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Um setor para 
especialistas

período de instabilidade econômica te-
nha trazido um efeito negativo sobre as empresas, essa 
intempérie conjuntural tornou o setor supermercadista 
mais eficiente, enxuto e ágil. Se o varejo já era um 
segmento concorrido e ansioso, tornou-se um campo 
exclusivo para especialistas, onde não há espaço para 
o erro. A profissionalização, a redução de custos e os 
ganhos em detalhes passaram a ser uma obrigação.

As empresas buscam esse conceito de eficiência 
total, e a nossa Associação Gaúcha de Supermercados é 
um espelho da demanda. Iniciamos o ano congregando 
a diretoria para alinhar os trabalhos dos sete Comitês 
da Agas, que cuidarão detalhadamente dos temas que 
entravam o crescimento do setor. Os Comitês tomarão 
a dianteira de projetos para a resolução de gargalos e 
problemas do setor, num formato que visa à consolida-
ção do futuro da entidade, já que eles darão luz a novas 
lideranças do setor e oportunizarão que produtos sejam 
criados. Cada um deles passa a ser coordenado por um 
diretor da entidade, e caberá aos grupos a proposição 
de novos eventos para que sigamos ampliando nossa 
atuação. O primeiro resultado prático desse trabalho é 
o novo formato do Jantando com a Agas, que deflagra-
remos em março, em Santa Maria: além do tradicional 

embora  o jantar de negócios, haverá os Circuitos de Negócios 
Agas, áreas de exposição em mesas, sem estandes, 
para oportunizar à pequena indústria regional uma 
aproximação com os supermercadistas. 

As atividades não param por aí: a carreta vai 
para o interior do Estado, representando a Agas em 
eventos de grande porte e proporcionando cursos 
ao setor. Teremos ainda três turmas do curso de 
Gestão em Supermercados. O Agas Jovem, agora 
com a presidência da liderança feminina de Adriana 
Ortiz, do Asun Supermercados, promoverá en-
contros mensais para congregar e qualificar novos 
sucessores e gestores. Um dos grandes projetos do 
ano é o Ranking Agas de 2016, quando premiaremos 
os supermercados que mais se destacaram ao longo 
do ano passado em uma noite festiva no Grêmio 
Náutico União, em abril. Além, é claro, da Expo-
Agas 2017, que terá o tema Conectando os Bons 
Negócios, em agosto, quando teremos a tarefa de 
construir uma feira ainda mais qualificada do que 
a edição anterior. Os desafios de 2017 são muitos 
e, por isso, precisamos suplantá-los com o trabalho 
desenvolvido a várias mãos. Mãos de apaixonados 
pelo setor, mãos de especialistas!
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ela é uma das principais estudiosas do com-
portamento feminino no Brasil. Casada, 
mãe de dois filhos, psicóloga, dona de casa, 
amiga, a palestrante Cecília Troiano se de-
fine como uma equilibrista – termo que ela 
adotou para tentar explicar as multifunções 
desempenhadas diariamente pelas mulhe-
res. Com dois livros publicados – Vida de 
Equilibrista – Dores e delícias da mãe que 
trabalha e Aprendiz de Equilibrista – Como 
ensinar os filhos a conciliar família e tra-
balho –, Cecília fala para mulheres sobre 
as alegrias e dificuldades, ganhos e culpas, 
estímulos e cobranças de levar uma vida em 
casa e ter uma carreira profissional.

Em agosto, ela esteve em Porto Alegre e 
foi a palestrante do Agas Mulher da ExpoA-
gas 2016.  Cecília apresentou a palestra para 
um público de mais de 700 mulheres pre-
sentes no Centro de Convenções da Fiergs. 
Antes do evento, ela falou com exclusividade 
para a revista Agas. Confira!
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Revista agas Família e trabalho ainda são tabus 

para as mulheres?

Ct Eu diria que é algo que a gente sempre, 
o tempo inteiro, está pensando e está bus-
cando soluções. Lembro-me quando eu 
fui escrever meu primeiro livro e muita 
gente disse: “Mas como ela vai escrever 
um livro sobre filhos e mães que traba-
lham, se ela só trabalha e nem fica com 
os filhos?”. Então, existe um julgamento 
sobre a mulher que trabalha, como se ela, 
trabalhando, estivesse sendo uma mãe 
pior. Esse modelo ideal da mãe perfeita 
é algo que muitas vezes conflita com ser 
uma profissional, ter uma carreira, um 
trabalho. Mas eu acredito que essas duas 
coisas, família e trabalho, são possíveis e a 
gente pode criar filhos saudáveis emocio-
nalmente trabalhando, seja por necessida-
de, seja por prazer, ou os dois. 

Revista agas O que é ser uma mulher equilibrista?

Ct O termo equilibrista vem muito de 
a gente ir adicionando coisas no nosso 
dia a dia. No passado a mulher era isso 
ou aquilo. Ou ela era uma dona de 
casa, ou ela abria mão daquilo e ia fazer 
outra coisa. A mulher equilibrista, pelo 
contrário. Ela vai adicionando tarefas, 
adicionando pratinhos. E usando a 

O ”“ Precisamos acabar com a mania de 

perfeição. Porque mesmo se quiser, 

não dá para tirar dez em tudo.

Revista agas Qual o perfil da mulher brasileira 

que trabalha hoje?

Ct A mulher brasileira, e eu diria mais do 
que as outras, é uma mulher muito batalha-
dora, equilibramos muitos pratinhos. Então, 
quando a gente fala da mulher que trabalha 
hoje, ela tem a atenção ao trabalho, mas ela 
também tem atenção à família, tem aten-
ção à beleza (a mulher brasileira é muito 
vaidosa). Por isso que eu defino a mulher 
brasileira que trabalha como uma equilibris-
ta, porque é alguém que joga vários jogos ao 
mesmo tempo. A mulher brasileira é muito 
dedicada a todas essas tarefas. É alguém 
que batalha e já conquistou muito.

Revista agas A cobrança é muito grande?

Ct Sim. A cobrança é muito grande e co-
meça delas próprias. A gente se cobra uma 
performance muito alta. Temos que mos-
trar ainda que podemos e damos conta de 
cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de ter 
sucesso no trabalho, de estar com a unha 
feita e tantas outras questões do cotidiano 
feminino. Precisamos acabar com a mania 
de perfeição, porque, mesmo se quisermos, 
não dá para tirar dez em tudo. A meu ver, 
a cobrança começa na gente e, claro, tem 
uma cobrança social, uma expectativa fora 
também e que interfere. 

rganização para manter 
os pratos girando
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metáfora dos pratinhos, queremos que 
todos os pratinhos fiquem girando ao 
mesmo tempo. Isso demanda uma energia, 
demanda uma organização.

Revista agas O que precisa para ser uma 

mulher equilibrista?

Ct A mulher equilibrista precisa ser uma 
mulher organizada, ela é alguém que quer 
estar em todos os cenários. Mas ela também 
precisa de ajuda. Não é vergonha pedir 
ajuda em alguns momentos, contar com 
o apoio de mãe, de sogra, de marido, de 
companheiro, companheira, seja lá quem 
for. Eu acho que ser equilibrista é isso, é ser 
guerreira nesses múltiplos espaços. 

Revista agas Como o imprevisto muda ou 

contribui para uma mulher equilibrista?

Ct Imaginamos que a nossa vida é uma li-
nha reta, ou planejamos que seja uma linha 
reta, mas a nossa vida é cheia de atalhos, 
buracos, atropelos, enfim. Todas essas 
questões, como um filho que veio no meio 
do caminho, uma demissão, marido está 
sem emprego, exigem algo que é muito 
do feminino, que é o se reinventar. E hoje 
tem muita mulher se reinventando e bus-
cando formas novas de ser, de viver, fazer 
algo para vender, abrir um negócio, etc. 

Revista agas A mulher brasileira é 

empreendedora?

Ct As mulheres são muito 
empreendedoras, elas têm esse talento. 
O empreendedorismo tem a ver com 
vocação, o brasileiro é um povo que tem 
iniciativa. Somado a isso, empreender para 
a mulher é uma solução e, muitas vezes, 
uma forma de ela organizar melhor o seu 
tempo. Se você é uma empreendedora, 
embora trabalhe pra caramba, você pode 
escolher o tipo de trabalho que você quer 
fazer, você gerencia melhor o seu tempo.  
O empreendedorismo também atende 
a essa vida de equilibrista de você estar 
atuando em várias frentes.

Revista agas Você usa os termos lean in e 

opt out para descrever algumas mulheres. 

O que isso quer dizer?

Ct Com a liberdade de traduzir, seria 
lean in algo como pisar fundo na carreira, 
e o opt out para aquelas mulheres que 
pressionadas pelo trabalho optam em 
abandonar a carreira. Na minha tese 
de doutorado, eu trabalhei essas duas 
polaridades. O que essa nova geração de 
mulheres, que tem 20 e poucos anos, 
quer? Elas querem pisar fundo ou elas 
querem abandonar a carreira? E eu acabei 
vendo que elas não querem nem um nem 
outro. É como se esses dois polos fossem 
muito estreitos. O lean in, só focar na 
carreira, um pouco como Sheryl Sandberg, 
executiva do Facebook, que diz que vive 
a empresa 24 horas por dia, sete dias por 
semana. As jovens brasileiras não querem 
isso. Mas elas também não querem só ser 
da casa, pois elas acham que vão perder a 
independência, vão perder a liberdade e 
mais uma série de coisas.

