar um mercado em frente ao 
mercado local. A própria comunidade não 
aceita”, analisou. 

Bairrismo tem o seu valor

José Reni Milanezi dos Santos, proprietário 
do Superbom, em Imbé, abriu sua primeira loja em 
1998. A concorrência, na época, era baixa. Havia 
somente um congênere do mesmo porte, além dos 
pequenos estabelecimentos. Desde então, outros 
cinco supermercados foram abertos no município 
litorâneo, fora as lojas de R$ 1,99. A chegada de 
novos players o fez reformar e ampliar a antiga 
loja, abrir filial em Mariluz, trocar equipamentos 
e treinar os atendentes sistematicamente. Seu 
cliente valoriza atendimento, preço e tradição. 
“O gaúcho é bairrista, gosta mais daquilo que é 
do seu chão. Muitos clientes nos dão preferência 
porque somos da cidade e reforçamos isso no 
marketing”, declara.

A disputa por mercado, contudo, também 
pode trazer dores de cabeça. “Toda concorrência 
tem seu lado positivo e negativo, nem sempre é 
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Dicas para lidar com a concorrência

Faça benchmarking – O concorrente é fonte de 

dados e informações importantes para seu 

próprio negócio. Detecte os pontos fortes 

e fracos do seu competidor para criar um 

diferencial competitivo de modo a superá-lo.

Aprenda com bons exemplos – Para cada case 

de sucesso com o qual você tiver contato, 

registre as lições aprendidas, reflita sobre elas 

e verifique como podem contribuir para a 

melhora de seus processos.

Seja único – Destaque-se por suas qualidades 

únicas, evidenciando o que você oferece de 

melhor. Se for preciso, foque em um nicho 

de mercado mais específico, que precise 

de atendimento diferenciado. Quanto mais 

diferenciais seu negócio tiver, mais argumentos 

para conquistar clientes também terá. 

Clientela valoriza Superbom 
por ser empresa de Imbé
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ia saudável e leal, porque é difícil você competir 

com quem não paga os tributos. Uma guerra de 
preços quase sempre é injusta, abaixo do valor de 
mercado, e como você sustenta uma empresa  que 
vende do abaixo do custo? É complicado”, frisa. 
No período de veraneio, a população local cresce 
quase dez vezes, chegando a 200 mil pessoas. 
Surgem os vendedores ambulantes, de porta em 
porta, e a disputa ganha outros contornos. As 
inovações são copiadas rapidamente e por isso 
o Superbom participa de convenções do setor e
visita o autosserviço de outros estados, sempre 
em busca de novidades.

União pode trazer benefícios

A união de forças entre pequenos 
players também é uma estratégia de enfren-
tamento da concorrência. Neste caso, com 
as grandes redes multinacionais. A RedeCen 
agrega 14 centrais de compras, 450 empre-
sas gaúchas e mais de 600 lojas, com 15,5 
mil colaboradores. Seu faturamento gira na 
casa dos R$ 4 bilhões. Fazendo valer o peso 
do conjunto, foram obtidas melhores taxas 
de cartões de crédito a vales-alimentação. 
“Sozinho, o Supermercado Viezzer não 
consegue nada, mas com todos reunidos as 
empresas finalmente abriram negociações e 
estamos tendo ganhos paulatinos”, assegura 
o presidente da RedeCen, Mario Viezzer.

O principal competidor da central é 
uma multinacional agressiva em seu posicio-

namento, pois, conforme Viezzer, costuma 
escolher a melhor loja de vizinhança de um 
determinado local, instalando sua unidade ao 
lado ou na frente. Preço baixo é seu forte. 
“No ano passado, os encartes daquela rede 
com frequência apresentavam produtos cujo 
valor unitário estava inferior ao vendido pela 
indústria para nós. Chamamos um por um 
dos fornecedores para renegociação e quase 
todos entenderam a mensagem. Um recu-
sou-se a baixar seu preço, no primeiro mo-
mento, então mandamos as carretas de volta. 
Fizemos acordos excelentes”, explica. 

As filiadas da RedeCen atraem seus 
clientes pela qualidade de produtos e 
serviços. As lojas são bem limpas, com 
estacionamento na maior parte coberto. 
“Precisamos oferecer uma experiência de 
compra melhor, porque é difícil superar o 
rival em preço. Temos de reduzir margens 
para evitar a ruptura em alguns produtos”, 
diz o dirigente. Além disso, por iniciativa 
própria, o Viezzer também apostou em sus-
tentabilidade e na redução de custos opera-
cionais de modo a agregar competitividade. 
A utilização de equipamentos de primeira 
linha, menos poluidores, mais econômicos, 
resultou em redução de 51% no consumo de 
energia elétrica, 55% no consumo de água 
e 15% nos custos com sacolas de plástico. 
Assim opera a filial recém-inaugurada em 
Canoas. Ser criativo e atento aos valores 
preconizados nos novos tempos, de fato, 
pode fazer a diferença.

Viezzer reduz custos para ganhar competitividade

Centro logístico da Unisuper (RedeCen) auxilia 
lojas a reduzir estoques e ruptura
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de montar um negócio na cidade de
Santa Maria partiu de Sérgio Luiz Copetti em 
1980. O atual sócio-proprietário dos Supermerca-
dos Copetti trabalhava no setor desde os 15 anos 
de idade, quando foi contratado por uma empresa 
pioneira no ramo. No local, desempenhou diversas 
funções: empacotador, repositor, motorista, padei-
ro e açougueiro. Paralelamente, ainda estudava no 
período da noite. Com isto, logo virou escriturário 
e, posteriormente, gerente. Foram sete anos de 
serviços prestados à loja. 

Em 1974, a convite do ex-presidente da 
Agas, João Trevisan, tornou-se funcionário dos 
Supermercados Trevisan. Ali, atuou durante seis 
anos, inicialmente na área administrativa. Ao se 
formar em Ciências Contáveis pela Universidade 
Federal de Santa Maria, em 1975, foi transferido 
para o departamento de recursos humanos, no qual 
conduzia processos de seleção e treinamento de 
pessoal. Depois, passou às divisões de estatística, 
controle, balanço e produção de perecíveis. 

Ao considerar que já dispunha do conheci-
mento necessário, juntou-se a outro colega e, em 
1980, deu início ao seu minimercado. O diminuto 
empreendimento evoluiu rapidamente para quatro 
lojas de pequeno porte. “Infelizmente, com o con-
gelamento de preços e o Plano Sarney, ocorridos 
por volta de 1986, fomos forçados a nos desfazer de 
uma loja para conseguir pagar as contas. A sociedade 
acabou em seguida. Em 1990, minha esposa, Roseli, 
entrou como sócia-proprietária”, conta Copetti. 
Visando à superação de dificuldades econômicas 
e à recuperação da competitividade, vários em-
presários santa-marienses decidiram se unir e, em 
1996, formaram a Rede Super. “Tive o prazer de 

presidir esse grupo por seis anos. Por meio dele, 
aprimoramos conjuntamente nossos serviços, re-
formando os estabelecimentos, aumentando o mix 
de artigos e, consequentemente, a rentabilidade. A 
rede possibilitou o crescimento da marca.”

