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Novos rumos 
para o Rio Grande

de 2016 vem ensejando que providenciemos, 
em todas as instâncias da vida, as mudanças que se 
fazem necessárias e que por um motivo ou por outro 
estavam engavetadas. Se o momento é de colocarmos 
em prática os projetos que proporcionarão melhorias 
nas esferas pessoais e profissionais, para o Governo 
não é diferente. Justamente por isso, recebemos com 
grande alegria a notícia de que o governador José Ivo 
Sartori iniciou o enxugamento da máquina pública.

Após o fechamento da Fundergs, da Corag e da 
FDRH, esperamos o repasse da Cesa, do zoológico 
e de outros órgãos supérfluos do Estado para o setor 
privado. A estrutura enxuta da Secretaria Estadual 
da Fazenda é um exemplo de boa gestão, já que com 
cerca de 300 funcionários a Sefaz cumpre com qua-
lidade o seu trabalho. O momento é de enxugamento 
da máquina e de simplificação tributária, e o setor 
supermercadista é um defensor da formalidade e 
parceiro na busca de ferramentas que aumentem a 
arrecadação do Estado. Mas não defendemos a cria-
ção de novos sistemas e processos, que dificultarão 
a operação e sobrecarregarão a máquina pública. 
Reivindicamos a ampliação da Nota Fiscal Gaúcha, 
já que o consumidor pode ser o maior aliado no 

o  início aumento da arrecadação, exigindo sua nota fiscal 
sempre. Este é o exemplo de cidadania fiscal que 
queremos, o povo como agente de mudança para 
a solução dos problemas.

Aprendemos desde cedo que ninguém sobre-
vive gastando mais do que arrecada. Nós, super-
mercadistas, precisamos ser criativos para atender 
diariamente cerca de 4 milhões de consumidores e 
estamos sempre buscando alternativas para driblar a 
crise. O momento é de união de forças. Seguiremos 
defendendo nossas posições, mas também propor-
cionando atividades que fomentem negócios, que 
gerem desenvolvimento e qualificação. Os seminá-
rios gratuitos para debater entraves do setor são uma 
tendência, e um exemplo disso foi o encontro em 
que discutimos as novas regras fiscais. Outra ação 
inovadora é o GES Agas Jovem, curso de gestão que 
vai qualificar os sucessores do setor para os desafios 
neste mercado competitivo. Por outro lado, estamos 
preparando com cuidado as Convenções Regionais e 
os jantares no Interior, já que uma preocupação da 
entidade é a de se fortalecer em todos os cantos do 
Estado, bem como a ExpoAgas 2016, que chega aos 
35 anos de história e tradição em bons negócios. 
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mais conhecida como atriz, 
por suas atuações em teatro, cinema 
e TV, Claudia Alencar, como muitas 
mulheres, se multiplicou, explorando 
outros caminhos. É mãe, escreve livros 
e, há quatro anos, ministra palestras 
em que encarna personagens femininas 
marcantes. Ela interpreta George Sand, 
mulher que se vestia de homem e era 
amante de Chopin, e Madame Curie, 
pesquisadora que gravou seu nome na 
História com descobertas que lhe garan-
tiram dois prêmios Nobel. Além disso, 
conduz workshops, combinando técnicas 
de teatro e de meditação. Na entrevista 
a seguir, concedida no ano passado, du-
rante a ExpoAgas 2015, Claudia ressalta 
o orgulho pelas conquistas das mulheres 
nas últimas décadas e aponta direções em 
que considera necessário avançar. 

Revista agas Quem é a mulher do século 21?

Ca Fundamentalmente, ela fez uma 
revolução. Eu não falo guerra. Quem 
faz guerra é homem. Mulheres fazem 
revolução sem sangue, sem estupro, sem 
morte. Em 40 anos, um feito inominável. 
Normalmente, as transformações 
qualitativas da vida foram feitas há 
milhares de anos e séculos. Mas nós 
tivemos que fazer a nossa revolução, 
não porque somos mais fortes ou mais 
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inteligentes, mas porque somos as mais 
adaptáveis. Nos transformamos em 
várias mulheres, e o principal é que nós 
criamos um homem dentro de nós. Na 
década de 1940, Simone de Beauvoir, 
feminista e filósofa francesa, dizia que a 
mulher não nascia mulher, a mulher se 
torna mulher. Eu, quando era pequena, 
estudava Sartre, Simone, dizia: como 
assim, mulher não nasce mulher? Eu não 
entendia. E aí eu comecei a entender 
que mulher que é mulher tem que se 
fazer. Na década de 1960, a mulher já se 
fez, nasceu mulher, e ela se fez homem. 
Por causa da pílula, da tecnologia, da 
globalização. Nós tivemos que criar um 
homem dentro de nós. Nós provemos a 
família, vamos a cursos de investimentos, 
sabemos contabilidade, entendemos 
o que é pastilha de freio. Somos 
presidentes, policiais, pilotamos avião. 
Ainda mais, nós somos pin-ups, sensuais, 
somos cientistas, somos donas de casa… 
Somos loucas! Morremos mais de infarto 
que de câncer de mama, sabe? Isso não 
existia antes. As mulheres não morriam 
de infarto. Acontece que o estresse e a 
pressão hoje são muito grandes. Somos 
muito massacradas. Como mulher, a 
gente é resiliente – aquele termo para 
quem se recobra facilmente ou se adapta 
bem às mudanças. Nós não nos vergamos 
aos abusos da vida. E não ficamos 
amargas nem mal-humoradas.

Revista agas Como você vê a atuação da mulher 

no mercado de trabalho?

Ca A mulher teve que ir para o mercado 
de trabalho, e essa é uma das questões. 
A mulher não tem escolha ainda. Esse é 
um dos propósitos da próxima revolução. 
Como a mulher não teve escolha na 
Segunda Guerra Mundial, teve que ir para 
a fábrica. Teve que ir para onde os homens 
trabalhavam, pois eles foram para guerra, 
matando-se uns aos outros. Para quê? 
Ninguém sabe. Então, a mulher vai para 
o mercado de trabalho porque a situação 
exige, o capitalismo selvagem exige, o 
consumismo é enorme. A mulher teve de 
se adaptar ao consumismo. Mas mulheres 
de vanguarda são como eu: eu prefiro ter 
um corpo Chanel do que ter uma roupa 
Chanel. Eu não vou comprar uma roupa 
Chanel de R$ 30 mil, ou sabe-se lá quanto. 
Mas o problema é que a mulher foi ao 
mercado de trabalho e está ganhando 
menos. Essa é a nova revolução. Primeiro, 
ter a opção de ficar em casa. Que ela 
tenha o direito de decidir: “Eu quero é 
ficar em casa cuidando do meu bebê. Não 
quero trabalhar”. Ou então: “Eu quero 
trabalhar, e você cuida do meu bebê, você 
cuida da casa”. São poucos os homens 
que assumem isso. É a nova geração de 20 
anos, pelo que eu tenho visto. A geração 
que está com 30 anos já não é. Com estes, 
ele lava prato, você fala ‘Ai, meu bem, 
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“O que interessa é você 

na sua autenticidade, e 

você vai sofrer e vai ter 

depressão se não for 

o que veio a ser neste 

mundo, se você se 

vergar à opinião 

dos outros.

izemos uma 
revolução rápida
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obrigada por ter lavado um prato’, e ele 
leva um ano para ir lavar de novo (risos). 
O homem estrangeiro é diferente, não tem 
a empregada. Mas aqui no Brasil vai se 
evoluir, porque não tem mais empregada 
também. Não tem dinheiro para pagar. 

Revista agas Já temos a primeira presidente do 

Brasil, mulheres à frente de grandes companhias, 

ou mesmo fazendo trabalhos pesados, como 

na área de construção civil. O que falta ainda a 

mulher conquistar?

Ca Esse é o terceiro ponto da nossa 
revolução. A honestidade, a ternura e a 
verdade. Nós nos transformamos nuns 
homens, fazemos tudo que um homem 
faz, ganhamos dinheiro, somos fortes, 
estamos nas olimpíadas, mas somos 
corruptas também, somos bandidas, 
temos mau caráter, somos mentirosas, 
temos todos os defeitos dos homens. 
Quando eu era pequeninha, eu falei: ‘Ah, 
quando a mulher alcançar o poder vai 
ser tudo lindo, o mundo vai ser lindo’ 
– porque eu imaginava que a mulher ia 
alcançar o poder, eu era visionária. Mas 
não é tudo lindo. A mulher é corrupta, 
invejosa. Cadê as virtudes da mulher? 
Algumas continuaram com virtudes. 
Outras, não. A nossa revolução vai ser 
que todas tenham virtudes. E que seja 
mais abençoada a virtude do que a beleza 
física. Damos muita importância para a 
beleza física e pouca para a virtude. 

Revista agas A violência contra a mulher ainda é 

um tema de difícil solução. Como se proteger de 

um risco tão iminente?

Ca Não acho que você tenha que 
enfrentar violência com violência. Tenho 
muito a filosofia de Gandhi, que é a ‘não 
violência’. A mulher precisa trazer o 
homem para si, porque a mulher educa 
o homem também a entender que a saia 
curta e o decote não representam pedidos 
por relação sexual. A sensualidade é 
natural para uma mulher que se gosta. 
Não pode ser linda? O homem lindo, 

na praia, você tasca um beijo nele? Não. 
Parte da sociedade, contudo, ainda é 
medieval... A moral, a mulher, tudo 
mudou. O que interessa é você na sua 
autenticidade, e você vai sofrer e vai ter 
depressão se não for o que veio a ser 
nesse mundo, se você se vergar à opinião 
dos outros. Em 1800, a mulher não podia 
ir à universidade. Em 1962, caiu uma lei 
que dava conta de que a mulher só podia 
trabalhar com a assinatura do homem com 
firma reconhecida! Então, nós fizemos 
uma revolução muito rápida e somos 
muito especiais. Essa palestra que eu 
dou é uma palestra de conscientização. 
Eu fui revolucionária de uma maneira 
e agora encontrei outra maneira de ser 
revolucionária, passando a consciência 
do orgulho feminino adiante, atingindo 
os nossos filhos e nossos netos. Há várias 
personagens que interpreto: mulheres 
que abriram caminhos, como Madame 
Curie, Isadora Duncan, George Sand, 
uma mulher que se vestia de homem, que 
sabia ler e escrever, amante de (Frédéric) 
Chopin. Madame Curie fez uma 
universidade clandestina porque a mulher 
não podia fazer universidade em 1800! 
Foi a única mulher do mundo que recebeu 
dois prêmios Nobel. 

Revista agas Como ser mãe, empresária, dona 

de casa e tantas outras mulheres ao

mesmo tempo?

Ca Nós somos feiticeiras, somos fadas, 
somos todos os elementos mágicos da 
natureza, somos titânicas. Somos o mistério 
da natureza. Como nós fazemos isso não sa-
bemos. Tenho um verso que fala assim: “An-
siedade é falta de delicadeza com o andar 
da natureza”. A planta nasce no seu tempo, 
o filho nasce no seu tempo. Ansiedade é 
quando a gente é grosseira com a gente. A 
gente tem que se tratar como um bebê. 

Revista agas De que forma a mulher pode 

se reinventar todos os dias para enfrentar os 

problemas diários e se manter de bem consigo e 

com os outros?
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“e u faço exercícios para o cérebro, de 

plasticidade, de memória e de foco. Às 

vezes, percebo que o rendimento está lá em 

cima e depois cai.”

Ca Somente através do silêncio. Eu, por 
exemplo, tenho uma prática diária em que 
escrevo três páginas e medito uma meia 
hora. Tenho que ficar comigo, saber o que 
eu errei, o que acertei, pensar quando eu 
sou legal, quando eu não sou. Em geral, isso 
é o que a gente não faz. Só você ficando 
com você. A gente só fica com o outro. 
E quando vai parar, lê um livro. Você não 
consegue ficar só com você sem nenhum 
estímulo externo. Sem nem escutar música.

Revista agas Como manter a autoestima 

sempre em alta?

Ca Não existe isso. Isso é uma fábula. 
Eu faço exercícios para o cérebro, de 
plasticidade, de memória e de foco. Às 
vezes, percebo que o rendimento está lá 
em cima e depois cai. Claro que eu me 
aprimoro, mas estamos sempre cheios de 
altos e baixos, como o mar. O ser humano 
é como a natureza. Tem ondas altas, ondas 
baixas. A gente não mantém a autoestima 
alta. A gente erra. A diferença é ser 
consciente disso. Caso contrário, você 
enlouquece. Se você não for consciente, aí 
a coisa perde o rumo. A consciência se dá 
também por se habitar no silêncio.

Revista agas De que forma a inteligência 

emocional auxilia a ter uma vida equilibrada 

e produtiva?

Ca A inteligência emocional foi uma des-
coberta rara. Eu tive um pai que era muito 
inteligente, filósofo, sociólogo, mas emo-
cionalmente… Eu, pequeninha, já dizia 
para a minha mãe que o papai era uma 
criança. Ela deu risada. Mas o papai era 
uma criança. Essa inteligência emocional 
precisa ser trabalhada. Uma das técnicas 
que se trabalha isso é a arte. Toda a forma 
de arte. Dançar, cantar, escrever. Você tem 
que fazer arte sempre. Você tem que criar. 
A criação faz com que você se reequili-
bre no mundo e que se acalme e que se 
conscientize da sua inteligência. Por isso, 
a educação é algo muito forte. Qualquer 
forma de arte, mas tem que criar. 

Revista agas Como vencer alguns males do 

século, como o estresse e a depressão? O que 

fazer para não enlouquecer?

Ca Enlouquecer é muito bom, dar um sur-
to, gritar é ótimo. Não gritar é pior. É que 
nem alguém espetar uma espada em você, 
e você não gritar. Gritou? Agora vamos 
tratar do ferimento e do estresse, que é 
um dos males da mulher. Eu acho, sincera-
mente, que o segredo é buscar você e não 
se importar com os outros. Meu primeiro 
mandamento é ‘ame a você em primeiro 
lugar’. E o segundo mandamento é ‘ame 
o outro como você’. Então, você tem que 
se respeitar. Se você está dizendo ‘não’, 
você não gosta de gritar, e está nascendo 
‘espinha’ em você, isso não é normal. Eu 
falo ‘espinha’, mas pode ser uma doença 
grave. Não é normal o corpo dar ‘espinha’ 
em você. Você acalma e não fica na onda 
de ninguém. Pega a sua onda. Se o outro 
está em outra onda, deixa ele lá. Fica na 
sua marolinha, você não tem que compe-
tir com ninguém. Acabou essa história do 
capitalismo de ter que competir com os 
outros. Isso acaba com o nosso estresse. 
Você tem que ser melhor com você a cada 
dia. Não adianta competir com o outro. Eu 
acho muito difícil quando sou de um júri. 
Todos merecem o primeiro lugar. 
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Combate ao 
aedes aegypti
Conforme solicitação do Ministério da 
Saúde para que o setor supermercadista 
apoie e faça parceria para auxiliar no 
combate a dengue, zika e chykungunya, 
a Agas e a Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras) estão disponibilizando 
a seus associados materiais de conscienti-
zação. Entre em contato com a entidade 
via e-mail (agas@agas.com.br) para ter 
acesso a cartazes e banners que podem 
ser expostos nas lojas.

Biscoitos e massas 
mais caros 
Levantamento da Associação Brasileira das 
Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias 
e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) 
junto à consultoria Nielsen Brasil aponta 
para um crescimento de 5,4% no fatura-
mento do setor em 2015 em relação ao 
ano anterior, atingindo R$ 35,4 bilhões. 
Os biscoitos registraram um crescimento 
de 7,1%, seguidos pelos pães e bolos, com 
3,4%, e massas alimentícias (2,8%). O 
consumo per capita, no entanto, permanece 
na casa dos 17 kg/ano e o volume também 
se manteve estável, com 3,5 milhões de 
toneladas comercializadas. De acordo com 
Claudio Zanão, presidente da Abimapi, 
a alta do dólar e das tarifas de energia e 
combustível registrada durante o ano não 
teve como ser absorvida pela indústria e 
acabou impactando os preços para o varejo. 
O Brasil produz menos da metade do trigo 
consumido internamente e depende de 
importação. “Com a elevação do dólar, o 
custo de produção disparou. Nas massas, 
pães e bolos industrializados, a farinha de 
trigo responde por cerca de 70% dos custos. 
Nos biscoitos, o peso é de 40%”, revela.