Revista agas O que, então, quer essa 

nova mulher?

Ct Essa nova geração quer buscar um espa-
ço profissional e um espaço dentro da casa 
de mais igualdade e de mais ar, de mais 
amplitude, de mais possibilidades. Não 
tem nada de semelhante com a mulher do 
passado, nem da cobrança da atualidade.

Revista agas Os homens estão preparados para 

essa nova mulher?

Ct Precisamos lembrar que vivemos em 
uma sociedade com homens e mulheres. 
Todo o movimento das mulheres também 
exige um movimento masculino. Nós 
estamos juntos nesse barco. Seja em casa 
ou no mercado de trabalho, as mudanças 
também devem partir dos homens, de eles 
colaborarem mais dentro de casa, de eles 
dividirem mais igualmente as tarefas. No 
mercado de trabalho, temos que lutar para 
atingirmos um grau de igualdade também.
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Localizada em Passo Fundo, a Comercial 
Zaffari agora tem a primeira growler station 
do Estado – uma estação de chope fresco 
dentro do supermercado. O consumidor 
pode adquirir até 11 tipos de chope dire-
tamente da fonte e levar para consumir em 
casa. A growler station está no Comercial 
Zaffari Vergueiro e trabalha com a cerveja-
ria Salva Beer, oferecendo uma verdadeira 
experiência de chope fresco com muito 
mais aroma e sabor dentro do súper.

Estação de chope 
é diferencial 

Revista AGAS (março/abril 2017)10/11

Com o objetivo de qualificar os forne-
cedores de produtos hortifrutigranjeiros 
e garantir a segurança alimentar dos 
produtos comercializados aos consumi-
dores gaúchos, a Agas vem organizando 
um plano de ação conjunto junto a ou-
tras instituições. A entidade deflagrou 
parceria com o sistema Senac/Sebrae/
Farsul, que promove o projeto Juntos 
para Competir. Em março, começa um 
treinamento de 20 meses cuja principal 
meta é aprimorar a gestão da proprieda-
de. O público-alvo são fornecedores de 
supermercados e produtores interessa-
dos em se tornarem fornecedores.

Zaffari Hípica começa a operar 
Foi inaugurado, em 16 de fevereiro, o Zaffari Hípica, nova unidade do Grupo 
Zaffari na Zona Sul de Porto Alegre. Voltada especialmente para atender a 
comunidade no entorno, a loja conta também com operações de alimentação, 
serviços e produtos com capacidade para 32 lojas ao todo. Com 1.700m² 
de área de vendas e 18 check-outs, o supermercado é a 35ª unidade da rede 
supermercadista e a quinta loja a ter a nova identidade da marca. O centro 
de compras teve um investimento de R$ 90 milhões e ocupa área de 20 mil 
m², com mais de 200 vagas de estacionamento. O empreendimento tem 
uma estimativa de gerar aproximadamente 350 empregos, entre postos de 
operação e administração geral do espaço. 

Doação à Santa Casa de 
Bagé arrecada R$ 50 mil
Foi entregue, no início de fevereiro, o valor arrecadado pela 
campanha Troco da Vida, dos Supermercados Nicolini, em prol 
da Santa Casa de Bagé. A campanha teve origem no programa 
de participação social realizado pela empresa, chamado Troco 
do Bem, e arrecadou mais de R$ 54 mil por meio de doações de 
clientes de até R$ 0,99 no troco e pela própria empresa. A entrega 
da quantia contou com a presença dos diretores da empresa, do 
provedor da Santa Casa, Aírton Lacerda, e do diretor-executivo 
dos Supermercados Nicolini, Patrique Manfroi. A próxima etapa 
do Troco do Bem será destinada à Associação de Apoio a Pessoas 
com Câncer de Bagé (Aapecan). E em dezembro ocorreu a entrega 
de quase 500 kg de gêneros alimentícios arrecadados na Rústica 
de Aniversário Nicolini, evento realizado em parceria com o Sesc 
Bagé para comemorar os 37 anos da empresa, em 27 de novembro. 
Os participantes doaram um quilo de alimento não perecível, e 
então, os supermercados dobravam a quantidade levantada. A 
doação foi entregue à Vila Vicentina, em Bagé, pelas mãos da 
sócia e diretora da rede, Lúcia Nicolini Manfroi.   
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Projeto de redução do uso 
de sacolinhas do Rissul
Tendo em vista o fato de que sacolinhas plásticas descartáveis 
podem levar 500 anos para se degradarem na natureza, o 
Supper Rissul adotou novas medidas para diminuir a quanti-
dades de sacolas utilizadas. Agora, para racionar a quantidade 
exagerada, todas as unidades da rede utilizam sacolas com 

um plástico mais grosso, 
suportando assim mais 
peso pela espessura maior. 
Desenvolvido pela própria 
empresa, o novo modelo 
é voltado para os clientes 
utilizarem no dia a dia. 
Em apenas dois meses do 
novo processo, o estoque 
do Rissul já havia se es-
gotado, e novo pedido já 
está em andamento. 

A Cotriel inaugurou, em 20 de dezembro, a 
nova estrutura do supermercado de Estrela 
Velha. A nova unidade supermercadista 
da cooperativa conta com a infraestrutura 
das demais lojas da rede Cotriel, como os 
setores de padaria, açougue, hortifrútis, 
estacionamento próprio. O supermercado 
também trabalha com a linha de produtos 
Rio do Sol, que totaliza 12 mil itens. No 
evento de abertura da loja estiveram pre-
sentes personalidades como integrantes 
dos Conselhos de Administração e Fiscal 
da Cooperativa, diretores, gerentes, forne-
cedores e clientes de toda a região. 

Nova loja da Cotriel 
em Estrela Velha
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Self check-out 
chega a Carazinho
A inovação trazida pelo self check-out, 
opção na qual o consumidor faz o seu 
próprio atendimento final, está cada vez 
mais forte no Estado. A empresa Zes 
Supermercados, de Carazinho, imple-
mentou o sistema em três check-outs 
em janeiro, a fim de agilizar a finalização 
das compras nos Supermercados Econo-
mia. A novidade aposta na interação do 
consumidor com um sistema funcional e 
intuitivo, facilitando a aproximação com 
o cliente. Além disso, a solução também 
visa à diminuição das filas para a efetua-
ção de pagamento dos produtos.

Último sorteio da 
promoção da Coagrisol

Foi realizado, em 28 de janeiro, o último 
sorteio da segunda edição da promoção 
Entre de Carrinho e Saia de Carrão Co-
agrisol, promovida pela cooperativa. Na 
ocasião, foram sorteados um carro 0 km e 
nove vale-compras de R$ 400. Foram mais 
de 550 mil cupons arrecadados ao longo de 
toda a campanha, que durou sete meses e 
congregou a comunidade local para tentar a 
sorte nos supermercados da Coagrisol. 

A Rede Super, visando à facilitação da vida dos seus consumi-
dores, lançou um aplicativo para celular que caracteriza uma 
iniciativa inovadora para o setor supermercadista. Disponível 
para os sistemas operacionais iOS e Android, o app oferece 
ofertas exclusivas da rede, além de disponibilizar o folheto 
de ofertas da Rede Super – tudo isso pelo dispositivo móvel, 
na palma da mão do usuário. Além disso, trabalhando com a 
opção GPS dos telefones, o usuário pode descobrir qual súper 
da rede está mais próximo dele. Além de prover novidades para 
os seus consumidores, a Rede Super também busca promover 
o bem-estar e saúde das comunidades em que está inserida. 
Nos meses de outubro e novembro, a Rede Super, de Santa 
Maria, realizou campanhas pela conscientização do Outubro 
Rosa, contra o câncer de mama, e o Novembro Azul, contra 
o câncer de próstata. Já no início de 2017, a rede lançou uma 
campanha para alertar sobre os perigos trazidos pelas altas 
temperaturas do verão, como desidratação e insolação. A 
campanha foi veiculada em VTs de televisão, assim como dicas 
na fanpage da rede no Facebook. 

No último ano, a promoção Compra Pre-
miada movimentou a comemoração das 
cinco décadas de história dos Supermer-
cados Dalpiaz, de Osório. Ao todo, foram 
cerca de 140 mil cupons participantes, e o 
sorteio foi realizado em 31 de dezembro, 
na unidade localizada na avenida Marechal 
Floriano. Entre os prêmios concedidos 
pela empresa estavam uma viagem ao Rio 
de Janeiro, uma lavadora de roupas, um 
refrigerador, uma smart TV, uma moto e 
um carro, e o concurso contou com forte 
adesão da comunidade, demonstrando a 
força da rede na cidade. 

Inovações da Rede Super 
para se aproximar do cliente
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28/março 
Jantando com a Agas, no Park Hotel Morotin, em Santa Maria.

25/abril 
Ranking Agas, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Informações: eventos@agas.com.br

Agenda de eventos
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TST começa a implantar 
Processo Judicial Eletrônico

presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) e do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, as-
sinou em 27 de janeiro o Ato 32/2017, que dispõe 
sobre a implantação do Processo Judicial Eletrônico 
no TST. A iniciativa visa à necessidade de prosseguir 
a instalação do sistema, que substitui a tramitação 
dos processos em meio físico para o meio eletrô-
nico. O processo de implantação ocorrerá a partir 
de 1º de março, de forma gradual, iniciando com 
os recursos de revista e agravos de instrumento de 
competência da presidência do TST. 