Em 2014, a quarta unidade dos Supermer-
cados Copetti foi aberta. Localizada em prédio 
próprio, na rua 7 de Setembro do bairro Perpé-
tuo Socorro, conta com conceitos modernos de 
produtos, instalação e decoração. Em um ano 
de existência, completados no dia 3 janeiro, 
atingiu metas acima do previsto. Somadas, as 
quatro lojas desfrutam de 2 mil m², 23 check-
outs e 153 funcionários – sendo oito membros 
da família. “Todos os envolvidos na organização 
estão orientados a serem eficientes no que se 
refere ao atendimento. Fui representante da 
Agas nesta região e muito me honra fazer parte 
do setor. O comércio é complexo, pois envolve 
fornecedores, clientes e funcionários, mas re-
compensa quem trabalha nele.” Recentemente, 
a empresa adquiriu outro imóvel, motivada pelo 
sucesso do novo estabelecimento. Em breve, 
espera inaugurar sua quinta loja.

a ideia

Uma vida 
inteira no varejo

Atendendo mais de 

900 mil clientes ao ano, 

os Supermercados 

Copetti, liderados por 

Sérgio Luiz e Roseli 

Copetti, têm tradição e 

representatividade em 

Santa Maria
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promoveu, na noite de 25 de fevereiro, a 
oitava edição do Grande Prêmio Agas de Kart, 
no Kartódromo de Tarumã, em Viamão, na região 
metropolitana. O evento é um momento de congre-
gação e estreitamento de relações que desde 2008 
reúne a diretoria da entidade e patrocinadores: Minu, 
Tirol, Superpan, BeHappy Energy Drink, Estrella 
Galícia, Neugebauer e Vale Fértil. 

O tempo colaborou com a disputa entre 34 
competidores de diversas localidades do Estado, 
incluindo diretores da Agas e do Agas Jovem 
e das empresas participantes. 
Após o grande prêmio, um jantar 
oportunizou negociações e novos 
contatos entre supermercadistas 
e fornecedores. 

Tanto a primeira quanto a se-
gunda bateria tiveram 17 competi-
dores. Cada bateria teve a duração 
de 25 minutos, em uma pista de 
1,03 mil metros de comprimento. 
O presidente da Agas, Antônio 
Cesa Longo, venceu a primeira 

a agas

escontração com 
pé no acelerador

O GP de Kart da Agas está se 

tornando um momento tradicional 

de descontração e congraçamento. 

Em sua oitava edição, reuniu 34 

competidores em duas baterias

corrida e ergueu o maior troféu pela segunda vez 
em oito anos. A segunda disputa colocou no maior 
lugar do pódio o diretor da Comercial Zaffari, de 
Passo Fundo, Tiago Zaffari. 

Os melhores do 8º GP Agas:

Bateria 1:

1º Lugar: Antônio Cesa Longo (Cia Apolo/Bento Gonçalves)
2º Lugar: Uillian Alves Borges (Super Maggi Borges/Cachoeirinha)
3º Lugar: Anderson Hoffmeister (Superbom/Imbé)

Bateria 2:

1º Lugar: Tiago Zaffari (Comercial Zaffari/Passo Fundo)
2º Lugar: Giovane Tizziani (Super Santa Rita/Porto Alegre)
3º Lugar: Lindonor Peruzzo Junior (Peruzzo Supermercados/Bagé)
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ais um ano de sucesso  
para o Projeto Verão 
M

no início de janeiro, o Proje-
to Verão foi concluído no dia 13 de fevereiro, em 
Atlântida Sul. Ao longo de dois meses, diversas 
pessoas reuniram-se em atividades promovidas 
pela Agas e parceiros. Outros municípios do litoral 
gaúcho, como Quintão, Pinhal, Cidreira, Imbé, 
Capão da Canoa e Capão Novo, também rece-
beram as ações. A programação, organizada pela 
Escola Móvel De Olho no Futuro, incluiu oficinas 
inteiramente gratuitas voltadas a capacitação, 
entretenimento e, acima de tudo, diversão dos 
veranistas e moradores locais. “Em Imbé, a Carreta 
Agas já faz parte do calendário oficial da estação. 
Graças ao auxílio da prefeitura, conseguimos ter 
um desempenho ótimo nesta edição”, relata o 
diretor da Agas José Reni.  

lançado logo Excelentes resultados

A experiência originou parcerias positivas 
e muitas novidades. Entre elas, destaca-se a 
da blogueira Beta Lotti, que atendeu o públi-
co adolescente e assinou cópias de seu livro 
Amar é Crônico. “Pude compartilhar novas 
vivências com quem desconhecia o meu tra-
balho, possibilitando-me crescimento pessoal e 
profissional”, conta. Os demais patrocinadores 
ficaram igualmente contentes com o projeto. 
“Transmitir conhecimentos sobre o hortifrúti 
sempre foi um dos nossos principais objetivos. 
Com a união à Agas, isto se tornou possível”, 
afirma o representante do Grupo Benassi – 
responsável pela oficina Frutas ornamentais e 

Por meio de atividades bem elaboradas, a Agas divertiu 

veranistas de diversas praias gaúchas nos meses de 

janeiro e fevereiro. A programação culminou em um 

coquetel, realizado na cidade de Capão da Canoa



reaproveitamento –, Cléber Luís. O gerente 
comercial da Superpan, Fernando Batistello, 
ressalta a importância da iniciativa. “Estamos 
empenhados em nossa expansão no litoral 
gaúcho. Acreditamos que a carreta nos ajuda a 
solidificar esta proposta.” A empresa ministrou 
a oficina Receitas deliciosas e considera-se 
plenamente contente com o rendimento da 
Escola Móvel. Outra atração foi a Carreta Kids, 
um espaço voltado a crianças e mantido pela 
Escola Dora Dimer. “No local, nossos alunos 
tiveram a chance de aprender e ensinar. A 
saída de campo e a socialização com outras 
crianças da mesma faixa etária são muito ricas 
para eles”, afirma a orientadora educacional da 
instituição, Juliana Ramos. 