Para pular a fogueira
É no sexto mês do ano que 

são realizadas as tradicionais 

e populares festas juninas, em 

homenagem a Santo Antônio, 

São João e São Pedro. Saiba como preparar o seu su-

permercado para as quermesses de junho:

Milho – As festas juninas coincidem com a safra de milho em 
todo o país, o que se reflete na culinária das quermesses. 
Então invista em milho in natura, pipoca, canjica, pasta para 
pamonha, e outros derivados.

Entre no clima – A decoração também atrai os clientes. Monte 
um display colorido, enfeitado com bandeirolas e, dentro do 
possível, com atendentes caracterizados, e assim você chamará 
a atenção dos consumidores.

Amendoim – O amendoim também não pode faltar nas gôndo-
las. Os principais doces da festa, como o pé de moleque e a 
paçoca, têm como ingrediente principal o grão, preferência 
entre os caipiras.

Pintando os corações 
Junho também é o mês dos 

apaixonados. Comemora-se 

em 12 de junho o Dia dos Na-

morados, então fique atento às 

dicas para investir em diferenciais para a data: 

Dupla dinâmica – Faça a ideia de cozinhar parecer mais atrativa do 
que sair para jantar. Durante a semana, ofereça degustações de 
vinhos e queijos, combinação irresistível nesta época do ano.

Café demorado – A data cairá em um domingo este ano, o que 
facilita o café da manhã prolongado entre o casal. Uma boa 
ideia é, além de disponibilizar itens diferenciados na padaria, 
organizar cestas de café da manhã com pães, geleias e sucos, 
entre outros.

Perto do coração – Aproxime possíveis presentes em uma 
determinada área. Produtos mais recorrentes como flores, 
chocolates e cartões não podem faltar, além da preparação de 
pessoal para a data. Se o seu supermercado possui floricultura, 
incremente o setor nesta semana. 
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Unisuper entrega 
automóveis 
Por oportunidade de seu 15º aniversário, 
a Unisuper realizou uma campanha com 
sorteio de 15 automóveis Palio Fire 0km. A 
entrega oficial ocorreu na sede da Sbardecar 
Concessionária Fiat de Canoas, no mês de 
janeiro. Somente para a cidade de Canoas, 
foram contemplados sete carros. Também 
foram entregues automóveis em outras sete 
cidades onde a Unisuper está presente, 
considerando Região Metropolitana, Vale 
do Sinos e litoral. 
Concorreram consumidores que realizaram 
compras de outubro a dezembro do ano 
passado.  Mais de 2 milhões de cupons 
foram preenchidos nas  43 lojas da rede.

Agas na Fiema Brasil 2016
Atenta às questões ambientais do setor, a Carreta Agas estará presente 
na 7ª Fiema Brasil – Feira de negócios e tecnologia em resíduos, águas, 
efluentes e energia. O evento ocorrerá de 5 a 7 de abril, das 13 às 19 
horas, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. “Será um grande 
encontro de debates, negócios e aproximação da sociedade com a res-
ponsabilidade ambiental. Incentivamos esta iniciativa pela relevância 
do tema e pela grandiosidade do evento, que proporciona o ambiente 
perfeito para um networking sobre o assunto”, destaca o presidente da 
Agas, Antônio Cesa Longo. Novidades em equipamentos, produtos 
e serviços serão apresentadas por cerca de 200 expositores, além de 
congressos, seminários e encontros empresariais.

Proibida venda de bebida 
gelada com preço diferenciado
Os Procons do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre orientam os super-
mercadistas a não praticarem valores diferenciados na comercialização 
de bebidas geladas. A proibição partiu da consulta formalizada pela Agas 
aos diretores dos órgãos no Estado, Flávia do Canto Pereira, e na capital 
gaúcha, Cauê Vieira, sugerindo que os consumidores seguissem tendo a 
opção de compra por um valor mais baixo, nas lojas que optassem por 
variar o preço do produto. De acordo com a decisão, “a refrigeração não 
justifica a majoração de preços, mas sim uma estratégia de atração do 
consumidor ao estabelecimento pelo oferecimento de uma facilidade 
que compõe os custos do próprio estabelecimento.”

Santa Maria 
ganha nova loja Rede Vivo 
A Rede Vivo inaugurou, no mês de janeiro, seu sexto super-
mercado em Santa Maria, cidade onde surgiu a primeira loja. A 
nova unidade possui uma área de vendas de 430m², 5 check-outs 
e estacionamento próprio para 10 vagas, além de um mix de 
produtos diferenciado, com desta-
ques para a padaria, o açougue e 
o hortifrúti. Está localizada na Av. 
Borges de Medeiros, 1719, entre a 
Cel. Niederauer e a Olavo Bilac, e 
funciona das 8h às 20h30. A Rede  
Vivo está presente em 14 cidades 
gaúchas. Saiba um pouco mais de 
sua história no Perfil do Varejo, na 
página 26 desta edição.

O setor supermercadista conhecerá em 
13 de abril quem foram os destaques no 
autosserviço gaúcho no ano de 2015. A 
metodologia de avaliação dos destaques 
do Ranking Agas 2015 classifica as compa-
nhias a partir de seu faturamento, estabe-
lecendo condições iguais de concorrência 
para todos. Depois de coletar os dados 
de balanço do ano passado das empresas 
supermercadistas, a Agas irá tabular as 
companhias que mais cresceram, classi-
ficando-as em oito categorias conforme 
o porte da empresa. Os destaques serão 
homenageados na noite de 13 de abril, em 
Porto Alegre, no Grêmio Náutico União.

Ranking Agas será 
divulgado em abril
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O Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com a Deuts-
che Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, o Senac-RS, o Senai-RS, a Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras) e a Agas, uniram esforços para capacitar 
supermercadistas. Os cursos de Boas Práticas em Refrigeração 
Comercial integram o Programa Brasileiro de Eliminação dos 
HCFCs (PBH) e buscam conscientizar sobre o manuseio cor-
reto e a redução de vazamentos do fluído frigorífico HCFC- 22 
– que deve ser eliminado no Brasil até 2040. Teve início em 
5 de março a primeira turma do ano da capacitação gratuita, 
realizada na Escola Senai Visconde de Mauá, em Porto Alegre. 
As aulas ocorrem aos sábados e se estendem até o dia 19. Há 
também opções noturnas, com um grupo que foi de 7 a 14 de 
março. Em abril,  há duas turmas previstas: de 2 a 16 (sábados) 
e de 7 a 14 (noite). A coordenadora de capacitação da Agas, 
Angelita Garcia, diz que há várias vantagens na formação: “Os 
profissionais ganham muito em conscientização, percebendo 
a importância e responsabilidade que têm no dia a dia do 
exercício do seu trabalho, desde a questão da economia que o 
controle preventivo promove para empresa até o benefício para 
o meio ambiente e a sociedade”. A Agas está programando para 
maio uma turma de alunos que fará a parte teórica do curso 
na sua própria sede e, depois, finalizará as aulas na unidade do 
Senai. Mais informações pelo telefone (51) 2118-5200 ou via 
e-mail: cursos@agas.com.br.

Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

Informações: capacitacao@agas.com.br. 

Agenda de cursos

13/abril
Ranking Agas, em Porto Alegre.

27 e 28/abril
Convenção Regional, em 
Santa Maria.

17/maio
Jantando com a Agas, em 
Novo Hamburgo.

Informações: eventos@agas.com.br

Agenda de eventos

ab
ril

BENTO GONÇALVES, na Fiema.

5 a 7/abril

TORRES, no Festival Intenacional 
de Balonismo.

20 a 24/abril

SANTA MARIA

26/abril
Gestão de Perecíveis
Instrutor: Mário Rivas

27/abril
Excelência em Atendimento
Instrutor: Kleber Moraes

Chefe de loja 
Instrutor: Kleber Moraes

28/abril
Supridores: Técnicas de Exposição 
e Reposição de Mercadorias
Instrutor: Antonio Kober

Cursos ensinam boas  
práticas para gestores

Páscoa mais 
retraída
Os consumidores devem apostar em itens 
mais baratos, como caixas de bombons e 
chocolates menores, para a cesta de Páscoa 
neste ano. Este é um dos apontamentos do 
estudo Páscoa 2016 nos supermercados 
gaúchos, promovido pela Agas. Conforme 
estimativas, 9 em cada 10 consumidores 
vão comprar seus chocolates em super-
mercados. A previsão – depois de 12 anos 
consecutivos de crescimento – é de uma 
queda de 7,1% nas vendas de Páscoa. Para 
os itens de menor valor, por outro lado, a 
entidade projeta crescimento de 8,3% na 
comercialização de caixas de bombons e de 
12,1% na de chocolates em barra e table-
tes. A venda de pescados, comum durante 
a semana da Páscoa, mantém previsão 
de crescimento na ordem de 11,5%. Os 
vinhos, que servem de acompanhamento 
aos pescados, também deverão ter um 
crescimento de 5% nas vendas, com des-
taque para a indústria nacional. 
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23 a 25 de agosto, o Centro de Eventos 
da Fiergs voltará a ser palco da feira que, no ano 
passado, congregou 344 expositores e oportunizou 
R$ 405 milhões em negócios. O tema desta edição, 
35 Anos – Uma História em Bons Negócios, sinte-
tiza os principais motivos que levam as empresas a 
patrocinar e copatrocinar o grande encontro: credi-
bilidade e muitas oportunidades comerciais. Ainda 
por cima, serve para estreitar laços com os supermer-
cadistas. “É muito gratificante estar em um evento 
tradicionalmente reconhecido por sua credibilidade 
e importância, onde podemos fortalecer o laço 
entre indústria e varejo, facilitando e promovendo 
encontros de relacionamento e negócios entre seus 
principais executivos”, afirma Ricardo Citrângulo, 
vice-presidente de Vendas da Nestlé Brasil, principal 
patrocinadora deste ano.

Cooperativa Piá, Best Beef, Fruki, Silvestrin e  
Gota Limpa formam o time dos copatrocinadores do 
evento. “A Piá vem nesta parceria há alguns anos, o 
que mostra a dimensão do nosso comprometimento 
com o desenvolvimento do evento e do setor”, afirma 
o gerente de Marketing, Tiago Haugg. A importância 
do evento é o que leva a Fruki a apoiá-lo, explica 
Júlio Eggers, gerente de Marketing: “Participamos 
como expositores apenas da ExpoAgas. A associação 
é um parceiro estratégico para a Fruki”. Para João 
Fernando Silvestrin, diretor-geral da Silvestrin, “é 
um momento de ouvir e perceber as tendências que 
estão surgindo e de buscar futuras parcerias”. 

Nestlé, Cooperativa Santa Clara e Isabela pa-
trocinam o jantar de boas-vindas da convenção. Ale-
xandre Guerra, diretor administrativo e financeiro da 
cooperativa, vê a feira como oportunidade de ampliar 
relacionamentos com os clientes e apresentar novas 
oportunidades de negócios: “Fazemos questão de, 
todos os anos, apresentar novos produtos aos nossos 
clientes durante a ExpoAgas”. 

As palestras magnas contam com o patrocínio 
da Roseflor e da Cia. Minuano. “O evento dispõe de 
palestras, treinamentos com conteúdos marcantes e 
atividades que qualificam ainda mais nosso setor”, 
avalia Gustavo Degrandi Spegiorin, coordenador 
de Marketing da Roseflor. A relevância da feira é 
um ponto-chave para a Cia. Minuano. “A Minuano 
retornou para novamente reforçar sua marca no mer-
cado”, conta Roberto Pulita, gerente comercial.

As atividades do Centro de Aperfeiçoamento 
Técnico (CAT) têm patrocínio da ZinPão e da Rasip. 
Já a programação da Agas Mulher tem patrocínio 
das marcas Lacticínios Tirol, Superpan e P&G, 
enquanto a Agas Jovem é patrocinada por Dália 
Alimentos e Tapioca Delícia do Nordeste. “Apesar 
de todo um cenário que vem se apresentando como 
de dificuldades, temos visão de que, novamente, a 
feira será de bons negócios para todos, fornecedo-
res e clientes”, projeta Nei Barzotto, supervisor de 
Marketing da Dália.“É um evento que vem se ade-
quando às necessidades e realidades do mercado e 
da economia, bem como ao formato e perfil de feiras 
profissionais, ao longo dos anos”, acrescenta Julio 
Alexandre Dias, diretor de Operações da Tapioca 
Delícia do Nordeste.

Motivada pelos resultados na ExpoAgas 2015, 
a Vonpar Alimentos também está entre os patroci-
nadores. “O retorno de nossa participação no evento 
do último ano superou as expectativas. Por isso, 
acreditamos que em 2016 os resultados serão ainda 
mais recompensadores”, aponta Sérgio Copetti, 
diretor comercial. Hospedagem oficial do evento, 
a Rede de Hotéis Deville participa anualmente do 
encontro. “O setor varejista é um grande gerador de 
demanda para a hotelaria, motivo pelo qual busca-
mos manter a parceria junto à Agas”, justifica Cicero 
Vilela, diretor de Marketing e Vendas da Rede de 
Hotéis Deville.

Fortalecendo laços
Grandes empresas apoiam a realização da 35ª 

Convenção Gaúcha de Supermercados. Como já é 

tradição, em agosto, expositores e varejistas se reunirão 

para o maior evento do setor em todo o Cone Sul

dos dias
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DECRETO 52.893/2016
Alteração no Regulamento do ICMS (RICMS)

Alts. 4640 a 4643 – Promovem ajustes técnicos:
a) em referências a dispositivos que tratam de diferimentos 
parciais e a atualização dos procedimentos de pagamento 
do imposto decorrente do débito de responsabilidade;
b) decorrentes da implementação da Emenda Consti-
tucional nº 87/15;
c) decorrentes da implementação do Convênio ICMS 
146/15;
d) nos percentuais de margem de valor agregado para o 
cálculo do ICMS de substituição tributária nas operações 
interestaduais com os demais combustíveis líquidos e 
gasosos derivados de petróleo e com bebidas quentes, 
em função da majoração da alíquota de 17% para 18% e 
do adicional de alíquota de 2% relativo ao AMPARA.
(Publicado no D.O.E. de 29/01/16, pág. 2)

DECRETO 52.892/2016
Alteração no Regulamento do ICMS (RICMS)

Alt. 4638 – Lei do ICMS, art. 31 – Restabelece o dife-
rimento do pagamento do ICMS nas saídas de canjica, 
canjicão e quirera, decorrentes de vendas efetuadas a 
estabelecimento industrial, comercial ou de cooperativa. 
(Ap. II, Seção I, item VIII, nota, “c”)

Alt. 4639 – Lei do ICMS, art. 58 – Prorroga, até 31/03/16, a 
redução da base de cálculo do ICMS nas saídas interestadu-
ais de arroz beneficiado. (Lv. I, art. 23, LXXVI, “caput”)
(Publicado no D.O.E. de 29/01/16, pág. 1)

DECRETO 52.840/2015
Alteração no Regulamento do ICMS (RICMS)

Alt. 4614 – Estabelece procedimentos para a restituição 
do ICMS que tenha sido retido por substituição tribu-

tária, na hipótese de estabelecimento atacadista e/ou 
varejista que detenha, em 31 de dezembro de 2015, es-
toque de mercadorias que, por força do Convênio ICMS 
92/15, tenham deixado de se sujeitar a este regime de 
tributação. (Lv. V, art. 33)
(Publicado no D.O.E. de 30/12/15, pág. 15)

DECRETO 52.837/2015
Alteração no Regulamento do ICMS (RICMS)

Alt. 4605 – Modifica dispositivo que concede crédito fiscal 
presumido do ICMS aos estabelecimentos fabricantes de 
carne e subprodutos de gado e aves, cozidos e enlatados, 
conforme segue: 

a) reintroduz condição de que os estabelecimentos fabrican-
tes devam estar localizados na Metade Sul do Estado;
b) revoga o crédito de 2% sobre o valor FOB das opera-
ções de saída com essas mercadorias;
c) reduz o crédito  de 100% para 75% do imposto des-
tacado em NF relativa a recebimento de mercadoria 
oriunda de outra unidade da Federação não apropriada 
como crédito por força do disposto no art. 33, II;
d) exclui a exigência de Termo de Acordo para fruição 
do benefício. (Lv. I, art. 32, XXXVIII)
(Publicado no D.O.E. de 30/12/15, pág. 13)

DECRETO 52.754/2015
Alteração no Regulamento do ICMS (RICMS)

Alt. 4577 – Emenda Constitucional Federal nº 87/15 e 
Conv. ICMS 93/15 – Prevê a inscrição de contribuinte de 
outra unidade da Federação que pretenda realizar, a partir 
de 1º/01/16, operações com mercadorias ou prestações 
de serviço destinadas a não contribuinte do imposto 
localizado neste Estado. (Lv. II, art. 1º, §§ 1º e 2º).
(Publicado no D.O.E. de 7/12/15, págs. 13)

Confira as recentes alterações no Regulamento do ICMS estadual

O A
Súmulas sobre sucessão empresarial 

s Enunciados de 553 a 561, as mais recentes 
súmulas do Superior Tribunal de Justiça, já es-

tão disponíveis para consulta na página das Súmulas 
Anotadas, da Secretaria de Jurisprudência. O enun-
ciado da Súmula 554 estabelece que, na hipótese de 
sucessão empresarial (fusão, cisão ou incorporação), 
a responsabilidade da sucessora abrange não apenas 
os tributos devidos pela sucedida, mas também as 
multas moratórias ou punitivas referentes a fatos 
geradores ocorridos até a data da sucessão. 