Mais transparência 
sobre convênios do Estado

Secretaria da Fazenda lançou, em 28 de dezem-
bro, o Portal de Convênios e Parcerias RS, com 

o objetivo de ampliar o controle social sobre as verbas 
públicas destinadas a prefeituras, hospitais filantrópi-
cos e instituições assistenciais. O portal pode ser aces-
sado pelo link www.convenioseparcerias.rs.gov.br. 
Pela ferramenta, pode-se acompanhar a aplicação 
das verbas de convênio e denunciar as aplicações 
indevidas. Entidades e prefeituras interessadas em 
firmar convênios com o Estado poderão manifestar 
interesse e apresentar projetos pelo portal.

Pagamento de boletos em 
qualquer banco após vencimento

m novo sistema de liquidação e compensação 
de boletos bancários vai permitir que as co-

branças vencidas sejam pagas em qualquer banco. 
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), o mecanismo trará mais controle e 
segurança ao meio de pagamento, que terá no 
comprovante detalhes como os juros, as multas, 
os descontos e as informações do beneficiário e 
do pagador. A partir de março, cobranças iguais 
ou superiores a R$ 50 mil poderão ser pagas em 
qualquer banco. Até o fim do ano o sistema valerá 
para boletos de qualquer valor.

Nova versão de guia sobre ICMS
nova versão (versão 8.5) da Guia de Informa-
ção e Apuração do ICMS está disponível para 

download no site da Secretaria da Fazenda do Rio 
Grande do Sul (www.sefaz.rs.gov.br). A principal 
novidade é a possibilidade de importação das in-
formações da Escrituração Fiscal Digital (EFD). 
Com isso, se a qualidade da EFD for adequada, o 
aplicativo preencherá automaticamente todos os 
campos da guia. A facilidade garante ao contribuinte 
a conformidade entre as informações prestadas 
nos dois documentos, evitando inconsistências e 
divergências dos dados, de acordo com a Receita 
Estadual. A importação dos dados tem previsão de 
se tornar obrigatória ainda em 2017. 

Autorizados preços 
diferentes para cartão e dinheiro

omerciantes podem oficialmente cobrar preços 
diferentes para compras feitas em dinheiro, 

cartão de débito ou cartão de crédito. A prática foi 
liberada pela Medida Provisória 764/2016, assinada 
pelo presidente Michel Temer em dezembro. O 
texto vale para bens e serviços, anulando inclusive 
qualquer cláusula contratual que proíba ou restrinja a 
diferenciação de preços. A norma segue sentido con-

trário ao que a 2ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça definiu em 2015, 
quando rejeitou pedido que tentava 
impedir o Procon de Minas Gerais de 
aplicar penalidades a empresas pela 
cobrança diferenciada. A MP tem 
força de lei durante 120 dias e, para 
continuar válida após esse prazo, pre-
cisa ser aprovada pelo Congresso.

Obrigatória emissão do MDF-e no 
transporte intermunicipal

Receita Estadual, por meio do Decreto nº 
23.220/2016, determinou que a partir de 1º de 

março será obrigatória a emissão de Manifesto Ele-
trônico de Documentos Fiscais (MDF-e) também 
no transporte intermunicipal, pois no transporte 
interestadual já havia a obrigatoriedade desde 2014. 
Existem dois tipos de MDF-e: o tipo 1, que é emitido 
exclusivamente por transportadores na prestação 
de serviços a terceiros, e o tipo 2, produzido por 
emissores de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no trans-
porte de bens ou mercadorias realizado em veículos 
próprios ou arrendados, ou mediante a contratação 
de transportador autônomo de carga.
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no primeiro sorteio do ano da NFG. A extração de-
finiu também os vencedores dos prêmios individuais 
de R$ 5 mil, além dos 300 cidadãos cadastrados no 
programa que levaram R$ 1 mil cada e outros 500 
que ganharam R$ 500. No dia 23 de fevereiro, foi a 
vez de Capão da Canoa receber o evento. O prêmio 
principal saiu para um contribuinte de um município 
da Região do Médio e Alto Uruguai. 

Estímulo contra a ilegalidade

O objetivo do Nota Fiscal Gaúcha é 
incentivar a cidadania fiscal por meio do 
estímulo à emissão de documentos fiscais 
pelas empresas e sua exigência por parte dos 
consumidores, introduzindo esse hábito em 
suas rotinas. “Temos uma legislação muito 
complexa e a informalidade só vai terminar 
quando o consumidor for o fiscalizador dos 
seus tributos. Os impostos são arrecadados do 
consumidor, e ele tem a obrigação de cobrar 
este retorno”, afirmou o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo. 

O sorteio ocorreu no Litoral Norte para 
reforçar a divulgação da campanha Verão 
Premiado, uma parceria da Agas com a NFG. 
Quem cadastrou seu CPF nas compras rea-
lizadas nos supermercados participantes da 
promoção, entre dezembro de 2016 e fevereiro 
deste ano, ainda concorre a um automóvel 
Hyundai HB20 Comfort 1.0 zero quilômetro, 
que será sorteado em 1º de junho. No ano 
passado, a NFG ultrapassou o valor de R$ 
3,2 milhões distribuídos nos sorteios mensais 
para cerca de 10,2 mil gaúchos cadastrados. O 
programa também beneficia mais de 2,6 mil 
entidades assistenciais. 

de janeiro e fevereiro foram reali-
zados, de forma inédita, dois sorteios do programa 
Nota Fiscal Gaúcha na escola móvel da Agas. O veí-
culo utilizado ao longo do ano para o oferecimento de 
cursos voltados ao varejo no interior do Rio Grande 
do Sul vem circulando com o Projeto Verão 2017 
pelo litoral norte do Estado.

Em um sistema de parceria, o veículo foi ofe-
recido pela entidade ao Governo do Estado para a 
realização do sorteio. No dia 26 de janeiro, a escola 
móvel foi estacionada na avenida Beira Mar, ao lado 
do Daer, em Imbé. O sorteio contou com a presença 
de diretores da Agas, autoridades locais e membros 
da Secretaria da Fazenda. O prêmio principal de R$ 
300 mil saiu para um contribuinte de Novo Hambur-
go, na região do Vale do Sinos. Concorrendo entre 
mais de 9,4 milhões de bilhetes, ele foi contemplado 

nos meses

orteios no litoralS Escola Móvel da Agas foi o palco para eventos do programa 

Nota Fiscal Gaúcha em Imbé e Capão da Canoa
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Evento em Imbé 
contou com a 
presença de 
diretores da 

Agas, autoridades 
locais e membros 
da Secretaria da 

Fazenda

Em fevereiro, sorteio 
foi realizado em 
Capão da Canoa
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Alunos recuperam aulas da 
Escola do Leite Dália

urante o mês de fevereiro os alunos de Arroio 
do Meio e arredores tiveram a oportunidade 

de recuperar as aulas perdidas da Escola do Lei-
te, novo modelo de assistência técnica da Dália 
Alimentos. Em janeiro, as atividades foram reali-
zadas em diversas propriedades e totalizaram seis 
turmas, cerca de 150 alunos no total. De 1º a 20 
de fevereiro os alunos reuniram-se para recuperar 
os dias perdidos e assim receber o certificado de 
conclusão do curso. Em abril, o programa estará no 
entorno da cidade de Júlio de Castilhos e atenderá 
158 produtores de leite de 19 municípios. 

Município de Casca terá 
indústria da Santa Clara

s obras da Indústria de Laticínios da Santa 
Clara na cidade de Casca, interior do Rio 

Grande do Sul, já foram iniciadas. O investi-
mento é de R$ 115 milhões, com parte financia-
da pelo Banco de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE). A nova unidade deve começar suas 
operações no segundo trimestre de 2018. Sua 
capacidade é de 600 mil litros por dia, mas a 
planta prevê ampliações para chegar até um mi-
lhão de litros diários. A operação se inicia com 
a produção de Leite UHT e formulados como 
achocolatados, creme de leite UHT e bebidas 
lácteas. A novidade irá gerar 145 empregos 
diretos na região.

Roseflor Alimentos 
completa 68 anos

undada em 20 de fevereiro de 1949, na Ci-
dade de Caxias do Sul, a Roseflor Alimentos 

completa 68 anos em 2017. Sua produção foi e 
continua sendo com foco na qualidade do produto 
e na segurança alimentar, investindo em testes de 
laboratório, procedimentos sanitários e programas 
de qualidade. Especializada em moagem de trigos, 
a empresa produz diversos tipos de farinha. Hoje a 
Roseflor conta com três unidades, localizadas em 
Porto Alegre, Rio Grande e Caxias do Sul. 

Silvestrin comemora 25 anos
o dia 17 de fevereiro a Silvestrin Frutas 
completa um quarto de século distribuindo 

frutas nacionais, importadas e exóticas tanto 
para o Rio Grande do Sul quanto para o Brasil 
inteiro. Fundada pelos irmãos Miguel, Gervásio 
e João Silvestrin, a empresa iniciou sua trajetória 
em 1992, no município de Farroupilha, com o 
nome de Kiwi’strin. No começo, a Silvestrin ti-
nha como carro-chefe a comercialização do kiwi 
e foi uma das pioneiras na produção da espécie 
na região. Hoje a empresa distribui diversos 
tipos de frutas e possui filiais em Porto Alegre 
e também em Brasília.