Recorde de público

Na edição passada, o Projeto Verão teve 1.126 
participantes. Neste ano o número cresceu para mais 
de 1.550 pessoas, revelando um avanço animador na 
adesão. A praia recordista em público foi Capão da 

Canoa. O diretor da Agas na cidade, Cesion Pereira, 
foi um dos principais responsáveis pelo resultado. 
Apesar da alta demanda de vendas para o setor 
varejista no período, Pereira auxiliou a associação 
durante todo o processo de divulgação e captação 
de veranistas. “Anunciamos as atividades nas rádios 
locais e, principalmente, dentro das próprias lojas. 
Conciliar a administração de um supermercado 
e a estruturação do projeto torna-se fácil quando 
agregamos as duas coisas. Atuar fortemente em 
ambos ajuda a dar notoriedade para o segmento 
e, consequentemente, ampliar a quantidade de 
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Supermercados (GES) formará três turmas. Os 
encontros ocorrem uma vez por semana, das 8h30 
às 12h e das 13h30 às 17h30. Para os alunos de 
Porto Alegre, as aulas têm início em 17 de março e 
acontecem todas as terças-feiras. Já o GES Litoral, 
realizado em Osório, terá lições às quintas-feiras a 
partir de 12 de março. Em 8 de abril começam as 
atividades da classe de Soledade, que se reunirá 
nas quartas-feiras.  

A capacitação objetiva atender o setor su-
permercadista com assuntos de seu interesse. 
Os métodos de ensino teórico e prático visam ao 
desenvolvimento de habilidades passíveis de serem 
aplicadas no cotidiano do administrador. Para o 
novo período letivo, o currículo foi atualizado com o 
ingresso das disciplinas de Fundamentos para PPCI 
(e afins), Empreendedorismo e Segurança Pessoal e 
Patrimonial. “Em momentos de crise ou divergência 
de foco, com o consumo voltado a outras áreas que 
não a varejista, costumamos perceber a necessidade 

de uma maior preparação profissional. Afinal, a 
oferta de um serviço diferenciado e a solidificação 
de nossas carreiras dependem disso”, acredita o 
professor do GES, Salvador Fraga.

Associados da Agas pagam apenas 6x de R$ 
320 pelo curso. Aos demais, o investimento fica em 
6x de R$ 380. As inscrições podem ser feitas por 
meio do endereço de e-mail ges@agas.com.br.  Ao 
longo do primeiro semestre do ano, outros cursos 
livres serão disponibilizados, como os de Segurança 
Pessoal e Patrimonial, Operação de loja para encar-
regados e líderes, Jogos empresariais – Dinâmicas 
em grupos para gestores de RH e Fundamentos para 
organização das rotinas de Departamento Pessoal. 

Inscrições abertas para o GES 2015

clientes.” Todavia, ele não é o único que vê a ação 
como uma oportunidade para estimular os negócios. 
Segundo a supervisora de Marketing da Santa Clara, 
Kátia Dalcin, a empresa já vinha acompanhando a 

evolução da Escola Móvel. “Por meio do curso San-
duíches gourmet, vários consumidores puderam ter 
seu primeiro contato com alguns de nossos produ-
tos, tornando possível a divulgação da marca.” Para 
a Orquídea, que apresentou a oficina Receitas de 
Verão, “o projeto é importante porque nos aproxima 
do trade e dos consumidores, estreitando o nosso 
relacionamento”, conta a supervisora de Marketing, 
Alessandra Colognese.

Coquetel de encerramento 

O encerramento oficial do projeto se 
deu no dia 14 de fevereiro, em um coquetel 
realizado em Capão da Canoa. Na ocasião, 
compareceu o presidente da Agas, Antônio 
Cesa Longo, além de outros dirigentes da 
associação, membros da imprensa e autorida-
des regionais, totalizando aproximadamente 
60 convidados. “Outro verão chega ao fim 
com resultados extremamente construtivos. 
Nas próximas edições, esperamos crescer 
ainda mais”, deseja o diretor da Agas e anfi-
trião da Escola Móvel nas praias de Quintão, 
Pinhal e Cidreira, Antônio Ortiz Romacho. 



Bruno Martins Diretor da Rede de Imobiliárias – Casa Blue e Master Practitioner e coach em Programação Neurolinguística

Em nosso cenário atual tem sido cada vez mais 
desafiador liderar equipes. Muitos tentam impor 
suas vontades e decisões pela força de um cargo ou 
posição social, o que por diversas vezes gera desmo-
tivação e o desequilíbrio de uma empresa.

De uma maneira simplificada, podemos dizer 
que a liderança é o processo de conduzir um grupo de 
pessoas, transformando-o numa equipe que gera re-
sultados, e também a competência de saber motivar 
e influenciar os liderados, de forma ética e positiva, 
para que contribuam voluntariamente e com entu-
siasmo para alcançar os objetivos da empresa.

Porém, somente por meio de uma comunicação 
eficaz o líder promove a integração de um grupo, 
como também consegue direcioná-lo a um padrão de 
qualidade de funcionamento e conduzi-lo a objetivos 
específicos, de forma harmoniosa. Se formos ana-

lisar, os maiores problemas 
nas empresas são decorrentes 
das falhas de comunicação interna. A informação 
recebida nem sempre é a mesma repassada.

Uma comunicação eficaz é aquela que gera 
resultados. Ser um bom comunicador presume que 
assumimos a responsabilidade pela nossa própria co-
municação, isto é, paramos de dizer que o outro não 
nos entende e começamos a buscar uma outra forma 
de sermos entendidos. É preciso conhecer bem cada 
integrante da sua equipe, usar seu potencial infinito, 
trabalhar comportamentos e alinhar seus valores 
aos valores da empresa, ajudando a eliminar fatores 
limitantes. O gestor da atualidade tem o foco em 
resultados e lidera sabendo que é necessário oferecer 
crescimento (profissional ou até mesmo emocional) 
para aqueles que colaboram com a empresa. 

Liderança e comunicação no 
cenário da gestão empresarial Ar
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José Nerci e Nayr Therezinha inau-
guraram o armazém São Jorge, em Montenegro, 
no Rio Grande do Sul. Após investimentos fami-
liares na expansão e infraestrutura do estabeleci-
mento, o pequeno estabelecimento transformou-
se em um amplo supermercado. Em 1969, passou 
a se chamar Supermercado Mombach. Os filhos 
Dirceu, Luis Fernando, José Henrique e Marili, 
trabalhavam com os pais no varejo, exercendo 
atividades essenciais ao negócio. Dirceu e Marili 
gerenciavam a empresa, mas após o falecimento 
de Dirceu, a gestão estratégica ficou a cargo 
dela.Dois anos mais tarde, Luis Fernando e José 
Henrique deixaram seus negócios próprios para 
se dedicar integralmente ao Supermercado. A 
atual diretora administrativa, Marili, conta que 
concluiu o curso de Ciências Contábeis já pensan-
do em aplicar os seus conhecimentos na empresa 
da família. “Gosto do que eu faço, sei trabalhar 
em supermercado”, ela afirma.