Agas na Comissão 
de Produção Integrada

Agas oficialmente passará a integrar a Comis-
são de Produção Integrada do Rio Grande do 

Sul. A posse da Comissão será após o seminário 
sobre produção integrada marcado para o dia 22 de 
março, em Vacaria, promovido pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O 
regulamento desta Comissão será discutido na pri-
meira reunião do grupo, e posteriormente também 
deverá ser publicado.



Resolução de demandas repetitivas
novo Código de Processo Civil entrou em 
vigor em março com alterações cujos efeitos 

se dão nos recursos extraordinário e especial sobre 
matérias consideradas repetitivas, que são proces-
sadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal 
e Superior Tribunal de Justiça, respectivamente. 
Quando houver multiplicidade de recursos com 
fundamento em controvérsia idêntica, a regra é 
que a análise ocorra por amostragem, mediante a 
seleção de demandas que representem de maneira 
adequada a controvérsia. 

Pedido de devolução de valor pago 
cidadão que pede a devolução de impostos, 
taxas e multas pagas indevidamente deve estar 

ciente de que o pedido administrativo para o ressar-
cimento não interrompe o prazo de prescrição para 
ingressar com ação de execução contra a Fazenda 
Pública, decidiu o STJ. Se um contribuinte percebe 
o pagamento indevido de tributos e ajuíza ação em 
2000, com a decisão julgada em 2002, ele só poderá 
entrar com ação executória até 2007.

Redução do IPI para vinhos
urante a Festa da Uva, em março, o ministro 
do Trabalho e da Previdência Social, Miguel 

Rossetto, anunciou a redução da alíquota do Im-
posto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 
10% para 6% em 2016 e para 5% a partir de 2017. 
Em entrevista coletiva após a abertura, o ministro 
antecipou que a alteração do imposto deverá ser 
feita por decreto federal. O vice-presidente do 
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Oscar Ló, 
comemorou o anúncio, num ano com perdas na 
safra e num cenário de dificuldades na economia 
brasileira. Ele reforçou que os estoques registrados 
até janeiro deste ano são suficientes para abastecer 
o mercado. Há cerca de 250 milhões de litros em 
estoque nas vinícolas.
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Visual Mix conhece CI-10 
em destaque na NRF 2016

onsiderada uma das principais feiras varejistas 
do mundo, a NRF 2016 – Retail Big Show 

apresentou entre os dias 17 e 20 de janeiro, em 
Nova Iorque, as principais novidades tecnológicas 
focadas no segmento do varejo. A brasileira Visual 
Mix, pioneira em self check-outs, levou comitiva para 
conhecer o CI-10. O equipamento, desenvolvido 
pela companhia Glory Global Solutions, opera 
com cartão, cédulas e moedas, tanto no pagamento 
quanto no troco, validando-os para que a loja não 
tenha prejuízos com dinheiro falso.

om apoio do Sesc-RS, a Fritz & Frida distribuiu 
mais de 100 mil pulseiras para identificação de 

crianças nas principais praias do litoral gaúcho. Por meio 
da Estação Verão Sesc, a entrega aconteceu nas praias 
de Cidreira, Tramandaí, Balneário Pinhal, Atlântida, 
Atlântida Sul, Torres, Cassino, São Lourenço do Sul, 
Laranjal e Imbé, de terça-feira a domingo, das 8h30 às 
19h30, na beira-mar. Além disso, as praias de Quintão, 
Capão Novo, Xangri-Lá e Arroio do Sal receberam a 
Unidade Móvel Sesc de Cultura e Lazer – RecreArte, 
que também distribuiu as pulseiras.

Vinícola Aurora 
comemora 85 anos

Vinícola Aurora celebrou em fevereiro seus 
85 anos de história. Fundada por 16 famílias 

de produtores em 1931, conta hoje com mais de 
mil famílias associadas, que produzem uma safra 
média anual de 65 mil toneladas de uvas, para a 
elaboração de 13 marcas e mais de 200 itens de 
portfólio. Presente em todos os estados do Brasil,é 
uma das vinícolas brasileiras mais premiadas nos 
concursos internacionais oficiais, somando mais 
de 500 distinções. 

13ª edição do estudo exclusivo conduzido 
pela Shopper Experience em parceria com 

a revista Consumidor Moderno, As empresas que 
mais respeitam o consumidor no Brasil, teve como 
vencedora por escolha popular a Nestlé. Para 44% 
dos entrevistados, a gentileza no atendimento em 
diferentes canais é a principal prática associada ao 
respeito. No ano passado, o índice foi de 16%. Na 
segunda posição do ranking de percepção está o 
item produtos de qualidade (25%), seguido por 
agilidade no atendimento em diferentes canais 
(14%) e preços atrativos (8%). 

a busca pela máxima qualidade de sua 
matéria-prima, o leite, em outubro de 2015 

a Cooperativa Piá iniciou o projeto interno Coleta 
Automática de Leite. Utilizando um equipamento 
com tecnologia de ponta da empresa alemã Bartec, 
usado em toda a Europa, o programa consiste 
no colhimento de laticínios dos seus cooperados 
através da medição eletrônica do volume do 
produto, da coleta automática de amostras e da 
informatização dos dados da rota via GPS-R em 
todas as suas rotas, aumentando a confiabilidade, 
tanto na amostragem quanto no manuseio. 

C
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Nestlé: entre as que mais
respeitam o consumidor

Piá implanta equipamento 
para qualidade do leite

Fritz&Frida distribui pulseiras de 
identificação de crianças

Languiru entrega prêmios de sorteio
o dia 7 de janeiro, a Cooperativa Languiru realizou evento 
especial em Teutônia para entrega da premiação do segundo e 

último sorteio da Temporada de Prêmios Languiru 2015. Na ocasião 
foram entregues os automóveis Onix e Montana zero quilômetro, 
além dos dois vales-compras de R$ 500, três de R$ 750 e mais três 
no valor de R$ 1000. O evento marcou os 60 anos da Cooperativa, 
que contou no total com 15 prêmios e cujo primeiro sorteio ocorreu 
no dia 13 de novembro, por ocasião das comemorações de aniversário 
na Associação dos Funcionários da Languiru.
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Responsabilidade social é a adoção de práticas, ações e iniciativas 

em prol da sociedade e do meio ambiente. Para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas da comunidade é possível promover ações 

preventivas, educativas, culturais, artísticas e esportivasEm benefício de todos
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Respeito às leis
maior motivação para o funcionário e a pri-
meira responsabilidade do empregador são 
condições de trabalho adequadas e justas. 
Por isso, é importante implantar um código 
de ética ou disseminar o já existente. Outras 
medidas que devem ser tomadas são a criação 
e formalização de mecanismos contra práticas 
de discriminação nos processos de seleção, 
promoção e avaliação, o estabelecimento de 
uma política de contratação de pessoas com 
deficiência e o cumprimento as leis, caso ainda 
não estejam sendo cumpridas, além do comba-
te a situações de assédio moral e sexual. 

Primeiros passos
primeiro passo para estabelecer práticas de 
responsabilidade socioambiental é criar uma 

missão que reflita as metas e os princípios da em-
presa e integrá-la às práticas diárias, por meio do 
compartilhamento dessas metas e princípios com 
os dirigentes e funcionários. O passo seguinte é 

elaborar um código que consolide 
claramente valores e princípios. 
Também é recomendado estabe-
lecer uma política corporativa de 
responsabilidade socioambiental, 
avaliando as práticas da empresa 
de acordo com seus valores e 
necessidades internas e com os 
valores e necessidades do mer-
cado, do governo, da sociedade 
e do ambiente. 

A

A

S

Preocupação 
com o ambiente interno

o pensar em desenvolver qualquer ação 
de responsabilidade social, é preciso que 
a empresa olhe antes para o seu próprio 
ambiente e se questione se já está sendo 
socialmente responsável internamente. É 
possível ser responsável sem fazer alardes, 
respeitando a lei e prevendo as conse-
quências de suas decisões e atos adminis-
trativos para ter certeza de que será capaz 
de responder por eles. De nada adianta 
ter boas práticas com a comunidade em 
seu entorno se sua conduta com a saúde e 
segurança no trabalho não está adequada.  

Qualidade de vida
e as leis estão sendo respeitadas, é possível 
avançar. Podem-se adotar práticas que pro-

porcionam um aumento da qualidade de vida dos 
funcionários e ainda favorecem o meio ambiente, 
como contratar pessoas que morem perto do local 
onde trabalham, para que elas possam ir e voltar 
facilmente do serviço, sem que engarrafamentos 
e greves do transporte público lhes provoquem 
transtornos. Outros exemplos 
simples a serem implementados 
são medidas que buscam gerar 
menos lixo, como susbtituição 
dos copos plásticos por xícaras, a 
economia de energia e a utilização 
dos dois lados do papel. 
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Busque ideias com os 
funcionários

omece entendendo o que os próprios colabo-
radores querem fazer em matéria de respon-

sabilidade social. Alguns dos funcionários podem 
conhecer melhor a comunidade onde a empresa 
está localizada e, por isso, compreender as necessi-
dades da região, sendo capazes de dar sugestões e 
trazer ideias para ações de responsabilidade social. 
Após a implantação de um programa de responsa-
bilidade social, um comitê pode ficar responsável 
pela sua manutenção e pelo seu aprimoramento. 
É importante manter um diálogo com os colabo-
radores neste processo, sem esquecer de dar um 
retorno sobre o resultado das ações adotadas.

“Oscar” da 
responsabilidade social

s avaliações de práticas de uma empresa, 
por prêmios ou selos, geram legitimidade 
e visibilidade para o público externo. Na 
esfera estadual, destaca-se o prêmio de 
responsabilidade social promovido pela 
Assembleia Legislativa, cujas inscrições são 
gratuitas e com lugares disputadíssimos no 
dia da premiação. Sua realização ocorre em 
parceria com entidades da sociedade civil 
representadas por uma comissão mista or-
ganizadora, formada por representantes de 
diversas entidades. Há diversas categorias, 
dentre elas, sociedades cooperativas, micro 
e pequenas empresas, médias empresas e 
grandes empresas.

Adoção de áreas verdes
ma ação que é bem difundida é a ado-
ção de praças e parques por empresas. 
De acordo com o Secretário Municipal 
de Meio Ambiente da capital gaúcha, 
Mauro Moura, os acordos são fechados 
empresa a empresa, e cada uma pode se 
comprometer conforme sua capacidade 
de oferecer mão de obra e manutenção 
da estrutura física. O pequeno comer-
ciante pode adotar uma praça e se res-
ponsabilizar apenas pela manutenção dos 
gramados, quinzenalmente. Em troca, 
pode colocar na área pequenas placas 
publicitárias, dentro de medidas pre-
estabelecidas pela prefeitura. De acordo 
com a Smam, as adoções permitem 
que a prefeitura desloque equipes que 
fariam serviço naquela área verde para 
outras praças.

Projeto de grande porte
O Parque Moinhos de Vento, uma das áreas de 
lazer mais valorizadas pelos porto-alegrenses e 
localizada em área nobre da cidade, é adotado 
desde 2004 por um consórcio formado pela 
Cia. Zaffari e o Hospital Moinhos de Vento. 
Em 2013, foi renovada a adoção, que prevê 
responsabilidade de ambas as partes na conti-
nuidade da conservação e ações de melhorias 
na infraestrutura e promoção de atividades 
gratuitas à comunidade. Nos últimos anos, o 
Parcão ganhou novo tratamento paisagístico e 
nova pavimentação de acessos.

Fontes consultadas: Fábio Bittencourt Meira, professor da Escola de 
Administração da Ufrgs, e Bruno José Ely, professor de Administração da PUCRS
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Gaúcha de Supermercados 
realizou a 9ª edição do GP Agas de Kart na noite 
de 23 de fevereiro, no kartódromo de Tarumã, em 
Viamão. A iniciativa reuniu novamente supermerca-

distas, diretores e representantes da Agas e diretoria 
do Agas Jovem, além dos patrocinadores, em três 
baterias de corrida e jantar de confraternização, opor-
tunizando o estreitamento das relações. Segundo 
o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, o GP 
de Kart é um encontro alinhado às necessidades 
dos supermercadistas: oportuniza o networking e 
a realização de negócios junto aos patrocinadores, 
em um ambiente informal e descontraído. Esta 
edição teve o patrocínio de Tirol, Superpan, Be 
Happy, Estrella Galicia, Neugebauer, Frigorífico 
Zimmer, Santa Massa, Movimak, Fósforos Paraná 
e Vini Lady Cosméticos.

Cada bateria realizada teve a duração de 25 
minutos, em uma pista de 1,03 mil metros de 
comprimento. O diretor da Agas Ademir Gaspa-
retto foi um dos vencedores da noite. “O GP é 
um evento consagrado, e a cada ano que passa há 
mais gente envolvida”, diz. Quanto à corrida, “não 
dá para perder a concentração, pois se você erra 
quem vem logo atrás não perdoa”.

a associação

Na pista
para negócios e troféus

A 9ª edição do Grand Prix de Kart da Agas reuniu 

varejistas e fornecedores em uma noite de velocidade e 

descontração no kartódromo de Tarumã, em Viamão

Os melhores do 
9º GP Agas de Kart

Primeira Bateria 

Campeão: Ademir Gasparetto – Diretor Agas 

2º lugar: Tiago Zaffari – Diretor Agas Jovem 

3º lugar: Vinicius Souza – Movimak Empilhadeiras

Segunda Bateria 

Campeão: Tiago Dartora – Vini Lady Cosméticos 

2º lugar: Sérgio Zaffari – Vice-presidente Agas 

3º lugar: Antônio Cesa Longo – Presidente Agas

Terceira Bateria 

Campeão: Fernando Teixeira – Movimak Empilhadeiras 

2º lugar: Giovane Lunardelli – Super Lunardelli 

3º lugar: Emerson Lorenzen Cidral - Superpan
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empresas que utilizam o envio de dados via NFCe, 
e que acabam perdendo informações importantes 
durante o processo. Após a rodada de palestras, 
os ministrantes se disponibilizaram a responder a 
perguntas dos participantes do seminário.