N

F

Cooperativa Languiru 
entrega prêmios aos clientes

m 3 de janeiro ocorreu a entrega da premia-
ção do sorteio da Temporada de Prêmios 

Languiru 2016. Na cerimônia, a Cooperativa 
Languiru entregou dois automóveis, uma moto-
cicleta, quatro vale-compras de R$ 1.000, quatro 
vale-compras de R$ 750 e quatro vale-compras 
de R$ 500, todo válidos para adquirir produtos 
na Languiru. O evento ocorreu na cidade de Teu-
tônia e ao total foram distribuídos 15 prêmios, 
somando mais de R$ 92,8 mil.

E

Para se tornar referência, 
Frimesa investe 2,5 bilhões

om o objetivo de alavancar o seu crescimento 
e se tornar a maior referência em carne suí-

na no Brasil, a Cooperativa Central Frimesa vai 
investir R$ 2,5 bilhões em sua cadeia produtiva 
até 2030, envolvendo produtores, cooperativas 
integradas e a Central Frimesa. A expectativa 
da empresa para 2017 é de faturamento de R$ 
3 bilhões e um volume de produção acima de 
375 mil toneladas. 
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a partir da 
farinha de trigo fazem parte da nossa tradição 
culinária, desde os fartos cafés coloniais da Serra 
gaúcha até a “boa média que não seja requentada”, 
imortalizada nos versos de Noel Rosa. Não é para 
menos: pães, bolos, massas, pizzas e biscoitos são 
deliciosos e possibilitam uma variedade quase 
infinita de modos de preparo com preço acessível. 
Ainda assim, a trajetória desse ingrediente no 
Brasil apresentou diversos altos e baixos, e sua 
consolidação como alimento básico é muito mais 
recente do que em outros países, onde o consumo 
do cereal remonta a milhares de anos. 

Existem registros do consumo de trigo já 
nas primeiras civilizações humanas da região da 
Mesopotâmia, atual Iraque, há cerca de 10 mil 
anos. Foi no Antigo Egito, por volta de 4000 
a.C., que ocorreu a descoberta da fermentação 
do cereal, possibilitando seu preparo na forma de 

pães. Saboroso, pouco perecível e com alto valor 
nutricional, o pão tornou-se um produto com 
status elevado, sendo usado até mesmo como 
oferenda aos deuses. Sua popularidade espalhou-
se por toda a Europa e Ásia. Na China, em cerca 
de 2000 a.C., foi desenvolvido outro fenômeno 
da culinária mundial: o macarrão.

Com os produtores sempre em busca de grãos 
mais saborosos, nutritivos e resistentes, estima-se 
que já tenham sido desenvolvidas e testadas cerca 
de 30 mil variedades de trigo. Somente três, no 
entanto, são responsáveis por mais de 90% de toda a 
produção mundial. O trigo comum (Triticum aesti-
vum) é utilizado na produção de pães. O trigo clube 
(Triticum compactum) destina-se à fabricação de 
biscoitos e bolachas. Por fim, o trigo duro (Triticum 
durum) é a matéria-prima do macarrão. 

De acordo com dados do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a safra 
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produtos elaborados

S A farinha de trigo é a matéria-prima 

de alimentos que fazem parte do 

cotidiano, mas ainda há bastante 

espaço a conquistar na mesa e no 

coração do brasileiro
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de trigo 2016/2017 deve atingir 748,2 milhões de 
toneladas, sendo os maiores produtores a União 
Europeia, China, Índia, Estados Unidos e Rússia. 
Com esta produção, o trigo fica atrás apenas do 
milho, cuja safra no mesmo período chega a 1,04 
bilhão de toneladas. Em terceiro lugar vem o arroz 
branco, com 480 milhões de toneladas. 

Pouca afinidade com 
os trópicos 

No Brasil, o trigo foi uma das primei-
ras culturas trazidas por Martim Afonso de 
Souza à Capitania de São Vicente, em 1534. 
Com o clima mais quente e o solo mais fértil 
que na Europa, as espigas cresciam em menos 
tempo que o necessário para a formação do 
grão. A pequena produção em território bra-
sileiro supria apenas a fabricação de hóstias 
para as missas católicas. 

Após tentativas sem sucesso de cultivo 
nos atuais territórios do Uruguai e Santa 
Catarina, foi só na segunda metade do século 
18 que se atingiu uma produção nacional 

expressiva, concentrada no Rio Grande do 
Sul. A transferência da corte real portuguesa 
para o Brasil, em 1808, aumentou a demanda 
por trigo, porém a praga da ferrugem e a 
concorrência com os produtores argentinos 
dizimaram os trigais brasileiros. O pão feito 
a partir de trigo e farinha importados tornou-
se artigo de luxo, e a maioria da população 
tinha que se contentar com derivados das 
farinhas de mandioca e de milho. 

A situação só se reverteu no final do 
século 19. Com o início da imigração italiana, 
se estabeleceu finalmente uma considerável 
cultura de trigo no Rio Grande do Sul, que 
se expandiu para Santa Catarina e Paraná – 
hoje, este é o maior produtor brasileiro do 
grão. Novas tecnologias permitiram também 
a produção em estados mais quentes das 
regiões Sudeste e Centro-Oeste, chegando 
até a Bahia. A safra nacional 2015/2016 foi 
de 5,534 milhões de toneladas, sendo neces-
sária ainda a importação de pouco mais do 
que toda a produção nacional para atender à 
demanda e suprir os estoques do cereal. 

Segundo a Associação Brasileira da In-
dústria de Trigo (Abitrigo), o consumo total 
de farinha de trigo em 2015 no país chegou 
a 8,179 milhões de toneladas, o que repre-
senta uma média per capita de 40kg. Esse 
consumo parece significativo, mas equivale a 
pouco mais de dois pãezinhos franceses por 
dia. Aliás, a receita desse item tão popular 
só se consolidou a partir de 1920, com a 
introdução do uso do fermento biológico 
por padeiros portugueses, possibilitando sua 
produção como conhecemos hoje. Ou seja, 
o nosso pão de cada dia possui menos de um 
século de história, mostrando que ainda há 
muito espaço para a farinha de trigo ocupar 
na mesa do brasileiro. 

Farinha, o grande ingrediente

Ao contrário do milho e do arroz, o trigo 
raramente é consumido in natura. O verdadei-
ro ingrediente das delícias que associamos ao 
cereal é a farinha, como é chamado o resultado 
da moagem de vegetais. Assim sendo, existem 
diversos tipos de farinhas produzidas a partir dos 
mais diversos cereais, frutas e legumes, desde 

Glúten: saboroso e polêmico

adoção de dietas com restrição ou eliminação 
total do glúten está em alta, sobretudo para fins 
de emagrecimento. A substância é uma goma for-
mada a partir do contato da água com as proteínas 
encontradas no grão de trigo. Devido à sua capa-
cidade de reter os gases da fermentação, o glúten 
é o responsável pelo sabor e textura dos produtos 
derivados da farinha de trigo. Outros cereais, 
como a cevada e o centeio, também produzem 
glúten, porém em menor quantidade, tornando 
a adição de farinha de trigo necessária mesmo na 
produção de pães especiais. A Associação Brasi-
leira de Nutrição reforça o entendimento de que 
alimentos derivados do trigo são parte de uma 
alimentação balanceada e não devem ser retirados 
da dieta de pessoas que não possuam intolerância 
ou alergia específicas. Estima-se que cerca de 1% 
da população mundial viva com a doença celíaca, 
desencadeada pelo glúten. Neste caso, após o 
diagnóstico, normalmente é recomendada uma 
dieta isenta da substância.

A

p
ro

d
u

to
s 

/ 
Fa

rin
h

as

22 Revista AGAS (março/abril 2017)





a popular farinha de mandioca até as exóticas 
farinhas de maracujá e berinjela. 

As atuais especificações comerciais do trigo 
foram estabelecidas pela Instrução Normativa 
38/2010 do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. Ele pode ser classificado como 
Tipo I, destinado diretamente à alimentação hu-
mana, ou Tipo II, destinado à moagem e a outras 
finalidades. Dentro do Tipo II, existem as classes 
Melhorador, Pão, Doméstico, Básico e Outros 
Usos, cada uma com diferentes especificações físi-
co-químicas. Essa diferenciação é importante para 
que cada variedade seja destinada à produção dos 
alimentos mais adequados à sua composição. 

Já as farinhas de trigo podem ser classificadas 
em dois grupos (doméstico e industrial) e em três 
tipos (1, 2 ou integral), de acordo com regulamen-
tação técnica do Inmetro. O Tipo 1 ou especial é 
produzido a partir da moagem do miolo do grão, 
com pouco farelo da casca. Já o tipo 2 é obtido na 
parte mais externa do grão, próximo à casca, por 
isso apresenta coloração mais escura e grãos mais 
grossos. Por sua vez, a farinha integral é feita com 

o grão completo, o que lhe confere maior teor de 
fibras e maior capacidade de absorção de água. 

Em 2002, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária determinou a obrigatoriedade da forti-
ficação das farinhas de trigo e de milho com ferro 
e ácido fólico, devido ao alto índice de doenças 
causadas pela ausência desses nutrientes, como a 
anemia. Em 2003, para proteger os portadores da 
doença celíaca, tornou-se obrigatória a informação 
sobre a presença de glúten nas embalagens de 
alimentos industrializados.