Em 1979, foi inaugurado o Supermercado 
Mombach que se localiza no bairro Timbaúva, 
também em Montenegro. A loja da família mudou 
o endereço em 1994, sendo transferida para a sede 

atual, na rua Dr. Bruno de Andrade, 1977. Já a 
filial foi aberta no centro de Montenegro, na rua 
Ramiro Barcelos, 2279. De acordo com Marili, 
os dois supermercados buscam sempre melhorias 
e estão em constante adequação, sempre priori-
zando o conforto, a praticidade e a qualidade na 
experiência de compra.

De acordo com a diretora administrativa, a 
empresa tem o compromisso de estar em constan-
te evolução para oferecer ao shopper um ambiente 
agradável e com vastas opções de compra. Con-
forme Marili, o Supermercado Mombach possui 
um mix de produtos composto por 12.500 itens 
atualmente. Ela acrescenta que as duas lojas ofe-
recem um amplo espaço para o cliente. A matriz 
conta com 850 m² de área de vendas, a filial, por 
sua vez, tem 350 m².

“O diferencial da nossa loja é a qualidade dos 
produtos e do atendimento. Só existimos porque 
o cliente vem até nós”, ressalta Marili. Ela salien-
ta que a preocupação com o bom atendimento 
do shopper é permanente e os funcionários são 
orientados a tratar cada cliente como se fosse o seu 
próprio empregador. O Supermercado Mombach  
situado no centro de Montenegro dispõe de quatro 
check-outs e 48 funcionários.  Já a loja do bairro 
Timbaúva possui 11 check-outs e conta com 65 
trabalhadores em sua equipe. 

Em 2014, a loja matriz teve os produtos e o 
visual de sua confeitaria e padaria inovados. “A re-
forma já apresentou aumento nas vendas, no lucro 
da empresa e na satisfação do cliente, que aprecia 
um espaço bonito”, declara Marili. Ela diz ainda 
que, em 2015, está prevista uma mudança na filial, 
a fim de ampliar e melhorar o ambiente da loja.

em 1957,   

Constante evolução

Fundado há mais de cinco décadas, o Supermercado Mombach mantém 

a administração familiar na empresa desde o início. Após passar por várias 

reestruturações e renovações, o primeiro estabelecimento da família foi ampliado, 

tornou-se supermercado e conta atualmente com duas lojas

Gerson Kauer/Divulgação Mombach
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gaúcho adora carne não é novidade. Segun-
do o IBGE, no Rio Grande do Sul se consomem 
em média 10kg a mais de carne bovina por ano 
do que a média nacional. São 36 kg per capita, 
contra 26kg dos demais brasileiros. Com o co-
tidiano atribulado das cidades, a praticidade no 
preparo tem sido uma das tendências de consumo, 
e os supermercados precisam estar atentos aos 
novos lançamentos da indústria. A categoria de 
carnes embaladas, resfriadas ou congeladas tem 
encontrado relevantes nichos de mercado e pode 
representar bons ganhos ao autosserviço.

Os grandes frigoríficos têm oferecido diversas 
opções para agradar a todos os tipos de consumido-

res de carne. Coxas e sobrecoxas de frango, asinhas 
temperadas, costela de suíno ao molho barbecue, 
filé de peito de peru temperado, galeto, pedaços 
selecionados com alho, cebola e ervas finas, meia 
costela, sobrepaleta de porco, filé de peixe, frango 
à passarinho ou defumado, tender, além das tra-
dicionais linguiças, são exemplos de produtos à 
disposição nas gôndolas. Alguns cortes embalados 
podem ser fritos, assados ou grelhados e, no caso 
dos congelados, utilizados individualmente para 
que se use só o que precisar.

Nas 42 lojas do Supper Rissul, presente em 
23 cidades gaúchas (Região Metropolitana, Serra, 
Litoral e Vale do Taquari), o sucesso da categoria 
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Praticidade ao
gosto do gaúcho

Os cortes de 

carnes embaladas, 

resfriadas ou 

congeladas 

representam uma 

solução prática 

para o preparo de 

refeições
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depende de vários fatores, como investimento na 
cadeia de frio, pessoal dedicado ao atendimento 
e abastecimento e fortalecimento da imagem de 
solução em carnes, seja para o dia a dia, seja para o 
churrasco do final de semana. “A UnidaSul traba-
lha forte nessas quatro frentes, dedicando parte 
significativa do orçamento de investimento para 
melhoria de equipamentos, além de treinamento 
do pessoal envolvido e, ainda, atenção aos forne-
cedores para cadastramento e desenvolvimento 
de novos produtos, como nossa linha premium 
de cortes para churrasco, chamada Estância Ris-
sul”, explica o superintendente de Varejo, José 
Leandro Assis. 

Grande parte do abastecimento do setor de 
açougue na rede vem da parceria com a Coopera-
tiva dos Suinocultores do Caí Superior Ltda., em 
que seleciona-se a matéria-prima, por meio de 
comprador próprio, e é realizada toda a desossa e 
entrega de carnes nas lojas, também com equipe 
própria dentro da unidade frigorífica. Além disso, 
o Rissul conta com outros quatro fornecedores 
para esta categoria.

Momento de transição

Segundo Vilson Valcarenghi, gerente 
de compras do Varejo na empresa, os su-
permercados passam por um momento de 
transição no perfil do consumidor. “Este 
novo entrante no mercado busca muita 
praticidade e detém muita informação. 
Em relação a carnes, enquanto alguns não 
abrem mão do atendimento personalizado 
no balcão, outros buscam no autosserviço 
suas melhores opções, onde destaco o 
aumento da procura por porções menores 
a vácuo”, diz. Ele também assegura que 
lojas limpas, com bom nível de serviço, 
variedade e produtos de qualidade irão 
cada vez mais, independentemente do 
fator preço, fidelizar os consumidores. 
Quanto ao momento de vendas, a rede 
cresce acima do mercado e dos indicado-
res de desempenho regionais do varejo. O 
açougue, por exemplo, representa 12% do 
faturamento. O ano, contudo, preconiza a 



cautela e maior dedicação no controle de 
custos e despesas operacionais. 

Segundo analistas, 2015 deve ser mais 
um período de alta no preço do boi gordo, 
decorrente do ciclo pecuário, mais favorá-
vel aos pecuaristas do que aos frigoríficos. 
Por outro lado, o Ministério da Agricultura 
estima que daqui a 10 anos o consumo 
brasileiro de carne bovina aumentará 25%, 
especialmente no que diz respeito à produ-
ção e comercialização de carnes especiais, 
aquelas de alta qualidade e valor agregado. 
Segundo o Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (Cepea), a ma-
nutenção dos valores da carne bovina em 
patamar elevado vai estimular os brasileiros 
a consumir mais frango. Os cortes de suíno 
ficam em terceiro lugar na preferência do 
shopper, à frente dos pescados.