Para o chefe da Divisão de Tecnologia da 
Informação Fiscal, Vinicius Pimentel de Freitas, o 
encontro foi muito proveitoso e esclarecedor para 
o setor supermercadista. “Foi muito importante 
termos a oportunidade de discutir essas mudan-
ças com quem realmente precisa entender os 
trâmites”, ressalta. Pimentel também destaca o 
interesse do público tanto em comparecer em peso 
ao evento quanto na determinação em não sair dos 
seminários sem esclarecer suas dúvidas. “Sentimos 
muito interesse por parte de quem estava partici-
pando”, afirma Pimentel. Ele também comemora 
a parceria estabelecida entre a secretaria e a Agas 
para fortalecer ainda mais o setor e a economia do 
Estado: “Saímos muito satisfeitos com o encontro. 
Agradecemos também pelo convite da Agas para 
esta oportunidade, na qual pudemos nos aproxi-
mar e ouvir as reivindicações do setor”. 

O diretor da Agas e proprietário do Super-
mercado Bortolon, de Vacaria, Olírio Bortolon, 
destaca a importância do evento para os empre-
sários, mesmo que seja um assunto desafiador: 
“Apesar de ser uma palestra bastante técnica, 
conseguimos absorver bastante conhecimento, e 
ainda esclarecer nossas dúvidas mais relevantes”. 
Bortolon ainda comentou o diferencial de assis-
tir a uma palestra sobre tributação ministrada 
pela Secretaria da Fazenda: “Foi muito bom 
termos contato com contadores especializados 
no assunto e que pudessem nos direcionar para 
o melhor caminho”. 

 tarde do dia 14 de janeiro, cerca de 
200 pessoas se reuniram para debater tributação 
durante o seminário Novas regras fiscais para 
2016, ministrado por especialistas da Secretaria 
Estadual da Fazenda (Sefaz-RS). O evento foi 
realizado pela Agas no Ritter Hotéis, em Porto 
Alegre, e contou com a presença de supermer-
cadistas, fornecedores, profissionais da área de 
contabilidade e o corpo técnico da Sefaz-RS. 

Representando a Sefaz-RS e ministrando os 
seminários estavam o chefe da Divisão de Tecno-
logia da Informação Fiscal, Vinicius Pimentel de 
Freitas, o delegado da Receita Estadual Especia-
lizada, Ernany Müller, o chefe da Seção de Docu-
mentos Eletrônicos da DTIF, Dimitri Domingos, o 
chefe da Agência de Substituição Tributária Inte-
restadual, Leonardo Ruschel Machado, e o chefe 
da seção de Documentos Eltrônicos da DTIF, 
Lucas Pulcinelli da Jornada. Dentre os temas 
abordados nas palestras estavam as novas regras 
fiscais estabelecidas pela secretaria em 2016, e 
como elas trouxeram dificuldades a varejistas de 
todo o Estado. O maior problema relatado veio das 

durante a

ecifrando as regras fiscaisD
A Agas, em parceria com a Secretaria da Fazenda 

do RS, realizou um seminário para discutir mudanças 

tributárias vigentes para o ano
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Aplicativos e novas 

ferramentas tornaram 

não só a rotina da 

loja mais fácil de 

organizar: o acesso ao 

consumidor também 

foi aprimorado

©iStock.com/Baona
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ecnologia a favor  
da sua empresa
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agilidade estão no centro 
da revolução conduzida por instrumentos tecnológi-
cos cada vez mais sofisticados e que estão promoven-
do mudanças significativas na vida das empresas e das 
pessoas. Os dois lados se beneficiam das inovadoras 
ferramentas e consolidam novas práticas de gestão e 
de relacionamento. Para as organizações, isso se re-
flete em competitividade. Já para os consumidores, 
o efeito está na melhor capacidade de escolha.

O fato é que se tornou indispensável observar 
o que os novos recursos têm a oferecer. Assim 
como atualmente é insustentável pensar que um 
grande supermercado possa operar sem o uso do 
código de barras, no futuro, relegar sistemas de 
análise de dados, por exemplo, tende a deixar 
empresas obsoletas e até mesmo inviáveis.

Prova de que até o uso de aplicativos, apa-
rentemente tão vinculado à experiência do usu-
ário comum, tem forte poder para impulsionar 

informações e empresas – e o melhor é que muitas vezes sem 
exigir grandes investimentos. Um exemplo são 
as campanhas promocionais via PromoPower, 
desenvolvido pela IDXP Analytics. A ferramenta 
possibilita aos fabricantes e varejistas uma análise 
detalhada do comportamento do consumidor den-
tro da loja, em tempo real, contemplando dados 
como número de visitantes expostos, engajamento 
médio do cliente, frequência de retorno e taxa de 
conversão – proporção entre o número de pessoas 
que foram expostas à promoção avaliada e as que 
realmente compraram o produto. 

O grande trunfo para os empresários com o 
uso da solução é que ela indica lugares mais atra-
tivos para a disposição de um determinado item, 
com base em uma série de métricas, entre as quais 
a exposição (volume de visitantes que teve acesso 
ao produto no ponto promocional), o tempo de 
permanência na loja e de contato com o display 
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de promoção, além do percurso feito pelo cliente 
dentro do ponto de venda.

Em 2014, o PromoPower foi lançado como 
protótipo nos Estados Unidos e conquistou o prê-
mio Editor’s Choice na Shopper Marketing Expo, 
que reconhece as melhores soluções na área de tec-
nologia voltadas para o ponto de venda (PDV). 

Aliado da gestão

Quem conhece a realidade dos super-
mercados sabe que a quantidade de tarefas e 
de informações a serem administradas é ines-
gotável. Os empresários do ramo, que sentem 
o peso das margens baixas pressionadas pelos 
custos elevados, dependem cada vez mais de 
recursos para ganhar eficiência e competitivi-
dade. Reconhecendo essa condição, a empresa 
Tlantic tem esse segmento como principal 
público-alvo quando desenvolve processos e 
tecnologias para o varejo. “Antes de sermos 
pessoas da tecnologia ,somos do varejo”, resu-
me a executiva da empresa, Patrícia Fernandes. 
Ela conta que a Tlantic foi criada em 2005, 
primeiramente como o braço de TI do grupo 
português Sonae. “Boa parte dos profissionais 
que trabalham na Tlantic vem do segmento 
supermercadista”, acrescenta.

Com escritórios em Porto Alegre, São 
Paulo e no Porto (Portugal), a companhia 
passou a desenvolver softwares para o mercado 
a partir de 2014. Hoje, tem como clientes 
Grupo Pão de Açúcar, Lojas Marisa e rede 
paulista Monte Serrat. Esta última atua como 
uma espécie de showroom para apresentação 
prática das soluções desenvolvidas e que estão 
ajudando empresas do setor a mitigar erros 
e reduzir custos. Dois produtos que foram 
adotados pelos supermercados Monte Serrat 
são o MRS Instore e o MRS Customer, que 
funcionam integrados ao ERP e hospedados 
na nuvem. Patrícia explica que a Tlantic criou 
dispositivos móveis (PDAs) que auxiliam nas 
operações diárias. Um exemplo é o da própria 
rede paulista parceira da empresa, que conse-
guiu reduzir tempo e distorções nas tarefas de 
remarcação de preços.

Tradicionalmente, as empresas do setor 
imprimem todas as etiquetas para que um 
operador realize a troca nas gôndolas. Com o 

dispositivo, essa operação ficou mais ágil, pois 
o responsável faz a conferência de preços dire-
tamente nas prateleiras, imprimindo novas eti-
quetas do próprio PDA quando necessário. 

A executiva destaca que no Monte Serrat 
a média diária de cinco a seis divergências foi 
reduzida para no máximo três por mês. Ou-
tro setor beneficiado é de reposições, que se 
tornam mais objetivas e passam a depender de 
menor quantidade de colaboradores, permitin-
do que a empresa realoque pessoal para outras 
atividades. É esse apelo, da redução de custos, 
que tem elevado a visibilidade da Tlantic. “En-
quanto todo mundo está reduzindo quadros, 
nós estamos contratando”, diz Patrícia. O 
custo de adoção dos softwares, explica, varia 
de acordo com o porte do supermercado, mas 
ela reforça que, em média, o investimento se 
paga muito rapidamente, em até seis meses, 
justamente pelo fato de que o projeto corrige 
deficiências nas operações. 

O lado bom do app polêmico

Outro mecanismo é o polêmico aplicativo de 
comparação de preços sav@price. Gratuito, ele 
oferece vantagens não apenas para os consumido-
res, mas também para os varejistas, dependendo da 
estratégia de vendas. Com o uso de geolocalização 
e de parcerias com redes varejistas, a proposta da 
ferramenta é mostrar a base real e atualizada de pre-
ços na gôndola. O CEO e cofundador da empresa, 
Ederson Riechelmann, avalia que para os varejistas a 
adesão amplia a transparência em relação a política 
de preços e ainda favorece a atratividade de ofertas 
e competitividade. “Por ser uma plataforma segmen-
tada de busca de preços, o sav@price possibilitará 
a realização de promoções direcionadas ao público 
de interesse”, define.

Para o usuário a vantagem é latente: o app 
apresenta as melhores opções de preços nas proxi-
midades do consumidor, permitindo ao comprador 
saber, antecipadamente, o quanto irá gastar. E é 
justamente graças a essa atratividade para o cliente 
que as redes varejistas podem se favorecer, já que a 
geolocalização e dados gerados permitem a criação de 
campanhas promocionais direcionadas a um deter-
minado público, localidade ou produtos, facilitando 
as campanhas sazonais e a análise de dados sobre o 
padrão de consumo dos visitantes da loja.
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30 anos, Nelson e Olga Libraga 
resolveram unir as forças e deram início a um 
pequeno mercado no bairro Camobi, em Santa 
Maria, na região central do Estado. Dez anos 
depois, em 1996, os filhos do casal, Jairo e Sér-
gio Libraga, associaram-se ao empresário Luiz 
Brandão e criaram a LB Distribuidora de Bebidas 
Ltda. “Estávamos crescendo bem, então, dois 
anos mais tarde, inauguramos a primeira filial 
dos Supermercados Libraga fora de Santa Maria, 
na cidade de Santiago. Foi um grande passo para 
nós”, comemora o diretor da Rede Vivo e diretor 
da Agas, Jairo Libraga. Em 2004, o Grupo Libraga 
Brandão ganhou o nome de Rede Vivo e não parou 
de crescer. Atualmente 14 cidades são atendidas 
pela rede: Alegrete, Caçapava do Sul, Encruzi-
lhada do Sul, Itaqui, Jaguari, Júlio de Castilhos, 
Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santiago, Santo 
Ângelo, São Borja, São Gabriel, São Luiz Gonzaga 
e Venâncio Aires. 

Devido à vontade crescente de prosperar, 
Libraga conta que passaram por constantes adap-
tações. “Um dos grandes desafios que tivemos foi 
conseguir entender o perfil de cada município, 
pois cada localidade tem suas peculiaridades”, 
revela o empresário. Ele conta que avaliaram 
os perfis, e assim adaptaram o mix de produtos 
oferecido. “Além disso, em função das distâncias 
entre as localidades, também tivemos que ajustar 
a nossa logística.” Libraga também frisa a impor-
tância de começar a divulgação da Rede Vivo, com 
cobertura de mídia, antes de a empresa se instalar 
em alguma cidade. “Dessa maneira, o público 
nos conhece como um súper de qualidade antes 
mesmo de chegarmos até ele.”

De acordo com Jairo Libraga, a Rede Vivo, à 
medida que crescia no Rio Grande do Sul, criou no-
vos empregos nas cidades e aumentou a geração de 
renda, ajudando também na arrecadação de impos-
tos.  “Além disso, também ajudamos a desenvolver o 
setor FLV da região, uma vez que buscamos adquirir 
a maior parte dos hortifrútis de produtores locais”, 
conta o empresário. E, para completar, ao chegar 
em uma nova localidade, também impulsionava o 
varejo como um todo: “Conforme nos instalamos 
nas novas cidades, os empresários locais acabavam 
realizando melhorias no comércio, para não perder 
os clientes. Assim, contribuímos para o desenvolvi-
mento do setor terciário como um todo”. 

Para encarar os desafios de 2016, a Rede Vivo 
aposta em cautela, mas com crescimento e investi-
mento previstos: “Durante os anos de 2014 e 2015, 
a Rede Vivo adequou as suas lojas em relação à es-
trutura operacional, revendo quadro de pessoal, ana-
lisando os resultados das unidades, onde tomamos  
a decisão de fechar algumas unidades deficitárias”. 
Libraga também revela que foram feitas readequa-
ções de mix por loja, alcançando assim uma grande 
redução das rupturas. “Também percebemos que, 
neste período de crise, o cliente busca mais promo-
ções com benefícios, por isso disponibilizamos preços 
justos e atrativos aos clientes”, conclui. 

Do coração para 
todo o Estado

Ao completar três décadas 

de história, a Rede Vivo tem 

muito a comemorar: destaque 

no Ranking Agas 2014, está 

presente em 14 cidades e deve 

inaugurar nova loja em 2016
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energia



 já representa o segundo maior gasto mé-
dio de um supermercado (de 2,5% a 3%), atrás apenas dos 
custos com departamento pessoal. Mesmo com a adoção 
da bandeira tarifária verde (a partir de abril) e a melhora 
nos reservatórios de água que abastecem as hidrelétricas, 
o investimento para manter as operações de refrigeração, 
climatização e iluminação das lojas é pesado em virtude de 
impostos e encargos. Algumas empresas de grande porte 
do setor já estão partindo para a compra da commodity por 
meio do mercado livre, numa aposta de economia a longo 
prazo. O uso de geradores também é prática comum nos 
horários de ponta, quando o custo do quilowatt é mais 
elevado. Recentemente, entraram em vigor também as 
novas regras da Resolução Normativa 482/12, da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), permitindo às empre-
sas do comércio a instalação de fontes geradoras próprias 
não poluentes (aerogeradores e placas fotovoltaicas) para 
troca de energia com as distribuidoras. 

Este cenário de dificuldades energéticas foi debatido 
no painel gratuito Agas em Foco – Cenários e oportunidades 
para a redução de custos com energia, promovido no dia 3 
de março, no Ritter Hotel, em Porto Alegre. Na oportu-
nidade, o debate apresentou vantagens e desvantagens das 
alternativas ao uso de energia convencional. O diretor de 
Comunicação da Agas, Patrique Nicolini Manfroi, relatou 
os obstáculos enfrentados pelo autosserviço nesta seara. 
“Nossa conta de luz tem 42% de impostos, e a qualidade da 
entrega da eletricidade deixa a desejar. Há constantes falhas 
em muitas cidades, ocasionando problemas na operação e 
queima de equipamentos”, disse.

O cenário para 2016 é mais animador do que no ano 
passado, quando o custo da commodity aumentou mais de 
50%. Não há risco de racionamento e os reajustes devem 
ser módicos. No Brasil, 70% da energia produzida provém 
das hidrelétricas e depende das chuvas. O restante é for-
necido por usinas termelétricas. Os maiores reservatórios 

a energia
E

Supermercadistas buscam alternativas 

para minorar suas despesas com energia 

elétrica, o segundo maior gasto médio das 

lojas no autosserviço
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ia de água ficam na região Sudeste, no momento 
operando com metade da capacidade. No Sul, 
os reservatórios estão cheios, não há problema 
de oferta. Até mesmo o consumo geral reduziu 
em 5% em 2015, quando historicamente ocorria 
justamente o contrário. 