Matéria-prima

Destinação das farinhas comercializadas no 
Brasil, por setor:

56% Panificação

15% Macarrão

10% Biscoito

10% Uso doméstico

9% Outros segmentos
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do Grand Prix Agas de Kart 
foi realizada na noite de 22 de fevereiro, no 
autódromo de Tarumã, em Viamão, na região 
metropolitana. A iniciativa novamente reuniu su-
permercadistas e patrocinadores em três baterias 
de corrida, seguidas de um jantar de confraterniza-
ção que oportunizou o estreitamento das relações 
e a realização de negócios entre as partes. Foi a 
abertura do calendário de eventos de 2017.

a 10ª edição

elozes e festivosV Corrida de confraternização marcou início do calendário de eventos 

da Agas para 2017, em noite quente no kartódromo de Tarumã

A iniciativa teve patrocínios de dez empresas: 
Tirol, Superpan, Be Happy Energy Drink, FoBras, 
Vini Lady Cosméticos, Orquídea, Gota Limpa, 
Riclan, Salva Beer e Gráfica Pallotti/Art Laser. 
Além dos patrocinadores, correram nas baterias 
de kart os diretores da Agas, os representantes da 
entidade e membros da diretoria do Agas Jovem. 
O GP representa o início de um ano repleto de 
atividades que movimentarão a entidade e todo 

o setor de autosserviço ao 
longo dos próximos meses, 
no campo da capacitação, das 
vendas ou das premiações. 
Cada bateria realizada teve a 
duração de 25 minutos, em 
uma pista de 1,03 mil metros 
de comprimento.
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Confira a grade de vencedores

2ª Bateria

1º – Tiago Dartora – Vini Lady Cosméticos

2º – Rafael Formigheri – Be Happy Energy Drink

3º – Ezequiel Stein – Vice-presidente da Agas – Super Lanz

3ª Bateria

1º – Emerson Cidral – Superpan 

2º – Patricia Machado – Agas Jovem – Super Mago 

3º – Luis Antonio Pereira – Agas Jovem – Super Guarapari

1ª Bateria

1º – Giovanne Lunardelli – Super Lunardelli – Rede Grande Sul

2º – Ademir Gasparetto – Diretor da Agas – Unimix

3º – Romualdo Formigheri – Be Happy Energy Drink
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do ramo de híper e supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo lideraram os números de fecha-
mentos em 2016 no Brasil (-34,8 mil lojas), segundo pesquisa 
da Confederação Nacional do Comércio (CNC). No caso do 
autosserviço gaúcho, algumas reabriram sob nova direção e 
bandeira, contrariando os rumos da crise. Aproveitando-se da 
estrutura física preparada, da existência de um público consu-
midor em potencial e habituado ao antigo estabelecimento (de 
mesma natureza), certos empresários lançaram-se no desafio 
de fazer o diferente para que o súper reinaugurado não encon-
tre o mesmo fim de sua versão anterior. Esse trabalho envolve 
análises mercadológicas, comunicação estratégica, gerencia-
mento de categorias e, por que não, o feeling do gestor. 

Uma das recomendações para se considerar a compra de 
um ponto supermercadista que fechou, para se abrir outro 
congênere de bandeira diferente, é entender qual a afinida-
de do público-alvo e do ambiente da antiga loja com aquilo 
que é praticado pela rede compradora. “É muito comum os 
donos olharem para o ponto de venda e não darem a mesma 
importância para esses fatores”, salienta o especialista em 
varejo e diretor da consultoria R-Dias, Alexandre Ribeiro. 
“Ocorre que uma rede tipicamente classe C pode sofrer 
revezes ao passar a atuar na classe A, especialmente se os 
seus compradores não estiverem habituados a tal demanda.” 
O risco: não crescer de forma hegemônica, ficar sem alinha-
mento entre as lojas e perder em escala. “Numa loja classe 
A haverá uísque, vinhos e queijos de primeira linha, mas o 
meu comprador sabe dizer entre as marcas de uísque quais 
de fato serão vendidas?”, exemplifica.

É preciso ter uma estratégia comercial clara para causar 
impacto. Não é só reduzir os preços. “A maior parte das empre-
sas acredita que vai fazer a diferença com preço, mas essa não 
é a principal variável. Loja barata não é garantia de sucesso”, 
diz Ribeiro. O melhor passo é contratar estudiosos a fim de 
determinar o posicionamento mercadológico, potencializando 
a eficiência nas estratégias, seja a de inauguração ou a de ma-
nutenção: por quanto tempo sigo nessa linha de atuação, qual 
será o orçamento, como acompanhar operações, sortimento 
e nível de competitividade. A comunicação externa deve ser 

as lojas

S
A reabertura de um supermercado com 

uma bandeira diferente exige estudos 

mercadológicos, inovação e feeling para que 

não se repitam os erros do antigo dono
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ão muito intensa. É aconselhável ir para a mídia, fazer 

tabloides, mas fundamentalmente reconhecer canais 
digitais e redes sociais, pois eles têm boa capilaridade 
e capacidade de gerar bochicho. “O novo proprie-
tário aumenta as chances de sucesso na sua loja. Se 
na TV o tempo é caro e breve para se explicar, no 
ambiente digital há bem mais espaço, e o empresário 
pode conseguir o apoio de blogueiros e personalida-
des locais”, observa Ribeiro.

Em geral, um supermercado fecha e fica 
algum tempo assim até que outro surja no lugar, 
mas há os casos de lojas compradas em plena 
operação. Nesse cenário, o novo dono precisa 
acreditar no DNA de sua empresa e não alterar 
muito o jogo, mas correr determinados riscos 
e perceber a performance da loja adquirida. As 
análises mercadológicas determinam o potencial 
de vendas por metro quadrado da região e qual 
a demanda existente para um estabelecimento 
específico. Ao fazer isso, descobre-se o potencial 
real de vendas e faz-se a comparação com a reali-
dade. “É um trabalho que pode ser executado em 
meio às negociações e uma estratégia para pagar 
proporcionalmente menos pelo ponto”, conta. 

Informações de graça

Na visão do administrador e especialista 
em autosserviço Rogério Machado, o principal 
aspecto de se abrir uma loja no mesmo lugar 
onde havia outra que fracassou é a possibili-
dade de colher informações. Uma pesquisa 
de mercado pode trazer dados úteis com a 
finalidade de entender por que a loja não 
deu certo. O cliente esperava menor preço? 

Melhor atendimento? A localização é ruim? 
“Quem manda no negócio é o shopper. Se 
o negócio não deu certo, é porque o antigo 
dono não ouviu o cliente e passou a fazer 
coisas só pela sua cabeça”, declara. Outra 
sugestão é contar com a memória e o anseio 
das pessoas na redondeza. Quando um sú-
per reabre com nova bandeira, os clientes 
vão espontaneamente contar o que havia 
de ruim antes: fechava cedo, abria tarde, o 
ambiente era sujo, a mercadoria não era boa. 
“É só reagir às informações que se recebe de 
graça”, ensina.

Recentemente, o Walmart fechou 14 lojas 
da bandeira Nacional no RS. Algumas foram 
adquiridas por outras redes, como Asun e 
Center Shop. No varejo de alimentos mundial, 
as grandes empresas têm uma participação de 
70% no mercado, restando 30% às empresas 
médias e pequenas. No Brasil, a realidade é di-
ferente. Médias e pequenas empresas respon-
dem por 60% do mercado.  “O brasileiro gosta 
de atendimento pessoal, de perceber o dedo 
do dono, sua interferência e sua importância. 
Claro que muitos procuram as grandes redes 
por variedade e preço, mas o diferencial dos 
menores é a agilidade nas ações. Os gigantes do 
setor têm movimentos demorados, o sistema 
todo é mais engessado”, relata. “O Walmart 
pode até ter descoberto a solução para seus 
problemas nessas lojas, descartando-a pela 
inviabilidade”. 

Reconquista de clientes

A rede de supermercados Asun comprou cin-
co das lojas abandonadas pelo Nacional, em Porto 
Alegre, Canoas e Esteio. Segundo o empresário 
Antônio Ortiz Romacho, a localização dos pontos 
era atraente. “São lojas pequenas, talvez por isso 
o Walmart também tenha se desinteressado em 
mantê-las. Elas vinham num mau momento”, ana-
lisa. O abandono, na verdade, costuma vir antes 
do fechamento das portas. O cliente percebe que 
o negócio não vai bem e desiste primeiro. “De-
pendendo do tempo transcorrido na desativação, 
o prejuízo é maior ou menor na retomada. Como 
minha operação é de vizinhança, o investimento 
valeu a pena, e fiz pesquisa nas adjacências para 
analisar os potenciais”, pontua.  
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Trabalho de reconquista de clientes está em 
andamento em ponto comprado pelo Asun



O momento atual é de reconquista de clientes, 
com pouco mais de sete meses de funcionamento 
das novas unidades. Cada loja possui características 
próprias e leva seu tempo para ganhar fôlego. “Minha 
estratégia é dar um atendimento que ninguém mais 
tem em açougue, em padaria e na frente de caixa. Os 
pontos estão renascendo depois de meses fechados”, 
comenta Romacho. “Já recebemos muitos feedbacks 
de agradecimento, isso é muito legal e agradável. 
Temos lojas limpas com verduras excelentes, pão 
italiano crocante, carne de excepcional qualidade, 
sommelier para a escolha dos vinhos.” O Asun chegou 
a 60% do resultado financeiro esperado, na média 
geral dos cinco empreendimentos. A rede triplicou 
o número de pessoas trabalhando nessas filiais, con-
tando com 600 colaboradores. 