Alertas da Vigilância Sanitária

A principal dica da Vigilância Sanitária para 
que os supermercados estejam em conformidade 
com a lei, no que diz respeito aos cortes de carnes 
embaladas, resfriadas e congeladas, é atender às 
informações impressas na rotulagem do produto. 
O alerta é da médica-veterinária Paula Rivas, da 
coordenadoria da VS em Porto Alegre. “Produto 

que chega resfriado não pode ser mantido em 
outras condições, pois isso afeta a sua validade. 
A mesma coisa ocorre com o congelado, o esta-
belecimento comercial recebe o produto assim, 
mas por problemas nos balcões de congelamento 
o produto às vezes aquece”, conta.

De acordo com a Portaria 78/09, os ali-
mentos devem ser mantidos abaixo de 5ºC, se 
refrigerados, ou abaixo de -18ºC, se congelados, 
ou de acordo com as orientações de rotulagem. 
Havendo dessintonia, o órgão de fiscalização 
apreende o produto. “Aconselhamos um contro-
le diário, por meio de planilhas, com registro das 
temperaturas e condições de recebimento, bem 
como do acondicionamento antes de exposição 
nas gôndolas”, aponta. 

“Eu compro maminha, picanha e filé 
mignon. Eventualmente, consumo 
filé de suíno e carnes para churrasco, 
como linguiça, coração de frango. 
Escolho carnes embaladas porque me 

parecem melhores do que as carnes expostas.”

Sandra Lima, administradora financeira

Enquete

Qual o corte de carne embalada, resfriada ou congelada que você consome? Por quê?

“Costumo comprar costela embalada e 
congelada e também lombinho e filé de 

suíno. Geralmente escolho esses produtos 
porque o preço está mais em conta do 

que no balcão.”

Inácio José Krindges, taxista

 “Na maioria das vezes, durante a 
semana, eu compro frango congelado. A 
vantagem está na facilidade, porque na 
correria do dia a dia não conseguimos 

parar para fazer um prato mais 
elaborado. No final de semana, compro 
algum tipo de costela e vazio embalado 

para o churrasco.”

Fernanda Gomes Bardim, empresária
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6 de fevereiro de 2001 foi fundada a M. Kel-
ler Comércio e Serviços Ltda., que só viria a tomar 
a forma atual em primeiro de novembro de 2002, 
quando incorporou as atividades mercadológicas 
de automação da empresa Contaregis Equipa-
mentos de Controle S/A – tais quais a venda de 
máquinas, assistência técnica e desenvolvimento 
de sistemas. Hoje, são sócios-proprietários o dire-
tor comercial e financeiro, Miguel Luiz Keller, e o 
diretor técnico, Carlo Geraldo Loner.

O primeiro grande desafio do negócio foi o 
de consolidar os seus diversos campos de atuação 
(comercial, técnico e software) junto a clientes e 
fornecedores. “Para tanto, contamos com o auxí-
lio, apoio e experiência de vários cooperadores e 
funcionários. Trabalhamos intensamente na apre-
sentação de propostas solidificadas em princípios 
como integridade, qualidade, confiança, presteza 
e competitividade”, explica Keller.  

A empresa é fragmentada em três grandes 
setores. Na área comercial, dispõe de uma equipe 
eficiente e modernizada em se tratando de exi-
gências do mercado. Assim, permite ao cliente 
fazer uma escolha segura, econômica e adequada 
às suas necessidades. Entre os produtos ofereci-
dos estão impressoras (fiscais, de etiquetas ou 
comuns), CPUs, servidores, leitores de código 
de barras, gavetas, teclados (101 ou reduzidos), 
monitores, balanças e programas de computador. 
“Estamos investindo fortemente em soluções 
de identificação automática e captura de dados 
(AIDC) e no projeto de etiquetas eletrônicas 
(ESL)”, relata Keller. Na divisão de suporte e 
atendimento técnico multimarcas, o foco é a 

no dia

Diversidade em 
serviços de qualidade

Com 2.300 clientes ativos, a M. 

Keller Comércio e Serviços Ltda. 

atua há mais de 14 anos nas áreas 

de assistência técnica, vendas e 

desenvolvimento de softwares

Di
vu

lg
aç

ão
/M

. K
ell

er
 C

om
ér

cio
 e

 S
er

viç
os

 Lt
da

.

resolução de problemas on-site. Logo, com um 
simples telefonema ou e-mail, o usuário recebe 
assistência diretamente no local onde o equipa-
mento está instalado. O procedimento é viabiliza-
do por intermédio de parcerias nas principais ci-
dades gaúchas (Caxias do Sul, Bento Gonçalves, 
Passo Fundo, Ijuí, Santo Ângelo, Alegrete, Esteio, 
Canoas e Porto Alegre). Já a seção de elabora-
ção de softwares possibilita a personalização de 
aplicações em constante atualização, bem como 
o suporte remoto ou presencial dessas.

A fim de manter toda a sua estrutura, a M. 
Keller possui 22 contratados e 15 colaboradores. 
O portfólio da entidade engloba marcas renomadas 
como Sweda, Toledo, Elgin, Datamax, Urmet Da-
ruma, Datalogic, Gertec, Diebold, Honeywell, Di-
mep, Bematech, Opticon e muitas outras. “Agregar 
novos produtos ao mix, ainda que não tradicionais 
no segmento de automação comercial, é a nossa 
próxima meta para o futuro”, revela Keller.
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A linha Classic inclui ovos ainda mais saborosos 
para a Páscoa de 2015. Com nova fórmula, as sugestões 
de presentes deste ano são os chocolates da marca Alpi-
no, o exclusivo KitKat e o aerado Suflair. Além destes, 
os tradicionais Crunch, Prestígio, Charge, Sensação, 
Chokito e Galak são opções que oferecem diversas 
versões e gramaturas para agradar ao público.

Os queijos prato e mussarela ganharam mais 
qualidade e praticidade em suas embalagens, que 
abrem mais facilmente e permitem que as fatias 
fiquem mais soltas e sequinhas e sejam retiradas de 
modo mais prático. “Enquanto o mussarela é ideal 
para receitas como lasanhas e pizzas, o prato é vol-
tado para a elaboração de sanduíches e lanches rápi-
dos”, sugere o diretor de mercado, Edson Martins.

Para fortalecer o mix de produtos e inaugurar a 
nova fase da marca que completa 13 anos em 2015, 
a Bocardo lançou a massa caseira, comercializada pela 
DiBocardo, distribuidora do grupo Áurea Alimentos. 
A embalagem possui visual moderno que não a deixa 
perder os elementos tradicionais da marca, como as 
cores da Itália e as imagens dos ovos e do trigo. 