Então por que a conta não baixa? “Por causa 
de impostos e encargos. Nós vamos pagar até abril 
de 2020 por um empréstimo bilionário que as 
concessionárias foram obrigadas a fazer quando o 
Planalto baixou as contas em 18% num canetaço”, 
relata o conselheiro do Grupo Temático de Ener-
gia da Federação das Indústrias do Rio Grande 
do Sul (Fiergs), Paulo Milano. No caso do RS, o 
governo Sartori aumentou a taxa de ICMS sobre a 
energia em cinco pontos percentuais desde janeiro 
(25% para 30%), minimizando os ganhos com a 
mudança tarifária. Apesar disso, Milano lembra 
que a energia é um bem gerenciável. “Não é só 
pagar a conta, é preciso ter noção de que é possível 
negociar outras opções”, advertiu.

Uso de geradores

Segundo o presidente da Stemac, 
empresa gaúcha fabricante de geradores, 
Jorge Buneder, os equipamentos permitem 
uma economia de até 25% na conta de luz 
no horário de ponta (das 18h às 21h). Com 
mais de 100 mil unidades comercializadas no 
país, onde a indústria possui 35 filiais e 21 
unidades de atendimento técnico-comercial, 

a demanda tem aumentado em razão da 
queda na qualidade do fornecimento por 
parte das distribuidoras. “Nossas máquinas 
costumavam entrar em funcionamento até 
14 vezes por ano, mas agora operam a uma 
média de 12 vezes por mês. Quanto maior 
for o consumo e o progresso econômico, 
maior será a dependência desse bem. É um 
caminho sem volta”, explica.

O investimento na aquisição de um gera-
dor (a óleo diesel, gás natural, biogás, biodiesel, 
óleo pesado ou biomassa) ultrapassa os R$ 500 
mil. O empresário garante que em 19 meses o 
valor despendido se paga. “Uma das grandes 
vantagens fornecidas pelo uso do equipamento 
é a segurança operacional, especialmente aqui 
no Sul, onde ventos fortes derrubam linhas e 
interrompem o fornecimento de eletricidade”, 
argumenta. A empresa oferece contrato de 
manutenção preventiva mensal ou bimestral. 
Na ocorrência de problemas, metade das 
chamadas são resolvidas por telefone, sem ne-
cessidade de visita, assegura Buneder, à frente 
da Stemac desde 1981.

Energias alternativas

O diretor comercial da ProWind, Hildo 
Fuchs, também participou do evento no Ritter 
Hotel. A empresa mantém parceria com a Rio 
Grande Mineração para desenvolver, projetar, 
executar e operar sistemas de geração de energia 

Supermercadistas 
analisaram alternativas 

para gastar menos 
energia nas lojas
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fontes complementares à carga fornecida por 
distribuidoras como a CEEE ou por geradores. 
Graças às alterações recentes na Resolução Nor-
mativa 482/12 da Aneel, empresas do comércio 
podem produzir de forma própria até 5mWh de 
energia e até lançá-la na rede, gerando créditos a 
serem utilizados. 

A alternativa mais fácil aos supermercadistas 
interessados envolve o uso de placas fotovoltai-
cas para conversão dos raios solares em energia. 
“Procuramos uma solução integrada, entre quem 
produz, quem faz o projeto e quem consiga finan-
ciar a sua aplicação. A ProWind implementa uma 
fábrica que deve funcionar dentro de um ano, e 
informa que existe uma linha de crédito do Banco 
Regional de Desenvolvimento (BRDE) para finan-
ciar projetos em 30 anos com uma taxa de juros de 
7%”, pontuou. A iniciativa pode ser implementada 
em telhados, estacionamentos ou em área de terra 
adjacente. Para a geração de 1mW, o projeto da 
usina fotovoltaica apresentado teria um custo de 
R$ 6,4 milhões. “O crédito economizado pode ser 
utilizado para pagar as prestações. Dependendo 
do financiamento, os juros e a amortização serão 
menores do que o capital economizado”, disse.

Mercado livre

Para ingressar no mercado livre de ener-
gia é necessário que o supermercado tenha 
demanda mínima contratada de 500 kWh, 
seja em uma única loja ou no somatório das 
lojas, desde que tenham o mesmo CNPJ 
raiz. É um mercado que representa 24,4% 
do consumo atual nacional, com possibili-

dade de expansão em até 30%, turbinado 
pelo fato de que, de 2010 a 2015, as tarifas 
das concessionárias AES Sul, CEEE e RGE 
subiram 56%, 83% e 30%, respectivamente. 
A entidade controladora é a Câmara de Co-
mercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Mais de 1,8 mil empresas já compram 
energia dessa forma. Os sistemas de trans-
missão e distribuição de energia física não 
alteram em relação aos modelos tradicionais. 
A mudança é para quem e no quanto que se 
paga pela commodity. Essa parte da fatura 
pode ter seu preço livremente negociado 
com diversos fornecedores do Brasil. Resu-
midamente, troca-se uma única fatura de 
energia por duas faturas principais, sendo 
uma para a própria distribuidora local, pelo 
uso do sistema de distribuição, e outra para 
o fornecedor do mercado livre, para o paga-
mento da energia utilizada (kWh).

De acordo com Sílvio Pedro Assmann 
Jr., consultor em energia da Ludfor, os 
ganhos variam de acordo com o perfil de 
cada unidade contratante, mas, em termos 
médios, são superiores a 25% no momento, 
em virtude do consumo em queda e dos prin-
cipais reservatórios de água em bom nível. 
“Importante também o fato de o mercado 
livre permitir o uso dos geradores de energia 
a diesel apenas em casos de falta de energia 
por parte da distribuidora local, visto que o 
custo da energia pago para o fornecedor de 
energia no mercado livre é o mesmo para o 
horário de ponta e fora de ponta. Ou seja, 
não é mais necessário o uso dos geradores no 
horário de ponta”, ressalta.

“O objetivo do mercado livre não é 
especular sobre o preço da energia, mas 
prover previsibilidade de caixa para o custo 
da commodity, por isso os contratos longos, 
com fator indexatório determinado e sem 
bandeiras tarifárias. A única incerteza passa 
a ser o reajuste da distribuidora pelo uso da 
infraestrutura já instalada”, garantiu Dou-
glas Ludwig, diretor da Ludfor, durante o 
seminário Agas. A empresa, com 21 anos de 
experiência e 220 clientes, realiza análises 
de mercado futuro, levando em conta o 
preço cobrado pelas distribuidoras, as pers-
pectivas climáticas de chuvas e os índices 

Douglas Ludwig, da Ludfor, garantiu que 
momento é bom para o mercado livre
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de consumo. “O momento de mercado é 
muito bom para negociar diretamente com 
as usinas”, afirmou.

Caminhos diferentes

Em Ivoti, no Vale do Sinos, o empresário 
Pedro Schneider permanece como cliente do mer-
cado cativo de energia elétrica, fornecida pela AES 
Sul. Proprietário do Super Ivoti, com duas lojas e 
mais de 80 funcionários, sua conta de luz mostra 
um consumo médio mensal de 200kWh e um total 
a pagar de R$ 50 mil, o equivalente a 3% de todo o 
custo operacional. “Tenho gerador para o período 
das 17h às 21h, mas mesmo assim vi a despesa 
de energia dobrar no espaço de um ano”, relata. 
Sua realidade ainda não permite a migração para 
o mercado livre. “Além de não consumir o mínimo 
exigido, o pequeno ou médio empresário se assusta 
em ficar amarrado a um contrato por cinco anos. 
A política e a economia brasileira mudam muito 
nesse período, não sinto segurança para investir 
na área em prazo tão longo”, comenta.

Ele esteve atento aos exemplos de uso da 
energia eólica e fotovoltaica apresentados no 
seminário, mas não se convenceu dos resultados. 

“Já vi reportagens bem interessantes de uso resi-
dencial de placas solares, no valor de R$ 60 mil, 
mas o projeto apresentado aos supermercadistas 
envolve R$ 6 milhões, é inviável”, avaliou. Ele 
acredita que o Brasil está atrasado em relação a 
outros países, no uso de energias alternativas, por 
falta de interesse governamental em fomentar 
o mercado: “Qual é o percentual que o governo 
abocanha de nossa conta de energia? Ele não vai 
querer perder essa fatia!”.

No Macroatacado Treichel, em Pelotas, o 
proprietário, Davi Treichel, cedeu aos apelos do 
mercado livre e começou o processo de migra-
ção. “Fiz a carta-denúncia comunicando à atual 
concessionária e temos um prazo de seis meses 
para a migração e adaptação da subestação para 
leitura das faturas. O processo de instalação do 
equipamento de leitura é de R$ 30 mil”, observa. 
Sua opção decorre do aumento nas contas. “Elas 
praticamente triplicaram nos últimos dois anos, 
representando 15% das despesas gerais. Com a 
queda no consumo das indústrias e a melhora nos 
níveis dos reservatórios, o preço da commodity no 
mercado livre está muito atrativo”, considera.

Antes de fazer a mudança, ele buscou infor-
mações no site da Abraceeel e da CCEE. “Uma das 
vantagens do mercado livre é poder interromper 
o gerador do horário de ponta. Nesse intervalo, o 
equipamento ligado representa metade do valor 
cobrado pela concessionária, mas, ainda assim, é 
um valor bem maior do que o custo fora da ponta, 
além de envolver a queima de um combustível. 
Só de poder parar de usá-lo, reduzindo também 
os custos com manutenção periódica, já é muito 
bom”, diz. Treichel calcula conseguir economizar 
até R$ 1,6 milhão no espaço de cinco anos. “É 
muita diferença, em torno de 20% a menos por 
mês”, admite.

Um fator complicador do processo, segundo o 
empresário, é a necessidade de contratar o serviço 
por uma demanda fixa estimada, com percentuais 
de variação para cima e para baixo. “Elaborei uma 
média das últimas 12 contas, analisando o verão 
e o inverno, considerando o pico de consumo. 
Quanto maiores as margens, mais caro se paga. 
Optei por 30% acima e abaixo. Se a loja consumir 
menos do que a margem contratada, posso vender 
energia. Se eu precisar consumir mais, compro 
obedecendo ao preço do momento, e não o preço 
contratado”, declara. 

Ferraz estimulou lojistas a desenvolverem 
controle sobre a conta de luz
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A loja de 10 mil m² de área de vendas, 
com 50 check-outs e 440 colaboradores, 
também passou por outras alterações com o 
objetivo de gastar menos luz. Lâmpadas de 
led foram instaladas em todo o estaciona-
mento, na loja e no depósito. Na ampliação 
do varejo, foi utilizada iluminação zenital, 
por domus, para aproveitar o sol sem gerar 
calor excessivo. O ar-condicionado é o mo-
delo mais econômico do mercado e as telhas 
possuem isolamento térmico ou forro para 
diminuir a temperatura interna. 

Gerson Ferraz, especialista em pro-
jetos de redução de custos com energia 
da Beenergy, consultor do Programa de 
Eficiência Energética da Associação Cata-
rinense de Supermercados (Acats), lembra 
os supermercadistas da importância de se 
fazer uma gestão da commodity, com análise 
técnica da fatura. “Temos que saber usar 

melhor a energia por produto vendido, por 
check-out ou por hora de operação, fazendo 
comparações e executando um controle 
sistemático”, discorre. A grande missão é 
essa: tornar a tarefa algo simples, cotidiano 
e absolutamente profissional, rompendo 
com a ideia de que o mercado energético é 
questão para engenheiros.

Prós e contras do mercado livre

A compra de energia no mercado livre quase duplicou nos últimos cinco anos, e a tendência de crescimento 
continua. Conheça abaixo alguns dos prós e contras dessa alternativa!

Pontos positivos deste mercado:

Menor custo da energia em qualquer bandeira em virtude do momento favorável de consumo e clima

Possibilidade de negociação e diversificação de fornecedores

Contrato diferenciado direto com o gerador e possibilidade de “gatilhos” para minimizar o risco

Melhor planejamento de custos

Uso de gerador apenas para emergência

Possibilidade de venda de energia e sem a incidência das bandeiras tarifárias

Pontos negativos deste mercado:

Necessidade de pessoa dedicada na gestão da energia

Tempo mínimo de permanência de 5 anos

Demanda mínima contratada de 500 kW

A compra no mercado Spot (instantâneo) é de alto risco

Exige maior planejamento para gestão do volume de energia consumido

Pagamento take or pay de um volume de energia contratado

É preciso haver adequação do Sistema de Medição e Faturamento 

Macroatacado Treichel, em Pelotas, 
modificou lâmpadas e migrou  

para mercado livre para economizar
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do Super Guarapari se confunde mui-
to com a história da família iniciada por Luiz Nasci-
mento Pereira e sua esposa, Maria Cardoso. Vindos 
da zona rural de Santa Catarina, o casal se instalou 
na cidade de Viamão e fundou o Armazém Paraíso 
na década de 70. “Nosso pai acabou falecendo em 
1979; então nós, ainda adolescentes, assumimos as 
atividades do Armazém para dar continuidade ao 
seu sonho”, revela um dos filhos e sócio do super-
mercado, Manuel Ademir Pereira. 

Os irmãos, à base de muito esforço e dedi-
cação, inauguraram o primeiro Supermercado 
Guarapari em julho de 1983, na Vila Paraíso, em 
Viamão. “Embora a nossa localização pouco urba-
nizada não tenha nos favorecido no início, ela nos 
protegeu das grandes redes supermercadistas por 
um bom tempo”, conta Pereira. De acordo com o 
empresário, era uma pequena loja, com cerca de 
190 m², na qual a família e mais três funcionários 
revezavam-se na maioria das funções. “Sempre 
almejamos o sucesso e o crescimento, mas o mais 
importante era manter a família unida e trabalhan-
do junto.” Hoje, os Supermercados Guarapari con-
seguiram atingir os dois objetivos: são quatro lojas 
ao todo, em duas cidades, com seis sócios dentre 
os oito irmãos. “Temos muito orgulho em afirmar 
que o nosso maior case de sucesso é justamente a 
nossa união.” 

Os desafios da trajetória impulsionaram os 
sócios, já que a própria empresa nasceu da superação 
de uma perda e de um sonho que passou a ser cole-
tivo. Pereira afirma que um dos primeiros obstáculos 
do supermercado foi adaptar-se ao poder aquisitivo 
da região e ainda assim conseguir uma margem de 
lucro sem afastar a clientela. “Buscamos comprar 
diretamente da indústria, que por sua vez exigia 
pedidos maiores do que a nossa capacidade compor-
tava”, ele destaca. E assim, no final da década de 80, 

os irmãos Pereira resolveram arriscar e investiram na 
expansão: “Sofremos com os planos econômicos na 
época, mas conseguimos alugar uma loja em Alvora-
da e demos início à construção da segunda filial, no 
bairro Santa Cecília, em Viamão”. Com as três lojas 
em funcionamento, a empresa conseguiu suprimir a 
dependência de atacados e revendedores. A filial de 
Alvorada foi desativada quando, em 1997, os sócios 
investiram em um imóvel no bairro Rubem Berta, 
em Porto Alegre, que se converteu na terceira loja 
dos Supermercados Guarapari. 

Hoje, com a expansão controlada e com 
os planos econômicos das décadas de 80 e 90 
deixados para trás, a companhia enfrenta outros 
desafios: “Atender a complexidade fiscal e o 
excesso de encargos trabalhistas”. Além disso, o 
empresário também sente a falta de segurança 
pública, afetando o trabalho diário do súper e a 
vida da comunidade.

Os Supermercados Guarapari também ajudam 
a crescer as regiões nas quais estão inseridos. “São 
400 empregos gerados ao todo, fora os fornecedores 
locais e regionais que se beneficiam das relações de 
negócios com o supermercado”, ressalta Pereira. 
Além disso, a empresa tem constante atuação social 
nas comunidades, através de recursos enviados a ins-
tituições filantrópicas e ações assistenciais. “Também 
acreditamos muito em promover as manifestações 
culturais, por isso ajudamos como podemos a nossa 
comunidade”, conclui o empresário. 