A loja do Nacional desativada em frente ao 
Hospital de Pronto Socorro, em Porto Alegre, 
foi adquirida pela rede Center Shop. Tradicional 
ponto de autosserviço, com 30 anos de ativida-
de sob distintas bandeiras, o negócio chamou a 
atenção da compradora e atual dona por aliar o 
perfil de loja de conveniência (especialidade da 

CS) e supermercado. Jorge Capellari, diretor da 
empresa, já conhecia o estabelecimento e o seu 
desempenho. A reabertura, ocorrida em setembro, 
mostrou um projeto de modernização e mudança 
profunda de layout. Os corredores ficaram mais 
amplos, facilitando a circulação dos consumidores. 
Os equipamentos, balcões e gôndolas foram todos 
renovados. Os setores de venda permaneceram os 
mesmos. O mix é de 6 mil SKUs. 

Divulgação/Center Shop

Layout renovado em ponto tradicional 
de supermercado na capital
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A venda está dentro do esperado, adianta 
Capellari, sem fazer comparações com o desempe-
nho da loja quando ela pertencia ao Walmart.  No 
entender dele, a unidade deve ser rentável desde 
o seu início, sendo o investimento suportado pela 
organização. “O fato de o ponto ser tradicional 
ajudou a operação a ganhar fôlego, virou uma 
referência na memória coletiva. Isso reduziu a 
necessidade de publicidade para a abertura”, res-
salta. A Center Shop distribuiu tabloides na área 
de influência para anunciar a inauguração. “Não 
fizemos pesquisas prévias a respeito do negócio, 
contudo. Fomos só no feeling, anotando sugestões 
e observações dos clientes. Eles foram críticos, 
enxergaram as diferenças e se manifestaram em 
relação a elas. Alguns perguntaram se aumentamos 
a área de vendas, o que não aconteceu”, afirma. 

Experiência de mercado

Paulo Pfitscher, proprietário do Gece-
pel, tem cinco lojas e quatro foram adquiri-
das de outros empresários do autosserviço. 
Em agosto, abriu a mais recente na cidade 
de Cachoeirinha. A companhia anterior havia 
falido e lhe vendeu o ponto. “O meu diferen-
cial é a experiência de mercado. Neste caso 
específico, tenho mais lojas do que o antigo 
dono, mais bagagem de gestão no autosservi-
ço”, admite. O maior desafio, na sua visão, é 
retomar o cliente, pois quando o ponto está 
quebrando ele migra para a concorrência. 
Com tal objetivo, ele reformou toda a es-
trutura no mais novo empreendimento: ar 

condicionado, piso, teto e gôndolas. Além 
disso, colocou diversos itens em oferta, tra-
balhou panfletagem e carro de som. 

Conforme diz, os resultados até o mo-
mento estão dentro da margem esperada. 
Antes da compra, Pfitscher analisa a área e 
a loja, para ver se há público consumidor e 
qual a concorrência. “Geralmente sabemos 
por que a empresa está fechando, quem é o 
responsável, há quanto tempo atua, por causa 
dos anos que temos de atuação. O encerra-
mento das operações ocorre por trabalhar mal 
os preços, atendimento ruim ou surgimento 
de concorrência mais forte”, destaca. Ele 
aposta em limpeza e a organização, com mix 
completo e variado de marcas. “Normalmente 
há dois tipos de clientes: o que procura preço 
e o que procura a sua marca preferida, e ten-
tamos agradar a ambos”, acrescenta.

Há cerca de dois anos, o Supermago 
comprou uma loja do Unisuper em fun-
cionamento no bairro Passo d’Areia, em 
Porto Alegre. Trocou a fachada, reformulou 
a entrada, inverteu o posicionamento interno 
dos balcões, reduziu drasticamente o uso de 
imagens nas paredes internas da loja e envi-
draçou uma das laterais do prédio. A unidade 
ganhou leveza, ficou aconchegante, agradável 
e recebeu elogios tanto de colaboradores 
como de shoppers. O mix de produtos au-
mentou em 30%. A seção de bebidas ganhou 
vários SKUs. Higiene, limpeza e perfumaria 
também foram valorizadas. 

A nova loja representa 30% do fatura-
mento geral da rede, responsável por outras 
três congêneres. São 350m² de área de vendas 
e cerca de 700 clientes diários. “Os resultados 
que eu previa inicialmente foram superados 
de forma surpreendente, pois lá existem só 
seis vagas de estacionamento, quando o ideal 
seriam 20”, lembra o proprietário Jacinto 
Machado. Com público AB exigente, padaria, 
açougue e laticínios recebem atenção especial. 
FLV pode ter pouca exposição, mas os produ-
tos devem apresentar excelente qualidade. “Os 
frequentadores também gostam de receber 
atendimento especial dos colaboradores, fator 
essencial a uma loja de bairro. Em contraparti-
da, o colaborador precisa estar satisfeito com 
a empresa e seus chefes”, aponta. 
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Supermago comprou loja em funcionamento e ela já 
responde por 30% do faturamento da rede





te
n

d
ê

n
c

ia
s

NRF Retail’s Big Show mostrou que o 
varejo está mudando. O evento, promovido pela 
National Retail Federation (NRF), ocorreu no Ja-
cob K. Javits Convention Center, em Nova Iorque, 
de 15 a 17 de janeiro, reunindo 35 mil pessoas de 
3,3 mil empresas varejistas de 94 países. 

O presidente da Abras, João Sanzovo, inte-
grou uma comitiva de 270 brasileiros. Para ele, 
uma das transformações visualizadas é a influência 
dos millennials nos negócios. “Eles são nativos 
digitais e gostam de comprar pelo e-commerce. 
Com isso, os lojistas norte-americanos notaram 
um crescimento abrupto nas vendas pela internet, 
como uma terceira onda”, alerta.

Outra tendência, apontada por ele, é a ne-
cessidade de os varejistas verem os clientes como 
seres humanos. “É importante ter uma experiência 
de compra agradável, com contato mais próximo, 
criando-se um relacionamento. Pode-se manter 
uma comunicação nas redes sociais e disponibilizar 
wi-fi nas lojas”, sugere. O uso de inteligência vir-
tual e lojas mais flexíveis também são novidades. 
“Há tecnologias, como óculos, que te fazem sentir 
dentro da loja. Em janeiro, foi inaugurada uma nova 
Amazon nos EUA, que é um supermercado sem 
check-outs. Os clientes passam o celular em um 
totem, pegam seus produtos e põem na sua sacola, 
aí o sistema vai debitando sua conta no celular”, 

a 106ª

V
Encantamento do 

cliente, crescimento do 

e-commerce e lojas mais 

flexíveis foram alguns 

destaques da NRF 2017.  

Empresários gaúchos 

relatam algumas vivências 

no evento, que ocorreu 

em Nova Iorque, de 15 a 

17 de janeiro

arejo em
transformação
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descreve. Outro caminho, segundo ele, é trabalhar 
com produtos saudáveis, orgânicos, frescos e que 
não agridam ao meio ambiente. “Uma boa medida 
é conhecer mais os hábitos do consumidor, o que 
necessita e quer comprar. Sempre aprofundando 
o conhecimento para personalizar.”

Representando a Agas no evento, o supermerca-
dista Lindonor Peruzzo Júnior destacou o alto nível 
de qualidade das lojas norte-americanas, que buscam 
encantar o cliente. “É impressionante o nível de 
atendimento das lojas de lá. Há muitos vendedores 
sêniores, que mostram conhecimento e experiência 
de vida. Muitos demonstram amar o trabalho. São 
tão amáveis que se acaba comprando”, conta o 
diretor-comercial do Peruzzo Supermercados. Em 
sua primeira experiência no evento, o coordenador 
do Comitê de TI da Agas visualizou muitas oportuni-
dades de melhoria na gestão e processos do setor. “As 
empresas grandes trabalham focadas em seus nichos, 
por meio de um gerenciamento mais organizado e 
de força laboral. Vi também lojas pequenas com 
alto nível de sortimento e processos muito bem 
executados, com operações ágeis”, completa.