A fim de inovar em sua linha de produtos, 
a Parati está lançando o Wafer Integral 90g, um 
alimento inédito no mercado brasileiro. As casqui-
nhas integrais são ricas em fibras e envolvem um 
cremoso recheio sabor chocolate formando quatro 
camadas. Na confecção do wafer, a marca apostou 
em qualidade, sabor, aroma e bem-estar.

NESTLÉOvos de chocolate
com mais leite e cremosidade

TIROLNova
embalagem para fatiados

BOCARDO Massa
caseira com sabor da Itália

PARATI Wafer
com opção integral 
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Aproveitando a estação mais quente do ano, a 
marca CBS lança o novo sabor na sua linha de sucos 
prontos, o CBS Limonada. A novidade vem em emba-
lagem de um litro, agregando mais uma opção de suco 
pronto para beber. Sua linha já conta com os sabores 
uva, laranja, abacaxi, maracujá, tangerina e pêssego, 
encontrados nas versões de 1l e 200ml.

A linha de refrescos Frutau acaba de ganhar dois 
novos sabores: caju e pêssego. A marca já conta com 
os tradicionais: abacaxi, guará, laranja, limão, manga, 
maracujá, misto de frutas, morango, tangerina e uva. 
Com novas embalagens de cor única para todos os 
sabores, o novo visual tem o perfil do food service. 
As novidades já vêm adoçadas e possuem as versões 
de 25g e 250g, que rende até 10 litros.

CBSLimonada 
para refrescar o verão

ÁUREA Caju e 
pêssego integram a linha Frutau
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Fábio Canazaro Professor Doutor de Direito Tributário da PUCRS e consultor da Agas

grandes desafios da humanidade é a
garantia e a promoção da igualdade. Contem-
poraneamente, para aqueles que militam com o 
Direito, a igualdade não é mais vista apenas sob 
o ponto de vista filosófico; é dever jurídico, tanto
do idealizador da lei quanto daquele que a aplica. 
Refiro-me, assim, a igualdade como “relação de 
comparação”; relação esta em que se comparam 
não apenas pessoas (João é igual a José?), mas entre 
coisas (bens/mercadorias) e operações (prestações 
de serviços por exemplo), entre outras. O grande 
dilema de nosso sistema, no entanto, é garantir que 
a igualdade, como muitos outros dos Direitos que 
denominamos de Fundamentais, seja concretizada 
no Brasil. E o problema não é a ausência de normas; 
se fizermos uma análise detalhada de nossa Consti-
tuição, veremos que existem inúmeras disposições 
que proclamam a igualdade; o problema é, sim, 
daqueles que trabalham com essas normas.

Pois na Tributação a situação não é diversa: 
existem inúmeras normas constitucionais que 
garantem a igualdade na relação entre o Fisco e os 
contribuintes, mas nem a todas estas legislador e 
aplicador têm garantido efetividade. Sabe-se que 
em relação ao Imposto Sobre a Renda, a igual-
dade é garantida mediante a análise objetiva da 
capacidade econômica do contribuinte: paga com 
alíquota maior aquele tem maior renda. Mas e em 
relação a mercadorias e serviços, como se garantir 
a igualdade na tributação? A igualdade, nestes 
casos, é levada a efeito por meio da essencialida-
de tributária. Assim, em relação a mercadorias, 

um dos bens e serviços, não se tributa mais o contribuinte 
que compra mais; nem o estabelecimento maior, 
em termos de porte, pelo fato deste deter maior 
capacidade econômica. 

Na relação entre mercadorias, bens e servi-
ços, se tributa mais aquilo que é menos essencial 
– ou supérfluo –, e menos aquilo que é mais es-
sencial. Não é à toa que os produtos que integram 
a denominada “cesta básica” são tributados com 
alíquotas menores – porque eles são “básicos”, 
são essenciais. O problema, no entanto, é que a 
essencialidade tributária, assim como a igualda-
de, carece, ainda, de uma aplicação efetiva em 
nosso país. Neste sentido, o mais importante 
hoje não é definir o que é essencial, mas sim 
realizar o exercício de comparação entre grupos 
de mercadorias e serviços em razão de seu grau 
de essencialidade. Refeições fornecidas por um 
supermercado, por exemplo, são menos essenciais 
do que as fornecidas por bares e restaurantes? 
Obviamente que não; por isso, ao se comparar 
essas mercadorias, que no exercício revelam-se 
iguais, a tributação resultante também deve ser 
igual – tanto para um supermercado quanto para 
um restaurante. Em conclusão, a essencialidade 
tributária revela-se como uma limitação ao poder 
de tributar do Estado. É norma que impõe a obser-
vância do grau de essencialidade das mercadorias 
e serviços como indicativo para a diferenciação 
ou equiparação, a qual deve ser invariavelmente 
observada na fixação do ônus fiscal, sob pena de 
inconstitucionalidade.

igualdade por meio da 
essencialidade tributária 
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Vanderlei Goulart Consultor empresarial 

empresarial hoje em dia não se
restringe apenas à gestão tradicional de loja, 
pois a eficácia de uma gestão global abrange 
praticamente toda a empresa. Em gestão de 
loja quem mais entende é você, empresário, 
e então não vou nem entrar neste mérito, que 
você, supermercadista, é expert.  

Daremos enfoque neste artigo à gestão 
financeira, que não é menos importante que 
as outras, a qual inclui toda a gestão de fe-
chamento de caixa, qualificação da venda (à 
vista/cartões/débito/crédito), pois com esta 
qualificação podemos chegar a indicadores 
que nos balizam no presente e no futuro. De-
vemos fazer uma gestão do fluxo de caixa na 
qual identificaremos as nossas necessidades de 
capital de giro e a identificação da geração de 
caixa da empresa.   

Hoje cada vez mais a empresa não vale 
apenas por seu resultado econômico, mas sim 
pela possibilidade de geração de caixa destas 
empresas, onde o empresário identificará com 
precisão o prazo do retorno de seu investimen-
to. Também uma prática não muito usual, mas 
muito importante, é ter uma meta de resultado 
para o departamento financeiro, ou seja, este 
departamento pode ter metas a atingir onde 
tornará o resultado da empresa mais eficiente.   
Nestas metas poderemos incluir resultados 
para negociação de taxas e tarifas bancárias, 
assim como negociar ou renegociar nossos fi-
nanciamentos, ou ainda, negociação até mesmo 
com os fornecedores, onde poderemos ter des-

a gestão contos por pagamentos antecipados (desconto 
financeiro), ou alongamentos dos prazos com 
o objetivo de melhorar nosso fluxo financeiro.
Outra atitude importante é a minimização das 
tarifas de transferências bancárias. Muitas vezes 
as empresas com má administração do fluxo di-
ário ficam com saldo positivo em algum banco e 
com saldo negativo em outro, gerando despesas 
financeiras desnecessárias.