Operação em família

Os Supermercados Guarapari nasceram do sonho de um 

catarinense morador de Viamão, mas foi do trabalho duro de seus 

filhos que o pequeno armazém virou uma rede de supermercados

a criação
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Edina Fassini Assessora jurídica da Agas, pós-graduada em Especialização em Direito Empresarial e Direito e Gestão Tributária

ICMS 92/2015, alterado pelo 
Convênio ICMS 146/2015, estabeleceu a sistemáti-
ca de uniformização e identificação das mercadorias 
passíveis de sujeição ao regime de substituição tri-
butária e de antecipação de recolhimento do ICMS, 
com o encerramento da tributação em relação às 
operações subsequentes, por meio da criação de 
tabela única que relaciona essas mercadorias. É 
importante observar que as tabelas apresentadas 
constituem-se numa lista autorizativa e não obrigam 
os estados a aplicarem os regimes de tributação nas 
operações com os produtos nela relacionados: a 
opção é de cada estado. Os estados que pretendem 
adotar a substituição tributária (ST) só podem  
exigi-la dos produtos relacionados. O que não está 
na tabela não está mais na ST. Disponibilizamos aqui 
o texto do Convênio ICMS 146/2015. Assim, desde 
1º de janeiro, os contribuintes do ICMS devem 
observar as seguintes normas:

•Lista única de mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária – Poderão ser incluídas no 
regime de substituição tributária ou de antecipação 
de recolhimento do ICMS, com o encerramento 
de tributação, relativa às operações subsequentes: 
autopeças; bebidas alcoólicas, incluindo cerveja e 
chope; refrigerantes, águas e outras bebidas; cigarros 
e outros produtos derivados do fumo; cimentos; 
combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; fer-
ramentas; lâmpadas, reatores e starter; materiais 
de construção e congêneres; materiais de limpeza; 
materiais elétricos; medicamentos de uso humano 
e outros produtos farmacêuticos para uso humano 
ou veterinário; papéis; plásticos; pneumáticos, 
câmaras de ar e protetores de borracha; produtos 
alimentícios; produtos cerâmicos; produtos de pape-

o convênio laria; produtos de perfumaria e de higiene pessoal e 
cosméticos; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos 
e eletrodomésticos; rações para animais domésticos; 
sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em 
máquinas; tintas e vernizes; veículos automotores; 
veículos de duas e três rodas motorizados; vidros; 
venda de mercadorias pelo sistema porta a porta.

•Mercadorias que sairão do regime de substituição 
tributária – Os produtos que não estão relacionados 
nos grupos mencionados anteriormente, tampouco 
na relação por descrição e NCM, de acordo com o 
anexo do Convênio ICMS 92/2015, estarão fora 
da ST em 2016. Logo, estão excluídos do regime 
de substituição tributária todos os produtos não 
relacionados na lista única das mercadorias. Para os 
produtos que estavam no regime de ST e não estarão 
mais em 2016, os contribuintes devem observar o 
procedimento a ser adotado no seu estado quanto 
ao levantamento de estoque e porventura o devido 
aproveitamento do crédito do ICMS.

Decreto 52.840/2015 – Alteração no Regulamento 
do ICMS (RICMS), DOE de 30/12/15, pág. 15:
Alt. 4614 – Estabelece procedimentos para a res-
tituição do ICMS que tenha sido retido por ST, na 
hipótese de estabelecimento atacadista ou varejista 
que detenha, em 31/12/15, estoque de mercadorias 
que, por força do Convênio ICMS 92/15, tenham 
deixado de se sujeitar a este regime de tributação. 

Protocolos anteriores ao convênio ICMS 92/2015 
– Os convênios e protocolos ICMS que instituíram 
o regime de ST antes da vigência das novas regras 
continuarão em vigor, desde que a mercadoria faça 
parte da lista aprovada pelo Convênio 92/2015.

lterações na 
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no litoral
meses percorrendo sete praias do 

Estado, o Projeto Verão Agas encerrou a tempo-
rada 2016 com sucesso de público. Nos meses 
de janeiro e fevereiro deste ano a escola móvel 
passou por Atlântida Sul, Capão Novo, Cidreira, 
Imbé, Pinhal, Quintão e Torres, oferecendo quali-
ficações gratuitas para veranistas e moradores dos 
balneários gaúchos.

A Cooperativa Santa Clara, patrocinadora 
oficial do projeto pela segunda vez, organizou 
um workshop de sanduíches gourmet. Ministrada 
pelo chef Moisés Basso, que mostrou variações 
de refeições fáceis utilizando diversos produ-
tos da marca. Para ele, a estrutura do curso e a 
ampla divulgação facilitaram a interação com os 
participantes, que também receberam brindes ao 
final da exposição. “O público era bem variado, 
mas todas as edições estavam cheias e as pessoas 
estavam muito interessadas”, informou. Segundo 

o gerente de Marketing da Santa Clara, Marcos 
Zaro, a parceria foi muito proveitosa, não somente 
para expor os produtos, mas também para receber 
o retorno dos clientes. “Tivemos muita aceitação, 
principalmente nas redes sociais, onde tivemos 
uma grande repercussão”, afirmou. Para Fernando 
Batistello, da Superpan, empresa apoiadora do 
Projeto Verão, a iniciativa conciliou a parceria com 
a Agas e o cliente final de forma diferenciada. Ele 
também apontou as melhorias que aconteceram 
neste ano em relação aos eventos anteriores, tanto 
na divulgação quanto na carreta que percorreu o 
litoral norte do Estado.

Uma das novidades deste ano foi a oficina Sus-
tentabilidade através das imagens, onde Rainer Telini 
mostrou como economizar por meio de sistemas 
de iluminação de última geração da Quality Led. O 
treinamento apresentava todos os tipos de lâmpadas 
disponíveis no mercado, os custos e benefícios de 
cada modelo, trazendo para os participantes dicas 
de economia, através de comparativos de consumo 
entre um sistema e outro. Telini diz que a grande 
diferença está na relação entre preço e consumo da 
lâmpada, já que muitas são baratas nas prateleiras 
dos supermercados, mas gastam muita energia e 
têm pouca vida útil. Durante o evento ele apresen-
tou os benefícios trazidos pelas lâmpadas de LED 
no orçamento doméstico e para o meio ambiente. 
De acordo com ele, a grande maioria do público 
não possuía informações sobre como identificar e 
comparar modelos de iluminação, mas houve grande 

após dois

D A sétima edição do Projeto Verão 

apresentou capacitações nas áreas 

de gastronomia e arte para os 

veranistas do litoral gaúcho
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interesse nas oficinas. “Os participantes estavam 
entusiasmados com o projeto. Como professor foi 
muito interessante, pois, ao ensinar, acaba-se apren-
dendo mais”, relata. 

para a criançada

Devido ao sucesso das edições anteriores, 
o Projeto Verão trouxe novamente a Carreta 
Kids com brincadeiras e oficinas para os 
pequenos. A Schneider Alimentos, de Sapi-
ranga, realizou o Master Chefinho Agas, uma 
escolinha de chimarrão para o público infantil. 
A empresa percebeu que, em anos anteriores, 
muitos dos inscritos para as oficinas do Projeto 
Verão vinham acompanhados de seus filhos, 
que também possuíam interesse em apren-
der. Com cuias e bombas adaptadas para as 
mãos pequenas, representantes mostraram a 
crianças de todas as idades como montar o 
chimarrão e o tererê sozinhas. “Para nós foi 
um desafio ensinar a nova geração a cultura e 
a tradição gaúcha”, diz o diretor da empresa, 
Giovani Schneider, que também orientou os 
adultos sobre o cuidado com a temperatura 
da água e dicas de consumo da erva. Para 
Giovani, a recepção foi surpreendente: “O 
interesse da criançada foi além das nossas 
expectativas. Pudemos mostrar para os pais 
que a criança tem condições de fazer tudo, 
só é preciso ensinar”.

Os animais de estimação também ganha-
ram um espaço só deles: A oficina Pet Day 
– Um momento para o seu bichinho, em que 

representantes das marcas Pedigree e Whiskas 
deram dicas e informações nutricionais para 
os donos de pets. Cristian Mattos, gerente de  
Marketing da Oniz Distribuidora, apoiado-
ra do encontro, diz que a participação no 
Projeto Verão foi uma oportunidade para a 
empresa estar frente a frente com o cliente: 
“Foi uma experiência muito boa, onde pude-
mos atrair os consumidores finais e trazer um 
pouco de conhecimento sobre cuidados e 
produtos para os pets”. Além dos workshops 
realizados dentro da carreta da Agas, onde 
200 pessoas puderam esclarecer suas dúvi-
das, foi montado um espaço externo com 
toldos e infláveis para a diversão dos animais, 
onde mais de 3 mil pessoas passaram durante 
todos os dias da oficina.

A parte externa contou ainda com a par-
ticipação de uma ONG de doação de animais 
de Imbé. Para o público foram distribuídos 
sachês de comida e comedouros para gatos 
e cachorros, além de folhetos informativos 
sobre a alimentação correta dos animais. 
“Poder se aproximar dos donos dos pets é 
um momento único, pois normalmente só 
temos contato com os lojistas. Por ser o 
primeiro ano que participamos, para nós 
foi maravilhoso”, afirmou o supervisor de 
marca da Oniz, Cledio Baseggio. Ele também 
informou que a empresa está muito feliz com 
os resultados e que vai levar a ação para o 
resto do país: “É uma experiência única no 
Brasil. Vamos levar o case deste evento para 
a indústria nacional. Estamos muito felizes 
e ansiosos para o próximo ano”.

A Carreta Kids foi um sucesso entre os pequenos

Pedigree e Whiskas ofereceram brindes e 
dicas para os pets em espaço externo
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ova formação para os  
gestores do Estado

vez, o curso livre de Gestão 
Estratégica de Supermercados (GES) será realizado 
em parceria com o Agas Jovem em Porto Alegre. A 
aula inaugural, que acontecerá no dia 18 de março, às 
8h30, contará com a presença do presidente da enti-
dade, Antônio Cesa Longo. Com aulas até dezembro, 
a qualificação será diferente dos outros GES, com 
uma estrutura gerencial para que os participantes 
tenham a visão completa do setor supermercadista. 
Para o presidente do Agas Jovem, Matheus Viezzer, 
o curso é uma grande conquista. “Nos empenhamos 
muito para fazer o melhor, trazer o máximo de 
conteúdos úteis que possam ser aplicados em seus 
negócios”, afirma.

No primeiro módulo, os 27 alunos inscritos de 
13 municípios do Rio Grande do Sul receberão trei-
namento sobre planejamento estratégico, gestão de 
compras e negociação, abertura de loja e governança 
corporativa. Na sequência, serão instruídos sobre 
gestão de pessoas, em disciplinas focadas em inteli-
gência emocional, comunicação interpessoal e gestão 
de imagem com Sergio Stock, testes psicológicos 
para recrutamento e seleção de colaboradores, além 
de aulas específicas sobre mediação e resolução de 
conflitos entre a equipe. Na área de marketing, lições 
de tendências de mercado e hábitos de consumo com 
Fátima Merlin, plano de otimização de categorias, 
estratégias em negociação e planejamento na tomada 
de decisões em ações de marketing. 

Com aulas dinâmicas, inspiradas nas técnicas 
de ensino mais modernas, ainda serão apresenta-
dos conteúdos de gerenciamento financeiro, orde-

namento jurídico para a empresa e o consumidor, 
empreendedorismo, sucessão familiar e gestão 
de negócios, com fundamentos de planos de pre-
venção de perda e de PPCI. Além disso, o curso 
oportunizará aos alunos visitas técnicas a redes 
supermercadistas em São Paulo e em indústrias 
no Estado. Entre os profissionais de renome que 
participarão como professores convidados estão os 
consultores Olegário Araújo, Daniel Bittencourt e 
Giane Guerra, além de Sergio Stock.

Para o consultor e orientador dos trabalhos de 
conclusão de curso (TCC), Airton Dória, a nova 
geração de supermercadistas traz um jeito diferen-
te de enxergar os negócios: “Ter participantes que 
pertençam a essa geração mais recente significa ter a 
oportunidade de compreender seu contexto de ver o 
mundo e aliá-lo às ferramentas de gestão, calibrando 
sua ousadia a um processo de sistematização de pro-
postas modernas de gerenciamento”. A capacitação 
já superou as expectativas dos organizadores. Em 
cerca de 10 minutos, todas as vagas foram preenchi-
das. “Isso deu muita credibilidade para o projeto que 
montamos. Acredito que o curso vai ser um sucesso”, 
conclui Viezzer. O GES Agas Jovem conta com o 
patrocínio de Cia. Minuano e Girando Sol.

pela primeira 

N Com conteúdos e 

aulas diferenciadas 

para atender os 

alunos, o GES Agas 

Jovem pretende 

formar a nova geração 

de supermercadistas 

no Rio Grande do Sul

Curso: GES Agas Jovem
Período: de 18/03 a 13/12, com aulas quinzenais
Turno: integral
Público: 18 a 38 anos
Vagas: 25 alunos de todo o Estado
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No mês de março, duas novas turmas do 
curso de Gestão Estratégica de Supermercados 
(GES) começarão seus treinamentos no Estado. 
Voltada para proprietários do ramo, gerentes e 
chefes de setor, a qualificação tem como objetivo 
capacitar o segmento supermercadista, formando 
gestores de negócios para o desenvolvimento de 
mudanças organizacionais, envolvendo aspectos 
estratégicos, de humanização, ambiente e pro-
cessos. Durante seis meses, 30 alunos em cada 
localidade recebem aulas nas áreas administra-
tiva, financeira, jurídica, marketing, negociação, 
recursos humanos e operações em loja visando 
ao aprimoramento profissional. 

Em Porto Alegre, no dia 15 de março, inicia-
rá a primeira turma do curso no ano. Na ocasião, 
estão confirmados para conversar com os alunos 
o presidente e o diretor comercial da rede Uni-
super, João Carlos Ligabue e Sandro Formenton, 
respectivamente, e Mário Viezzer, presidente da 
Redecen. Segundo Ligabue, o ramo supermerca-
dista é, por natureza, formador de profissionais. 
“O GES é algo muito importante para quem está 
no varejo, é uma troca de experiências, um ponto 
de encontro e uma forma de descobrir talentos, 
onde todo mundo ganha”, avalia.

Já no dia 31 de março, em Santa Maria, 
após um hiato nas qualificações, uma nova turma 
do GES começará a capacitação no coração do 
Estado. A aula inaugural contará com a presença 
de Eduardo Stangherlin, atual presidente do 

Colaboradores da rede supermercadista Wal-
mart se formaram em 16 de fevereiro no primeiro 
módulo do curso de Língua Brasileira dos Sinais 
(Libras) na capital. A turma, composta por 23 
funcionários das áreas de inovação, back office, 
capital humano, tesouraria, contabilidade e fiscal, 
treinou durante três meses para melhorar a comu-
nicação com clientes surdos-mudos, e logo após a 
formatura, ingressou na segunda fase do projeto. 
A capacitação foi realizada em parceria com a Agas 
e a Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social 

Março é o mês de se qualificar com o GES

Walmart forma primeira turma 
de colaboradores em curso de Libras 

Sindigêneros da cidade, Paulo Sérgio Copetti 
e Gilberto Cremonese – ex-presidentes da 
entidade – com a palestra Empreender, contan-
do suas trajetórias no setor. Para Copetti, não 
há momento mais oportuno para que o curso 
aconteça.“Em momentos de crise como este é 
preciso dar motivo para que o cliente prefira o 
seu estabelecimento”, afirma. Para ele, o GES 
abre a visão para que os alunos estejam prepara-
dos para a resolução de problemas nos próprios 
estabelecimentos. Segundo Cremonese, o curso 
é diferencial para a região, considerando as dis-
ciplinas oferecidas e principalmente a qualidade 
dos professores. “Tenho a certeza de que quem 
se inscrever não vai se arrepender, pois vai colher 
os frutos deste investimento”, finaliza.
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(Smacis) de Porto Alegre. Devido ao sucesso do 
programa, a rede já iniciou o treinamento de 25 
novos colaboradores em fevereiro.
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Da esquerda para a direita: Paulo Sérgio Copetti, 
Gilberto José Cremonese e Eduardo Stangherlin, em 
reunião no Sindigêneros Santa Maria
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A Tramontina complementa a sua linha de fitas 
adesivas com o lançamento da Fita Dupla Face. Agora 
é possível instalar canaletas, rodaforros e rodapés, 
além de fixar objetos de decoração, sem trabalho ou 
sujeira. Cada 10cm do produto segura 300g, e para 
usar a fita basta aplicá-la no seu verso, pressionando 
por alguns momentos. Então retire a proteção da 
outra face da fita e cole-a na superfície desejada. 