Para o presidente da GS1 Brasil, João 
Carlos de Oliveira, a NRF 2017 mostrou que 
as tecnologias e os dados estão transformando 
o setor, cuja adaptação é iminente. “As soluções 
apresentadas estão focadas em levantar o má-
ximo de dados para que as informações sobre 
a operação das lojas e dos consumidores sejam 
mais ricas e estejam disponíveis para tomadas 
de decisões rápidas e assertivas”. Segundo ele, 
big data, omni-channel e foco no consumidor 
são tendências que continuam crescendo forte-
mente. “Há uma busca muito grande por dados 
inteligentes e análise preditiva, empoderando 
o varejista para melhores análises, tomadas de 
decisões guiadas e em tempo real.” Ele cita ainda 
soluções para rápido atendimento no ponto de 
venda, plataformas que combinam RFID, senso-
res e imagens de vídeo para monitoramento de 
ativos, produtos e consumidores, aumentando 
a visibilidade do negócio. “Destaque maior para 
impressão em 3D, inteligência artificial, reali-
dade aumentada e virtual, robótica e soluções 
tecnológicas vestíveis.”



o gerente comercial da Cooperativa Nova Aliança, 
Fernando Matana, “estar ao lado da Agas traz grandes 
benefícios na percepção dos clientes e na credibilida-
de da marca”. A Ciss patrocinará as palestras magnas. 
“Fazer parte desse contexto nos dá credibilidade e 
cria uma empatia muito grande com o público”, 
afirma o gerente de Marketing, Eduardo Colaço. A 
Cooperativa Santa Clara será patrocinadora do jantar 
de boas-vindas. “É uma forma de manter a marca não 
só nas gôndolas dos supermercados como junto ao 
cliente”, conta o diretor administrativo e financeiro, 
Alexandre Guerra. 

O Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT) 
também conta com empresas de peso. A Rasip focará 
em lançamentos: “Vamos divulgar o Prosciutto di 
Parma, Salame Milano, vinagre de maçã e parmesão 
com produção própria, entre outros”, revela a ana-
lista de Marketing, Marcia Busin. Para a Zin Pão, a 
feira é uma grande aliada do setor de alimentos. “Na 
ExpoAgas nos aproximamos dos supermercadistas e 
adquirimos novos contatos”, define o diretor geral, 
Antonio João Zin. Este ano será a primeira vez que 
a Pamplona Alimentos patrocina o CAT. “Há uma 
grande expectativa, pois estaremos em um estande 
maior”, explica o diretor de Marketing, Emerson 
Ogata. O gerente de Marketing Ismael Schneider 
conta que a JPG Group inclui a feira em sua estra-
tégia comercial: “Podemos conhecer novas empresas 
e manter o mercado varejista atualizado com nossas 
ofertas”. Ainda há algumas cotas disponíveis à ven-
da. Conecte-se aos bons negócios. Informações em 
comercial@agas.com.br.

a 24 de agosto acontece a 36ª edição da  
ExpoAgas, a maior feira do setor em todo o Cone 
Sul. Para a patrocinadora master Nestlé, a feira é uma 
chance de aprimorar as relações comerciais e opera-
cionais. “Queremos promover um relacionamento 
mais próximo com os principais representantes”, 
explica o vice-presidente de Vendas, Ricardo Citrân-
gulo. A Enova Foods atua como patrocinadora global 
e também vê na ExpoAgas uma grande oportunida-
de. “Nas últimas edições conseguimos fechar novos 
negócios por meio da feira e este ano garantiremos 
maior participação”, diz a analista de Marketing 
Caro lina Proença.

Entre as copatrocinadoras está a Cooperativa 
Piá, que acredita ser fundamental a experiência com 
o cliente para o desenvolvimento do negócio. Já a 
Best Beef vê a feira como uma vitrine. “Em todas as 
edições nosso crescimento é notável, inclusive diante 
de uma economia instável”, evidencia Magnus Costa. 
A Silvestrin Frutas também coloca a ExpoAgas como 
um importante meio de divulgação. “Nossos princi-
pais clientes são os supermercados e esta é a oportu-
nidade de encontrá-los”, aponta a gerente comercial 
Ladi Vanni. A Bebidas Fruki parabeniza a Agas pelo 
empenho em fortalecer o setor criando um ambiente 
que fomenta os negócios entre os fornecedores e os 
varejistas. Já para a diretora e sócia da Gota Limpa, 
Camile Bertolini, o local é ideal para agradecer a 
confiança depositada nos produtos e serviços: “O 
respeito e a seriedade que a Agas demonstra aos 
expositores e patrocinadores são repassados aos 
visitantes, que participam de forma efetiva”. Para 

de 22

nião em prol do setorU
Em agosto será realizada a ExpoAgas 2017, o grande momento do autosserviço 

gaúcho. Em 2016 a edição recebeu 44,2 mil visitantes, 6,4 mil empresas 

varejistas e 347 expositores. Este ano, o evento promete ainda mais
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mércio de Gêneros Alimentícios (Sincogêneros), 
Ivan Manfroi. Além de auxiliar na divulgação, o 
sindicato disponibiliza a estrutura para a realização 
do curso. Para Manfroi, o GES acabou com a difi-
culdade que o Sincogêneros possuía de contratar 
cursos na área. “Só encontrávamos especialistas 
em gestão sem vivência na área supermercadista. 
O GES é bem específico e na linguagem que 
precisamos. O curso dá a visão do atacado e do 
varejo, pois mostra os processos desde a indústria 
até o alimento chegar ao cliente”, explica. 

Para as empresas, o GES se torna uma fer-
ramenta que garante a qualidade nas operações. 
Manfroi aponta que, com a formação, a confiança 
na equipe por parte dos líderes aumenta: “Uma 
equipe bem treinada, além de enxergar os pro-
blemas na loja, sabe como solucioná-los”. Para o 
colaborador a qualificação também é excelente, 
ainda mais no momento de recessão que o país 
está passando. “Com o GES, o trabalhador tem 
a chance de crescer na empresa. Além disso, caso 
ele volte para o mercado de trabalho, terá um 
diferencial no currículo, o que é fundamental na 
escolha de um funcionário”, garante Manfroi.

o curso livre de Gestão em Super-
mercados (GES) terá três turmas: em Porto Alegre, 
Santa Maria e Passo Fundo. A novidade é resultado 
do grande sucesso da atividade, que cada vez mais 
capacita e qualifica o segmento supermercadista 
gaúcho com sua maneira inovadora de transmitir 
conhecimento sobre gestão. A formação permane-
cerá com a mesma dinâmica que possuía nas edições 
anteriores. Entretanto, as equipes de Porto Alegre, 
Santa Maria e Passo Fundo contarão agora com a 
instrutora Angelita Garcia. A profissional já atuou no 
GES em meados de 2008 e logo depois assumiu a 
coordenação do setor de Capacitação da Agas, cargo 
que ocupou até o ano passado. O momento marca a 
sua volta para a sala de aula do curso. “Uma das coisas 
mais importantes na minha carreira profissional foi 
atuar como instrutora e depois como coordenadora. 
Na Agas aprendemos diariamente com nossos líderes 
supermercadistas. Já como instrutora também há 
uma riqueza de conhecimento, graças à interação 
com os alunos”, avalia.

Uma das características que dão destaque 
ao GES é a constante atualização do curso, para 
estar sempre por dentro das tendências. Segundo 
Angelita, assuntos como as novidades tributárias 
e a acessibilidade serão abordados: “Sempre atua-
lizamos o conteúdo para que o GES se mantenha 
à frente do seu tempo e cumpra sua missão de 
formar um ótimo gestor”. A instrutora acredita 
que a dinâmica de atualização constante é um 
grande diferencial. “O GES forma pensadores e 
isso faz diferença”, comemora.

Um dos grandes incentivadores do GES em 
Passo Fundo é o presidente do Sindicato do Co-

em 2017,

T
Este ano a Agas está trazendo 

novidades: turmas novas, 

equipe ampliada e atualização 

do conteúdo, focando 

nas tendências do ramo 

supermercadista. Já conceituado 

no Estado, o curso se torna 

cada vez mais um sinônimo de 

qualidade na capacitação de 

gestores do setor

urmas do GES 
em três edições
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A agenda de cursos da Agas para 2017 já está 
preparada. Focadas na excelência, as capacitações 
promovem a produtividade, redução de custos e 
eficiência total para os supermercados. Todas elas 
ocorrerão na sede da Agas e terão a duração de oito 
horas. A novidade é o curso Descrição de cargos e 
salários para empresas do varejo supermercadista, 
que ocorrerá em 23 de março. Desenvolvida pela 
Pemse, a capacitação terá como instrutor o pro-
fessor especializado em Gestão de RH Luciano 
Lamb. Ele explica que a descrição de cargos é a base 
para praticamente todos os processos de recursos 
humanos. “O curso auxilia a compreender como 
a definição de funções e salários melhora a gestão 
de RH. Os funcionários se sentem mais valori-
zados, o que se reflete na satisfação do cliente.” 
A diretora da Pemse, Alessandra Nolasco, conta 
que com a parceria com a Agas espera capacitar 
de maneira mais criativa e didática: “Sempre 
queremos que as pessoas saiam transformadas das 
nossas formações”.

Cursos da Agas fortalecem o setor
Em 13 de abril, o instrutor Rogério Machado 

ministra o curso Gestão de prevenção de perdas. Os 
participantes aprenderão a gerir o que desaparece 
dentro da loja sem ser vendido. “Às vezes o empre-
sário não vê a dimensão do problema e acha que não 
precisa investir nisso”, aponta Machado. Segundo 
ele, há lojas onde o nível de perda é tão elevado que 
é superior ao lucro da loja. “A prevenção de perdas 
aumenta a lucratividade. No período de crise é mais 
garantido focar na redução de perdas, porque uma 
loja sem esse controle pode perder até 5% de seu 
lucro”, enfatiza o instrutor.