  Outra ferramenta eficiente é o monitora-
mento incessante dos estornos e devoluções fei-
tos pelos caixas operadores, pois uma ineficiência 
nesta operação pode causar aborrecimento ao 
cliente e muitas vezes desvios financeiros. Então, 
sempre que houver um estorno, este deve ser 
autorizado por um fiscal de caixa, a fim de evitar 
possíveis desvios. Assim como as devoluções de 
vendas devem ser acompanhadas também por 
um fiscal de caixa e anotar os dados do cliente 
(CPF, telefone e endereço). Como forma de 
auditoria, deve-se ligar para alguns clientes con-
firmando a devolução e ao mesmo tempo dando 
uma atenção ao cliente, que é o nosso bem pre-
cioso. Vejam que com estas atitudes poderemos 
ter um resultado financeiro muitas vezes melhor 
até do que a margem líquida da empresa.  

  Com a economia em desaceleração prevista 
para 2015 e com a alta dos juros, como forma de 
conter a inflação, cada vez mais o departamento 
financeiro será o diferencial de uma gestão eficaz. 
Com esses controles teremos certeza de que 
enfrentaremos este período de acomodação da 
economia com muito sucesso.

GDi
vu

lg
aç

ão

estão  
empresarial global





com a saúde e com a aparência
nunca estiveram tão em evidência. Mesmo diante 
de um cenário de baixo crescimento econômico, 
esse segmento tem mantido resultados acima de 
outros setores, provando a sua força. De acordo 
com dados do IBGE, de janeiro a agosto de 2014, 
as vendas de cosméticos e produtos médicos 
cresceram 9,3% acima da inflação entre janeiro 
e agosto de 2014, enquanto a média do varejo 
nacional (incluindo veículos) obteve resultado 
negativo, de -1,5%, no mesmo período.

Atualmente, o Brasil é o segundo maior mer-
cado consumidor de produtos de beleza do mun-
do, com faturamento anual de R$ 42,6 bilhões. 
Mas, segundo a Associação Brasileira da Indústria 
de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosmética (Abi-
pehc), em 2015, o faturamento do setor chegará 
aos R$ 50 bilhões, e o país será o primeiro maior 
mercado, ultrapassando os Estados Unidos.

Muito além do shampoo

De tão promissores e presentes no dia a 
dia dos consumidores, os produtos de higiene 
e beleza ganham cada vez mais força nos 
supermercados e já não se restringem mais 
às inúmeras opções de shampoos e condicio-
nadores. Estes, aliás, são artigos com opções 
para todos os gostos e bolsos. Basta conferir 
a seção de qualquer supermercado para 
identificar rótulos com efeitos específicos, 
como os que prometem combater a queda de 
cabelo, oleosidade e volume excessivo. 

E é atrás de variedade que os clientes 
vão. Essa é uma característica importante a 
observar. Você sabe exatamente quais são os 
produtos que os consumidores esperam en-
contrar no seu ponto de venda e quanto estão 
dispostos a pagar por ele? É importante buscar 
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O Brasil é o terceiro mercado  

consumidor de produtos de beleza, 

artigos que têm espaço garantido nas 

gôndolas dos supermercados
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essa resposta, porque assim como as oportuni-
dades são múltiplas, a concorrência também 
não deixa por menos. Para agravar ainda mais 
o quadro, no caso dos produtos de beleza, o
supermercadista não concorre apenas com 
outras redes, mas com o varejo especializado 
e até com vendedores autônomos. 

Além do shampoo e do condicionador, 
sabonetes e desodorantes também são itens 
tradicionais nos carrinhos de compra. A esses 
produtos se somaram as tinturas de cabelo, 
hidratantes corporais e cremes e tratamen-
tos capilares, que também têm tido grande 
penetração entre o público consumidor. Há, 
ainda, uma série de produtos utilizados pelos 
brasileiros que podem estar presentes na ces-
ta de compras. O desafio é saber exatamente 
no que investir.

Em expansão

O crescimento contínuo do mercado de be-
leza no Brasil é resultado de uma série de fatores, 

segundo a Abipehc, como o acesso das classes D 
e E aos produtos do setor, devido ao aumento de 
renda. Na classe C, o comportamento identificado 
foi o de consumidores que buscam produtos com 
maior valor agregado. 

Com a presença maior das mulheres no 
mercado de trabalho, a venda de produtos de 
beleza também foi impulsionada. O aumento da 
expectativa de vida dos brasileiros também tem 
elevado a procura por produtos apropriados para 
conservar a impressão de juventude.

A indústria do segmento também contribui 
para o crescimento do setor ao recorrer à tecnolo-
gia de ponta, elevando a produtividade e reduzindo 
preços praticados no mercado. A inovação, com 
lançamentos constantes de produtos, também é 
outro fator que está sustentando os resultados do 
mercado da beleza no mundo todo. 

Nova classe média

A ascensão social do Brasil nos últimos anos 
elevou ainda mais as perspectivas para o mercado de 



beleza no país. A nova classe média (classe C) é uma 
das grandes propulsoras do segmento. De acordo 
com o Sebrae Nacional, em todo o país mais de 15 
milhões de mulheres estão na faixa etária entre 16 
e 24 anos (e metade delas pertence à classe C). 

O padrão de consumo das brasileiras está dire-
tamente ligado à percepção pessoal. Mais de 55% das 
mulheres estão insatisfeitas com a aparência – 37% 
com o cabelo e 22% com o rosto.  E o mercado sente 
o potencial de consumo desse grupo com muita for-
ça, já que as jovens trabalhadoras da classe C gastam 
71% dos seus ganhos com moda e beleza.

Do que as mulheres gostam

Segundo a pesquisa Mais Feminino – A Beleza 
da Mulher Brasileira, realizada pelo Instituto Data 
Popular, as mulheres, na média, gastam mais com 
produtos de beleza do que com roupas e sapatos. 
Cinco em cada 10 mulheres brasileiras dão mais 
importância aos produtos de beleza hoje do que 
no passado. Quatro em cada 10 dizem dar mais 
importância aos sapatos. Com relação ao vestuário, 
são apenas três em cada 10.

 Na hora de escolher produtos, o que pesa 
mais, para 63,7% das entrevistadas, é a qualidade 
e não o preço (e 18,5% afirmam levar em conta 
apenas a qualidade). Um dado importante é que 
70% das mulheres ouvidas pelo Data Popular 

disseram comprar produtos de beleza ao menos 
duas vezes por mês.