O primeiro lançamento da Boavistense em 2016 é 
a Bala Frutal que, com peso individual de 5,5g, garante 
uma boa quantidade de recheio em cada bala. Cada 
pacote contém 100 unidades, pesa 600 gramas, e traz 
os sabores morango, limão e uva. 

A linha de biscoitos da Orquídea está com 
novidades para este ano. A empresa lança os bis-
coitos Folhadinhos, que terão duas linhas: a doce, 
que ganha uma camada caramelizada e com açúcar; 
e a versão salgada, com sabor gergelim. A empresa 
quer atrair os consumidores que buscam lanches 
práticos e rápidos.

No verão 2016, a Florestal apresentou os 
Drops Drinks, balas desenvolvidas a partir dos 
sabores de drinks mais procurados pelo público 
jovem. Entre eles estão a Vodka, Caipirinha, 
Amarula e Tequila. A comercialização do produto 
é realizada em displays com 16 unidades de drops 
com os quatro sabores sortidos. 

TRAMONTINA Nova
fita dupla face

BOAvIsTeNseBala
Frutal é lançamento da empresa

ORquídeA Biscoitos
Folhadinhos são aposta

FlOResTAl Drops Drinks 
tem sabor de verão
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A Vinícola Sinuelo agora 
conta com nova embalagem 
exclusiva para a sua linha de 
sucos de uva. As embalagens 
foram desenvolvidas pela 
Verallia, e a garrafa é ino-
vadora, elegante e com um 
design equilibrado e de bom 
gosto. Produzida em vidro 
Flint, as garrafas têm um 
formato acinturado com o 
ombro acentuado e também 
com uma boca larga. O rótulo 
agora contempla a sua curva-
tura, facilitando a utilização 
e manuseio do produto de 
forma anatômica. 

A Laticínios Tirol lançou ao público o 
sachê de 230 gramas de requeijão. O produto 
se adaptou às necessidades de mercado, facili-
tando a vida dos consumidores que procuram 
por itens que ofereçam confiança, praticidade 
e sabor. O novo requeijão também tem ótima 
proteção à permeação de oxigênio e uma me-
lhora na vida de prateleira. 

A Parati ampliou a sua oferta de bebidas lançando 
uma linha de chás gelados em pó. Nos sabores de limão, 
pêssego, guaraná e natural, o novo Trink Tea é ideal para 
todas as ocasiões, por ser gostoso e rápido de preparar.

Para atender à nova demanda gourmet do mer-
cado, a Mili apresenta o novo guardanapo folha dupla 
da empresa, chamado Mili Bistrô. O produto é feito 
integralmente de celulose, o que oferece mais maciez 
e suavidade. O Mili Bistrô está disponível no tamanho 
30cm x 29,5cm em embalagem com 50 unidades.

TIROl Requeijão
stand up pouch de 230g

PARATI Nova linha de chás 
para conquistar o consumidor 

sINuelONovas 
embalagens para os sucos de uva MIlIGuardanapos

para público gourmet 



um cenário recessivo, os ali-
mentos congelados e resfriados representam um 
mercado em expansão. Eles são categorias que 
geram lucro e fluxo nos supermercados e também 
despertam a atenção para o crescente mix de pro-
dutos expostos. Entre as oportunidades, no caso 
dos resfriados, estão as categorias de fiambres, 
carnes, peixes, queijos, patês, linguiças, salsichas 
e iogurtes. Já no grupo de produtos congelados,  
destaca-se a categoria de pratos prontos, que 
facilita muito a vida dos consumidores, aliando 
praticidade e redução do tempo de preparo.

As indústrias fabricantes de alimentos têm in-
vestido bastante em pratos prontos e semiprontos 
para consumo. Dados de diferentes consultorias, 
como a Euromonitor e a Associação Brasileira da 
Indústria Alimentícia (Abia), indicam que a venda 
de pratos prontos congelados apresenta cresci-

mento anual, e que essa tendência continuará 
pelos próximos anos, mesmo diante da instabili-
dade econômica. A alta na participação feminina 
no mercado de trabalho e do número de pessoas 
que moram sozinhas tem alavancado esse consu-
mo. A Kantar Worldpanel, por exemplo, afirma 
que 61% dos compradores nacionais consomem 
alimentos congelados.

São consumidores que querem praticidade, 
15 minutos no microondas e pronto. As refeições 
congeladas, como lasanhas, macarrões, pizza, 
sanduíches, caíram no gosto de quem não tem 
muito tempo de ir para a cozinha ou tem pouca 
intimidade com o fogão. Uma pesquisa nacional 
feita pelo Ibope identificou que as prioridades 
dos consumidores são conveniência e praticidade. 
Além disso, as porções individualizadas permitem 
ao shopper não desperdiçar alimentos.
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mesmo em

Refeições 
ágeis e fáceis

Alimentos congelados e 

resfriados oferecem muita 

praticidade e agilidade. 

Mercado consumidor 

cresce e dificuldade é 

inovar no marketing
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Produtos não faltam

A expansão no mercado dos congelados 
(estimada em até 85% de 2013 a 2019) 
engloba os itens mais baratos, como ham-
búrgueres e steaks, usados para acompanhar 
as refeições principais, ou itens de alto valor, 
como tortas, lanches prontos e pizzas, que 
atendem à demanda por praticidade e con-
veniência. Além disso, com a crise, parte do 
consumo de alimentos em restaurantes está 
migrando para dentro das casas, o que con-
tribui para segurar as vendas do setor.

As fabricantes da área investem grandes 
somas na diversificação do portfólio como 
estratégia para estimular as vendas e ganhar 
espaço ao mesmo tempo que a economia 
enfrenta retração. Por conta da exigência e 
da aceitação dos consumidores, os produtos 
não param de chegar aos supermercados. 
Outro facilitador, na parte dos congelados, 
é que somente o sorvete é um produto sa-
zonal, vendendo mais no verão. O restante 

é procurado nas gôndolas durante os 12 
meses do ano. 

Os setores de congelados e resfriados 
no autosserviço podem contar com uma 
gama de produtos para agradar a qualquer 
gosto ou bolso. Para lanches, há os nuggets 
de frango e peixe, hambúrgueres, batatas, 
sanduíches prontos, iogurtes, sucos, molhos, 
frios, requeijões e massas. Na linha de pratos 
prontos, as gôndolas podem contar com lasa-
nhas, nhoques, canelones, kibes, almôndegas, 
yakisoba, escondidinho, frangos temperados, 
lombo e pernil de porco, entre outros. Isso 
sem esquecer os cortes de carnes providencia-
dos pelo açougue, a variedade da fiambreria 
e o tradicional FLV, áreas responsáveis por 
grandes fatias nas vendas do autosserviço.

Os vegetais congelados também ga-
nham espaço na mesa do brasileiro, com 
crescimento aproximado de 10% ao ano. 
Os produtos não perdem nutrientes, pois 
o processo freia reações oxidantes que alte-
ram aspecto, sabor e aroma. Além disso, a 



Nuggets de frango ao molho agridoce

validade fica estendida a seis meses ou mais. 
Os vegetais resfriados, por sua vez, custam 
menos e podem ser manuseados, por isso 
permanecem como preferência.

Estratégias de marketing

Conforme o especialista em marketing Janer 
Costa, esses produtos atendem às necessidades 
de um público adulto e jovem, que, pelo estilo de 
vida, precisa de agilidade nas refeições. No PDV, ele 
aconselha a alocar os freezers e refrigeradores onde 
haja fila ou movimento. “Já vi lojas que aumentaram 
as vendas desses produtos muito pela mudança 
de layout, para áreas mais estratégicas. A inclusão 
dos produtos no encarte é algo que não pode ser 
esquecido”, reflete. O consumo também deve ser 
estimulado nas  redes sociais, despertando o desejo 
para as soluções saborosas rápidas e fáceis.

Outras alternativas, segundo Costa, incluem 
aplicativos que reconhecem o cliente quando ele 
entra na loja e fazem ofertas via celular. “Por que 
não estimular a venda de congelados perto do check-
out? Geralmente ali já estão refrigerantes, sorvetes, 
mas pode gerar a compra por impulso de lasanhas, 
por exemplo. É uma experiência cujos resultados 
podem ser analisados em pequena escala”, comenta. 
É bom consultar os principais fornecedores na busca 
de sugestões e adotar ações de cross merchandising: 

pizzas ao lado das formas para assar; batatinhas ou 
kibes com frigideiras; carnes com geleias premium; 
frangos com molhos diferenciados.

Preferências dos consumidores

João Carlos Ligabue, presidente da rede 
Unisuper, abriu uma nova filial, no bairro Moi-
nhos, em Canoas, em novembro último. Lá, 
os balcões e ilhas de resfriados e congelados 
são todos fechados, mesmo no açougue ou na 
seção de bebidas. A medida-piloto serviu para 
avaliar a economia energética. A comparação 
ocorreu com outro supermercado da rede, na 
mesma cidade, dotado da mesma dimensão 
de balcões, e a conta de luz foi menor em R$ 
12 mil/mês. Esse resultado já está levando 
o supermercadista a considerar a mesma 
mudança em outras unidades, no segundo 
semestre. Ele também observa que os produ-
tos ficam mais bem conservados, o frio não 
se dissipa. “Não houve estranhamento, nem 
reclamação”, assegura. Os resfriados e con-
gelados representam 41% nas vendas da nova 
loja, incluindo FLV. Na primeira categoria, a 
preferência dos consumidores recai sobre os 
iogurtes, massas frescas, natas e requeijão. 
Nos congelados, as campeãs de vendas são as 
pizzas e lasanhas. 

Um lanche que as crianças adoram (os adultos também), fácil de preparar, para dias quentes 
e frios, perfeito petisco para festas e bons momentos em geral. O tempo de preparo é de apenas 
30 minutos e rende em média quatro porções.

Ingredientes:

- Uma embalagem de nuggets crocantes

- Uma colher (sopa) de margarina sem sal

- Meia cebola descascada e cortada em cubos

- Um dente de alho descascado e picado

- Uma colher pequena de molho de pimenta

- Uma colher (sopa) de mostarda

- Uma colher (sopa) de ketchup

- Meia xícara de mel

- Sal a gosto

Modo de preparo: 

Quanto aos nuggets, siga as instruções da embalagem do fabricante. Derreta a margarina e doure a cebola 

e o alho em uma panela. Acrescente os demais ingredientes: o molho de pimenta, a mostarda, o ketchup, 

o mel e o sal. Cozinhe por 3 minutos e sirva de molho para acompanhar os nuggets. 
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Fonte: Receitas Sadia 
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precisa ter um fio condu-
tor que alinha os preceitos que norteiam a organi-
zação a todos os colaboradores. Essa ligação entre 
duas pontas fundamentais dos negócios, a direção 
e a operação, tem que ser forte e transparente, 
capaz de disseminar o conhecimento e as melhores 
práticas para o atingimento dos resultados. 

Esse elo tão fundamental é construído, no 
dia a dia, pelas lideranças imediatas. São geren-
tes, coordenadores e supervisores que carregam a 
responsabilidade de alinhar todos os processos aos 

toda empresa objetivos estratégicos, aos planos em desenvolvi-
mento e a missão, visão e valores das empresas. 

Quando essa conexão não funciona correta-
mente, o efeito pode ser desastroso. Quem não 
conhece um profissional que, ao conquistar a 
oportunidade de trabalhar naquela empresa em 
que sempre sonhou estar, vê o sonho ruir por conta 
de uma relação truncada com o líder? 

O mesmo vale para o trabalhador que ama 
o que faz, mas que no decorrer da atuação vai 
perdendo a motivação, efeito de condução muitas 

Liderar uma equipe exige, acima de inúmeras competências, muita 

preparação, pois o amplo conhecimento sobre as funções, muitas 

vezes, não é o suficiente para garantir os melhores resultados ou a 

harmonia no ambiente de trabalho 



(março/abril 2016) Revista AGAS 53

©
iS

to
ck

.c
om

/L
uc

ky
Bu

sin
es

s

vezes equivocada do trabalho, da prepotência ou da 
inabilidade do líder. E não é só o trabalhador que 
perde nesse cenário. A empresa pode estar desper-
diçando talentos, além da produtividade e eficiência 
que se perdem em situações como essas.

Nesse contexto, até o esforço e o empenho 
dos departamentos de recursos humanos perdem 
a eficácia. Por mais que treinamentos e atividades 
motivacionais gerem um efeito benéfico de per-
cepção do funcionário, se a prática diária não for 
condizente com as questões trabalhadas em reu-
niões e dinâmicas de grupo, o resultado esperado 
não será atingido.

Por essas e outras razões, é fundamental que 
os líderes estejam em total sintonia com o que o 
RH vem buscando fortalecer. Boas contratações 
dependem de uma condução adequada para atingir 
o potencial ao qual podem chegar. É na aposta 
do fortalecimento dessa ponte entre empregador 
e empregados que está um dos segredos para o 
sucesso empresarial. 

“O líder dentro de uma organização torna-se 
o ponto de equilíbrio e peça-chave para fazer a 
diferença e buscar resultados, ele deve mais que 
todos acreditar no potencial da empresa e de sua 
equipe”, determina Celso Bazzola, consultor em 
recursos humanos e diretor executivo da Bazz 
Estratégia e Operação de RH. 

“Infelizmente, podemos notar nas empresas 
muito bons profissionais que são alçados ao cargo 
de líderes, mas por inabilidade ou despreparo não 
conseguem desenvolver esse papel adequadamente, 
o que causa muitos problemas para a empresa em 
relação ao clima e aos resultados”, acrescenta.

Coaching executivo

De acordo com um estudo realizado 
em 2013, pela Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, dois terços dos 200 
presidentes entrevistados não recebem 
nenhum tipo de coaching, mas 100% deles 
afirmam que gostariam de participar de um 
programa de coaching executivo. “Em uma 
entrevista para a revista americana Fortune, 
o presidente do Google, Eric Schmidt, dis-
se que o melhor conselho que recebeu na 
sua vida profissional foi: ‘Tenha um coach’. 
Segundo ele, é importante ter alguém que 
te incentive a ser melhor; que olhe para 

algo com uma outra perspectiva e te ajude 
a encontrar a melhor forma de solucionar a 
questão”, conta a coach e consultora organi-
zacional Alessandra Vieira Fonseca. 

Jack Welch, ex-presidente da General 
Electric e um dos líderes mais admirados 
do mundo, teve, durante muitos anos, um 
outro executivo igualmente admirado como 
seu coach: Ram Charan. Outro exemplo 
amplamente conhecido é o de Michael Dell, 
presidente e fundador da Dell Computa-
dores que, com a ajuda de um processo de 
coaching, trabalhou algumas habilidades de 
relacionamento, o que assegurou resultados 
notáveis para a empresa. “Na prática, a 
pergunta que todo líder deveria se fazer é: 
em que pontos preciso me desenvolver? E, 
com base nessa autoavaliação, procurar fer-
ramentas acessíveis de desenvolvimento”, 
sinaliza Alessandra.

Essa vertente do trabalho de coaching 
voltado ao desenvolvimento de lideranças 
tem sido cada vez mais procurada tanto 
pelas organizações quanto pelos profis-
sionais. As empresas estão em busca de 
executivos capazes de atingir resultados 
mais expressivos, motivar e inspirar equipes 
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explorando ao máximo as capacidades dos 
seus times. Já os líderes e executivos, que 
nunca se sentiram tão pressionados como 
agora, acreditam que o desenvolvimento 
contínuo e constante é uma das chaves para 
a autorrealização. 

Os profissionais identificam que essa 
ferramenta pode levar a alcançar os mais 
diversos objetivos, como trabalhar habi-
lidades essenciais de liderança que ainda 
não foram totalmente desenvolvidas, atin-
gir novos anseios profissionais, aprender a 
equilibrar alta performance com qualidade 
de vida e gerenciamento do tempo, entre 
outros aspectos.

“Por meio de ferramentas técnicas e de 
avaliações, são mensuradas as competências 
necessárias para o alcance de um desempe-
nho superior e, a partir daí, traçado um pla-
no de ação objetivo, que direciona e auxilia 

Sete características para desenvolver

uito se confunde o líder com o ‘chefe’, mas ser líder não é apenas coordenar os 
trabalhos, é preciso aprofundamento sobre o tema”, indica o consultor Celso 
Bazzola. Ele orienta que a liderança precisa ser inspiradora, motivadora e demons-

trar o caminho a ser seguido. Para alcançar esses objetivos, ele lista sete características 
fundamentais que precisam ser desenvolvidas:

Ser apaixonado pelo que faz Se isso não ocorre não haverá inspiração e entusiasmo, assim se 

quer se tornar um líder, tenha em mente em fazer o que ama e amar o que faz

Despertar confiança Um líder deve ser um profissional em quem as pessoas confiem, por 

isso deve ser sincero e ter engajamento. Também é importante que demonstre maturidade 

com base em experiências passadas e teóricas, pois tem que estar em busca pela melhoria 

contínua e reciclagem

Aprimoramento constante O conhecimento do que faz e a curiosidade de estar buscando 

coisas novas é fundamental; assim, o líder deve ser a base de informações e alternativas, ele 

deve estar sempre se aprimorando

Ter audácia Saber arriscar é imprescindível, por isso é fundamental que se tenha audácia 

quando necessário e posicionar sua opinião, e também é necessário que se assumam as 

responsabilidade e culpas

Autoconhecimento e autocontrole Só olhando para dentro de si o líder saberá como agir com 

os parceiros e os seus limites

Resiliência É necessário estar pronto para mudar de rota sem perder a serenidade e foco, 

conduzindo sua equipe nas mudanças que o mercado impõe  

Comunicação Hoje, um dos grandes erros de um líder é não saber deixar claro para a equipe 

os caminhos tomados e os motivos; é preciso saber falar, fazer reuniões e convencer

na construção dos resultados esperados”, 
detalha a consultora organizacional.

Um outro dado da pesquisa realizada 
pela Universidade de Stanford ilustra as 
muitas possibilidades do coaching executivo: 
quase 43% dos CEOs entrevistados dizem 
que a habilidade que eles mais gostariam de 
desenvolver é a de resolução de conflitos. 

Alessandra ensina que o relacionamento 
entre o executivo e seu coach deve ser uma 
parceria de confiança, com a presença de 
estímulo, motivação, planejamento, ação e 
feedback. Deve permitir a discussão dos mais 
variados assuntos, bem como a expressão 
de opiniões sinceras, dúvidas, frustrações, 
desejos e sonhos, sem julgamentos. “É papel 
do coach ajudar seus clientes a aprender a 
aprender! Esse, sem dúvida, é o resultado 
mais gratificante de todo esse processo, para 
ambos os lados.”
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petisco, acompanhamento ou mes-
mo como prato principal, os embutidos são alimen-
tos práticos, de consumo rápido e saboroso que 
estão na rotina da maioria das pessoas. Com um 
dos maiores rebanhos bovinos e suínos do mundo, 
o Brasil se destaca como fabricante desses produtos, 
elaborados com tecidos de animais comestíveis, que 
se transformam em salames, salsichas e salsichões, 
entre outras variedades culinárias. Porém, a alta 
concentração de sódio, associada a diversos processos 
e componentes químicos – que ajudam a realçar o 
sabor, aumentando a sua conservação –, faz com que 
eles devam ser consumidos com cautela, devido aos 
problemas que podem causar. Tendências no ramo 
da alimentação indicam que a busca crescente dos 
consumidores é por mais saúde e bem-estar. 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares, do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

divulgada em 2011, mostra que cada vez mais a po-
pulação, de todas as classes sociais, está optando por 
refeições prontas. Conforme o estudo, de 2008 a 
2009, o consumo de embutidos aumentou nas áreas 
urbanas e rurais, passando de 1,78% para 2,2%. A 
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) 
estima que não mais de 5% dos produtos de origem 
animal são transformados. Já o consumo médio de 
carne de frango por pessoa, segundo a entidade, é 
de 45 quilos por ano. No caso do bovino, chega a 
38 quilos e do suíno, a 16 quilos. 

Tradição europeia

Acredita-se que a origem dos embutidos 
venha dos romanos, que em 500 a.C. bus-
cavam preservar por mais tempo a carne e 
os miúdos de animais. Esses alimentos eram 
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Praticidade na mesa

Cada vez mais presentes na vida dos brasileiros, os alimentos 

processados possibilitam maior durabilidade, mas devem ser consumidos 

com moderação. Algumas marcas já apostam na saudabilidade para 

conquistar novos consumidores, mantendo-se vivas no mercado
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cortados em pedaços menores, misturados à 
gordura e a especiarias que eram colocadas 
junto à própria tripa do animal. Eles eram 
produzidos em escala artesanal ou familiar, 
resultando em variedades associadas ao seu 
local de produção, como o salame Gênova. 

O livro Embutidos, frios e defumados, da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), diz que a tradição de aproveitar 
partes de suínos, bovinos, ovinos e aves, entre 
outros animais, é oriunda da colonização euro-
peia. Essa influência se mostrou significativa 
em São Paulo, no Sudeste do país, cuja chega-
da dos primeiros imigrantes ocorreu em 1532, 
para a fundação do povoado de São Vicente 
(atual Baixada Santista) por Martim Afonso 
Souza. No Rio Grande do Sul, o pioneirismo 
é do major Georg Anton Von Schäffer, que 
passou a recrutar interessados em emigrar 
para a região Sul em 1822. Dois anos depois, 
39 alemães vieram para São Leopoldo. 

Nesses estados, tornou-se costume a 
engorda de algumas cabeças de animais para o 

consumo da família, garantindo também a fa-
bricação de diversos produtos que podiam ser 
estocados e representavam mais uma fonte 
de renda com a sua comercialização. Muitas 
receitas, trazidas da Alemanha e Itália, para a 
fabricação de linguiças, paio e salaminho, por 
exemplo, acabaram sofrendo adaptações ao 
clima e ao paladar de cada região.

Inicialmente, a produção do segmento 
se resumia basicamente a dois produtos: 
presunto e mortadela. Com o desenvolvi-
mento da gastronomia e mudanças paulati-
nas nos hábitos alimentares da população, a 
fabricação de embutidos foi conquistando 
diferentes consumidores, motivando até 
o lançamento constante de novidades no 
mercado, com o uso de novas carnes e 
combinações. Culturalmente, de acordo 
com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), os melhores 
produtos do gênero estão nas regiões onde se 
consome muita carne suína, como na França, 
Itália e Alemanha.



Produtos cárneos

Saboreados em sanduíches, massas, risotos 
e pratos regionais, os produtos cárneos são feitos 
principalmente de partes pouco nobres e de difícil 
comercialização, como carcaças inteiras de suínos, 
bois, aves, ovinos e pescados. Eles são cortados em 
pedaços, picados ou moídos e depois embalados em 
envoltórios de animais, como tripas e bexigas. Os 
mais consumidos no Brasil são as linguiças, salames, 
salaminhos, mortadelas, paios, salsichas, salsichões, 
chouriços, blanquets, pastramis, presuntos e apre-

suntados. Dependendo da forma de fabricação, eles 
se dividem em frescos, secos, cozidos ou defuma-
dos, entre outros (veja no quadro). 

De modo geral, os embutidos são constituídos 
de carnes, mistura de cura (sal comum, açúcares, 
fosfatos, nitritos e nitratos) e condimentos (glu-
tamato monossódico, alho, cebola, e especiarias, 
como pimentas, cravo, gengibre, noz-moscada, 
cominho e mostarda em pó). Também podem ser 
usados enchedores (farinha de trigo, cevada, arroz 
e amido) e ligadores (leite em pó ou produtos de-
rivados da soja, como farinhas, triturados, proteína 
texturizada, concentrada e isolada de soja). Nas 
receitas, pode haver ainda moldes metálicos ou 
tripas artificiais (colágeno reconstituído, celulose 
ou sintéticas) ou naturais (provenientes de bovi-
nos, suínos ou ovinos), dando uma forma a esses 
produtos. A água adicionada não deve ultrapassar 
10% de quatro vezes a proteína de origem animal. 
Já os condimentos e aditivos têm a finalidade de 
melhorar aspectos de qualidade tecnológica. 

Saúde em alerta

Pesquisa da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), divulgada em 2015, associa 
a ingestão de carne processada em excesso, 
como a usada em salsichas e hambúrgueres 
e bacon, ao aumento do risco de se desen-
volver câncer. A principal causa, segundo o 
estudo, é a grande quantidade de gorduras e 
sal presentes nesses alimentos. Especialistas 
em saúde também alertam para possíveis 
problemas no sistema cardiovascular, como 
a hipertensão. As consequências, conforme a 
OMS, variam de acordo com a quantidade e 
a frequência do consumo desses alimentos. 

O lançamento de novidades voltadas 
para quem busca uma alimentação mais 
balanceada tem se mostrado uma boa al-
ternativa para alavancar as vendas do setor. 
Algumas marcas apostam em opções light 
(redução do valor calórico em pelo menos 
25%), blanquet de peru, presunto cozido 
sem capa de gordura, chester e peito de 
frango, entre outros. Em muitos casos, há a 
substituição de alguns processos e condimen-
tos que reduzem parte do sal e das gorduras, 
mas são adicionados outros ingredientes que 
podem ser até mais calóricos. 

C
Classificação dos embutidos

onforme a Embrapa, há diversos tipos de embu-
tidos, classificados de acordo com seus teores 
de umidade:

Frescos: possuem validade de um a seis 

dias, obtidos pela mistura de carne crua, 

e passam por tratamento térmico, como 

alguns tipos de linguiças 

Crus: submetidos ao processo de 

desidratação parcial para favorecer a 

conservação por um período maior. São 

exemplos, salames e pepperoni

Emulsionados: produtos que possuem massa 

mole, homogênea e estável, chamadas de 

emulsão, como a salsicha e a mortadela

Cozidos: sofrem processo de tratamento 

térmico, em estufa ou água, para o 

cozimento e conservação sob refrigeração. 

Entre eles estão o lombo canadense, a 

banha e o chouriço

Defumados: embutidos com tratamento térmico 

que se utiliza de temperaturas mais elevadas. 

Incluem-se nesse grupo salsichas e mortadelas

Fermentados: ficam incubados com uma 

cultura starter, não emulsionados. Podem 

ser divididos em secos e semissecos: 

salames e salamitos

Curados: são conservados por tempo mais lon-

go, sendo adicionados sal, nitratos ou nitritos, 

açúcar e condimentos, resultando em sabor e 

aroma mais agradáveis e coloração vermelha 

ou rósea atraente, como salames e linguiças
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Silvana Covatti Deputada e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul

chega ao topo de uma etapa, a re-
flexão é fundamental para o acerto nos próximos 
passos. Hoje, ao atingir este ponto que se cons-
titui como o mais importante da minha carreira 
política, é natural que eu reveja cada trecho do 
caminho até aqui percorrido. É necessário que se 
expressem todos os reconhecimentos devidos, que 
se pesem erros e acertos, que se corrijam rotas, 
que se reafirmem compromissos. E também é 
meu dever, como cidadã e detentora de mandato 
eletivo, promover a discussão dos espaços ocupa-
dos pelas mulheres nas corporações privadas e na 
esfera pública. Não é questão de reducionismo. 
Homens e mulheres são diferentes, sim; mas 
devem ter as mesmas oportunidades. 

Embora a legislação tenha avançado muito nas 
últimas décadas, garantindo igualdade de direitos 
quase em sua plenitude, o cotidiano mostra que 
ainda resiste uma profunda disparidade no que se 
refere aos acessos. E se não nos faltam leis a regular 
a paridade no ingresso de homens e mulheres nos 
postos de trabalho, cargos públicos e carreiras de 
Estado, talvez precisemos mesmo é de uma profun-
da mudança de cultura; mudança que começa no 
reposicionamento conceitual de cada um de nós. 

Não cheguei ao comando de um Poder de Es-
tado, como primeira mulher a conduzir o Legislativo 
Gaúcho, por favorecimento, políticas de gênero, 
tampouco ungida pelas concessões que se façam às 
mulheres. Conquistei meu espaço por reivindicar, 
num caminho de renúncia, perseverança e determi-
nação ao trabalho, a plenitude da minha cidadania.  

A História nos mostra que nunca falta às mu-
lheres o pulso firme ou a capacidade de governar, 

quando se por mais adversa que se imponha a realidade. 
Somos gestoras competentes, boas estrategistas, 
exigentes nos detalhes do trabalho prestado. E não 
nos falta coragem para as decisões mais duras. 

Quando chegamos ao poder, sabemos o que 
fazer e cumprimos nossas missões. Infelizmente, 
poucas de nós chegam. Na Assembleia Legis-
lativa, somente em 1951 tivemos a primeira 
cadeira ocupada por uma mulher, a professora 
Suely de Oliveira. 

Em outras áreas, as mulheres começam a 
ganhar destaque nos postos de comando. Nas 
grandes empresas, no empreendedorismo, na 
magistratura. Mesmo áreas que até pouco tempo 
atrás eram proibitivas, como a do agronegócio, 
estão mudando. Quantitativamente, no entanto, 
ainda somos muito poucas.  Na vida, o caminho é 
difícil a todos. Mas ainda é bem mais difícil para 
as mulheres. Entretanto, cabe justamente ao Poder 
Legislativo, em todas as suas instâncias, a produção 
da sustentação legal necessária ao estabelecimento 
de políticas públicas eficientes e acessíveis que 
reparem essas disparidades.   

Na administração que me coube conduzir, 
trabalharei tendo como diretrizes fundamentais 
a participação, a igualdade e a gestão. Pretendo 
aproximar ainda mais a Assembleia Legislativa da 
população por ela representada e tornar nosso Par-
lamento uma referência a outros colegiados legisla-
tivos. Não considerarei alcançados estes objetivos, 
porém, sem que consigamos ao menos avançar alguns 
quilômetros na estrada que ainda separa a igualdade 
de oportunidades a homens e mulheres. Que este 
espaço seja mais um marco fundador. 

Direitos iguais, 
oportunidades diferentes  
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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.

Canoas
Sandro Formenton 
Supermercados Formenton Ltda.

Carazinho
Leandro Alberto Rheinhermer 
Coqueiros Supermercado Ltda.

Caxias do Sul
Ildemar José Bressan
Kastelão Com. de Prod. Alimentícios Ltda.

Getúlio Vargas
Arlei José Karpinski
Karpinski & Cia. Ltda.

Guaporé
Rodrigo Marin
Mercado Marin Ltda. 

Montenegro
Marili Mombach
Supermercado Mombach 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.

Santa Maria
Sérgio Copetti
Supermercado Copetti Ltda.

São Paulo 
Cláudia Sonda
Master ATS Supermercados Ltda.

Sarandi 
Helvio Debona
Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.

Taquara
Ardi Deloi Müller
Supermercado Müller Ltda.

Uruguaiana
Ismael Ali Baklizi
Supermercado Baklizi Ltda.

Venâncio Aires
Daniel Lenz
Lenz e Cia. Ltda.
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