 Na hora de escolher as marcas, a influência 
da indicação de parentes e amigos é levada em 
conta por 68% das entrevistadas. Essa influência 
também acontece em relação à indicação das lo-
jas (não necessariamente lojas especializadas em 
beleza), com 50% das mulheres dizendo serem 
influenciadas na escolha do ponto de venda por 
indicações de pessoas próximas.

“Sempre procuro produtos para 
cabelos afros e não encontro no 
supermercado. Poderia ter uma 
linha completa de shampoo, 
condicionador e creme para 

pentear. Sinto falta desses produtos.”

Maria Luiza, doméstica

Enquete

Qual o produto de beleza feminino que você sempre compra no supermercado e qual você 

gostaria de encontrar nos pontos de venda?

“De produtos de beleza eu compro o 
básico para a família. Shampoo e 
sabonete fazem parte das compras 

de rotina, então já levamos daqui.”

Marcos Aurélio, policial militar

“O que eu costumo comprar no súper é 
shampoo, condicionador, desodorante, 
sabonete e, nesta época, protetor solar 

também. Eu prefiro comprar produtos de 
beleza aqui porque sai mais em conta. 

Poderia ter mais variedade de sabonetes 
líquidos e de hidratantes.”

Manoela Mallmann, psicóloga

2013 16,4%

2014 13,5%

2015 13,1%

2016 13,7%

2017 13,4%

S
Perspectiva de crescimento

egundo a Abihpec, o mercado 
de produtos de higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos está em 
uma tendência de crescimento 
contínuo. O faturamento do setor 
foi de R$ 29,4 bilhões, em 2011, 
e R$ 34,4 bilhões, em 2012, volu-
mes que vêm sendo impulsionados 
nas seguintes projeções:
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Carlos Rivaci Sperotto Presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-RS

imagem de um dos prin-
cipais estados agropecuários brasileiros, o Rio 
Grande do Sul reúne características para um 
grande potencial de bons negócios. São muitas as 
oportunidades comerciais dentro e fora de suas 
fronteiras. Sim, precisamos profissionalizar nos-
sas ações, produzir alimentos, fibras e energia de 
forma eficiente, considerando os mais distintos 
segmentos do agronegócio, e profissionalizar 
nossas estratégias e ações comerciais. Estrutura 
física, logística e ambiente fiscal e tributário 
precisam evoluir para tornar realidade essas 
possibilidades. 

Quando adquirimos algum alimento ou pro-
duto nem imaginamos os processos pelos quais 
ele passou até chegar à mesa. Neste caminho 
percorrido do campo às gôndolas dos supermer-
cados estão envolvidos diversos atores que são os 
grandes responsáveis por transformar insumos em 
produtos consumidos diariamente por todos nós. 
É a chamada cadeia produtiva, que, integrada, é 
definitiva neste processo de extração e manuseio 
de matéria-prima até a distribuição. 

Um aspecto essencial para a harmonização 
dessa cadeia produtiva é a aproximação dos 
integrantes. Um exemplo é o estreitamento de 
relações entre produtores rurais e fornecedores 
de insumos pela busca de vantagens comerciais 
em demandas coletivas; aproximar a indústria 
dos produtores para sincronizar aspectos rela-
cionados à qualidade da matéria-prima, e, por 
último, destaco a importância da conformidade 
entre varejo e produtor, uma oportunidade de 

usufruindo da retroalimentar a cadeia com informações a respei-
to das preferências e tendências de consumo. 

Com a comunicação permeando a cadeia e o 
conhecimento das particularidades de cada etapa 
produtiva, reduzem-se as perdas e garante-se satisfa-
ção do consumidor, que estará recebendo alimentos 
com aspectos e características desejadas. Essa inter-
relação entre os integrantes da cadeia é fundamental 
para que todos saiam ganhando: fornecedores, 
produtores rurais, indústria e varejo, além do con-
sumidor final. Quando todos estão sintonizados e 
produzindo com competitividade, geram-se mais 
desenvolvimento e riqueza. Ganha o RS.

Afora as preferências de consumo ditadas 
pelos hábitos e valores culturais de cada consumi-
dor, que diga-se de passagem estão cada vez mais 
globais, modernamente é possível destacar que 
existe uma significativa oportunidade para aumen-
tar o “consumo do que é daqui”. Não se trata de 
protecionismo, mas sim de valorizar os produtos 
locais, movimento cultivado há duas décadas em 
países como França e Itália.

O gaúcho valoriza os seus produtos, defende-
os e divulga-os. Portanto, há espaço para se evoluir 
na comercialização. Neste sentido, se o varejo, 
como elo de contato final com o consumidor, per-
cebe essa oportunidade e trabalha essa valorização, 
isso reverte em estímulo à base produtiva da cadeia. 
A linha de raciocínio é simples: varejo estimulando 
o consumo dos produtos gaúchos potencializa a
procura pelas indústrias dos produtos que saem 
do solo farroupilha.

Do campo
      às gôndolas
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Alvorada
Luiz Antônio Oliveira
Cerealista Oliveira Ltda.

Cachoeirinha 
Alceu Maggi Borges
Supermercado Maggi Borges Ltda.

Cachoeira do Sul
Paulo Tischler
Tischler & Cia Ltda.

Camaquã
Rosane Ávila Roxo 
Roxo Atacado e Varejo Ltda.

Carazinho
Leandro Alberto Rheinhermer 
Coqueiros Supermercado Ltda.

Erechim
Cláudia Sonda
Máster ATS Supermercados Ltda.

Getúlio Vargas
Arlei José Karpinski
Karpinski & Cia. Ltda.

Guaporé
Rodrigo Marin
Mercado Marin Ltda. 

Não-Me-Toque
Arthur Ribeiro Sobrinho
Cooperativa Tritícola Mista Alto Jacuí Ltda.

Panambi 
Rudi Nei Schneider
Cotripal Agropecuária Cooperativa

Porto Alegre
Danilo Tiziani
Danilo A. Tiziani e Cia. Ltda.

Pelotas
Davi Treichel
Macro Atacado Treichel Ltda.

Santana do Livramento
José Luiz Righi 
Righi Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.

Santiago
Luiz Brandão Libraga
Brandão & Cia. Ltda.

Santo Ângelo
Gastão H. Weinert 
Weinert & Cia Ltda.

São Luiz Gonzaga
Amaury André Feron
Feron & Terra Ltda.

São Marcos
Tânia Maria Ampessan Fochesato
Cooperativa Agrícola Mista Rio Branco Ltda.

Santa Cruz do Sul
Celso Müller
Miller Comércio de Alimentos Ltda.

Sarandi 
Helvio Debona
Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.

Taquara
Ardi Deloi Müller
Supermercado Müller Ltda.

Três Passos
Délcio Franzen
Supermercado Máster Ltda.

Uruguaiana
Ismael Ali Baklizi
Supermercado Baklizi Ltda.
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