O instrutor Gustavo Fauth desenvolve em 20 
de abril o curso Operação de loja para encarregados 
e líderes. A capacitação aborda a importância de 
saber administrar pessoas, respeitando suas diver-
sidades culturais e pessoais: “Sem as pessoas e a 
necessária organização e gestão, não há operação. 
O curso é fundamental, pois auxilia a entender as 
pessoas em seus respectivos fazeres na operação e a 
responsabilidade da liderança”, evidencia Fauth.
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Este é terceiro ano consecutivo em que a Coo-
perativa Santa Clara participa como patrocinadora 
do Projeto Verão Agas. A empresa vê na iniciativa 
uma oportunidade de apresentar lançamentos e de 
demonstrar formas diferentes e criativas de utilizar 
seus produtos. Segundo o diretor administrativo e 
financeiro da Santa Clara, Alexandre Guerra, a re-
cepção no litoral foi calorosa: “O público participou 
ativamente das atividades. As oficinas, ministradas 
pelo chef Moisés Basso, atenderam uma média de 
50 pessoas por vez”. 

A Cooperativa promoveu o curso Receitas de 
Verão Santa Clara, que ensina aos participantes no-
vos usos para os produtos. Os veranistas aprenderam 
a preparar farofa com linguiça suína e batatas ao 
molho de queijos Santa Clara, torta fria de legumes 
e frango e frutas regadas ao molho de doce de leite 
zero lactose Santa Clara. Além disso, a empresa fez 
parceria com os clientes supermercadistas de cada 
praia e entregou brindes aos participantes. “Essa ação 
reforça ainda mais as relações e leva o consumidor 
para dentro da loja, o que é muito importante, pois 
converte em vendas”, salienta o diretor.

Atividades também 
contemplaram as crianças

Novidade na programação, a Fundação 
Thiago de Moraes Gonzaga promoveu por 

do Projeto Verão Agas foi um 
grande sucesso. Os veranistas e moradores de seis 
praias do Estado tiveram a oportunidade de par-
ticipar de diversas atividades, que promoveram o 
entretenimento, a saúde e a informação. Foram dois 
meses com diversas oficinas gratuitas no interior da 
escola móvel da Agas, uma carreta com expansão 
lateral equipada para cursos e palestras. Realizada 
desde 2008, a iniciativa só é possível graças ao 
apoio das empresas e instituições do setor de for-
necimento. Neste verão, a patrocinadora oficial foi 
a Cooperativa Santa Clara e as empresas parceiras 
foram Oniz Distribuidora, Indústria de Erva Mate 
Schneider, Superpan e ONG Vida Urgente.

a 8ª edição

DA Agas levou até o litoral gaúcho mais opções 

de lazer durante o veraneio. Durante janeiro e 

fevereiro o projeto Verão Agas 2017 passou 

por seis praias e realizou dezenas de oficinas 

para crianças e adultos iversão e 
informação à beira-mar
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meio do programa Vida Urgente atividades 
lúdicas paras os pequenos, com o objetivo de 
preservar a vida no trânsito. Nos eventos foi 
exibido o curta-metragem A Flor e a Borboleta, 
que conta a história de Arthur e Isabella, duas 
borboletas que vivenciam situações comuns à 
realidade das crianças no trânsito e ensinam a 
circular de maneira mais segura nas cidades. 
Depois da exibição, houve um momento de 
conversa com as crianças e os pais.

As atividades são voltadas para crianças 
de 4 a 6 anos. Segundo a presidente da Fun-
dação, Diza Gonzaga, a experiência deu certo. 
“Ainda não tínhamos um trabalho no litoral 
focado nas crianças. É legal porque nas praias 
levamos a mensagem para diversas cidades, 
pois lá os veranistas são de vários locais do 
Estado”, declara. Cada evento reuniu cerca de 
30 a 40 crianças, o que representa uma carreta 
quase lotada. Diza conta que a Fundação está 
satisfeita com o resultado: “Essa parceria tem 
tudo a ver com a responsabilidade social da 
Agas. Fazemos um trabalho que é reconhecido 

e para nós é gratificante levar essa mensagem 
de valorização à vida para as crianças.”

A Oniz Distribuidora promoveu oficinas 
com o apoio de SC. Johnson, responsável pelas 
marcas Mr. Músculo e Off!, e Mars Pet, geren-
ciadora da Pedigree e Whiskas. A Mr. Músculo 
e a Off! levaram para o litoral uma oficina com 
dicas e apresentação das novidades relativas 
aos produtos, com foco na limpeza e também 
no combate efetivo contra insetos. Para o 
executivo de Vendas da SC. Johnson, Edison 
Silveira, a parceria com a Agas foi excelente: 
“Proporcionou um momento de aproximação 
com o público, onde apresentamos as novida-
des diretamente ao consumidor”. A Pedigree e 
a Whiskas apostaram nas palestras orientadas, 
abordando os benefícios de uma dieta balance-
ada e saudável na alimentação dos animais de 
estimação. O supervisor técnico de marca da 
Mars Pet, Tony Centeno, conta que o público 
foi participativo: “Eles assistiam às palestras 
atentamente e faziam perguntas. Em muitos 
casos até levavam os pets nas apresentações”.
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Vancosty iniciou 
2017 comemorando o aumento das vendas e a 
largada da obra de mais uma filial, localizada no 
bairro Alphaville, em Gravataí. Na contramão 
da crise, o supermercado baseia seu sucesso no 
vínculo com a comunidade, com atendimento 
diferenciado, preço baixo e qualidade. No ano 
passado, a empresa comemorou 25 anos com 
uma campanha de premiação para seus clientes, 
sorteando um carro Mobi e 24 prêmios. Foram 
mais de 75 mil cupons das duas lojas: a matriz, 
localizada em Gravataí (no bairro Águas Claras), 
e a filial em Cachoeirinha. Durante os 90 dias de 
campanha, o Vancosty alavancou suas vendas em 
mais de 20%, um percentual conquistado em cima 
dos 30% de aumento registrado em 2015, quando 
foram sorteados um Ônix e mais 14 prêmios.

A história do súper começou pela determina-
ção do empresário Giovane Costa. Em outubro de 
1991, ele abriu um armazém em um prédio alugado 
no bairro Granja Esperança, em Cachoeirinha, 
com o nome provisório de Dias. O dinheiro do 
investimento veio 50% parcelado em três vezes e 
a outra metade emprestada. Pouco tempo depois, 
a caminhada ganhou a parceria da esposa Girlane 
Pomier, com quem ele divide a administração do 
negócio. O crescimento aconteceu de forma sólida 
e constante. Em 1999, o Vancosty já tinha sede 
própria e em 2011 foi inaugurada a primeira filial. 
“Os desafios sempre estiveram presentes, cada um 
de uma forma diferente ao longo desses 25 anos, en-
tretanto todos foram sendo superados com seriedade 
e transparência”, diz. A empresa conta com cerca de 
100 colaboradores e deve empregar mais 80 na loja 
a ser inaugurada em outubro, com uma área total 

de 3.850 m2, 80 vagas de estacionamento, quatro 
lojas de conveniência, academia e a previsão de 
circulação de 100 mil pessoas por mês.

O Vancosty fortalece o vínculo nas comunida-
des onde está inserido por meio de campanhas, apoio 
às causas sociais e ao esporte, como, por exemplo, a 
realização da festa no Dia das Crianças, com distri-
buição de lanches, bebidas e brincadeiras, atingindo 
mais de duas mil crianças. Nos últimos anos, investiu 
na modernização da sua marca, em informatização, 
na gestão e profissionalização da empresa e na im-
plantação da Escola de Líderes. Outros diferenciais 
estratégicos da empresa são a entrega sem custo de 
ranchos, cartão com bandeira própria, Caixa Aqui, 
Banco 24 horas e produtos com a marca Vancosty.

“Nosso objetivo é sermos um forte supermer-
cado de bairro, crescendo em números e também 
em qualidade”, explica Costa. O slogan Todos os 
dias ao seu lado representa a proposta em estar-
mos presentes na vida de cada um dos clientes. 
“Atendemos uma população que percebe nosso 
comprometimento extremo em atender bem, 
com qualidade, e é graças a isso que cada vez mais 
buscamos retribuir essa confiança”, acrescenta.

C Com previsão de inauguração 

de mais uma filial, o Vancosty 

comemora aumento das vendas nas 

comunidades onde está inserido, em 

Cachoeirinha e Gravataí

o supermercado
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criou sete comitês temáticos, coordenados 
por diretores da entidade, agregando temas intrín-
secos à gestão e à operação das lojas no autosserviço. 
A finalidade desses grupos é criar um ambiente 
de debate, compartilhamento de informações e 

a agas

rabalho em equipeT
Agas conta com sete comitês que tratam de 

assuntos sensíveis à gestão dos supermercados 

gaúchos, propondo soluções para gargalos e 

problemas nas operações

Comitê jurídico
Coordenador: Ezequiel Stein (Supermercado Lanz – Igrejinha)

O objetivo do Comitê Jurídico é criar um ambiente de debate, compartilha-
mento de informações e estabelecimento de iniciativas no setor supermercadista 
por meio de três temas: institucional, gestão do conhecimento e gestão de riscos 
setoriais. Com isso, o setor e a entidade se fortalecem; há estabelecimento de melhores práticas 
e disseminação de conhecimento específico; monitora-se o ambiente legislativo e melhora o 
acompanhamento junto aos órgãos fiscalizadores e sancionadores na esfera administrativa. 

Para o atendimento desses objetivos, os participantes irão identificar agendas relevantes 
que impactem as atividades empresariais, propondo iniciativas possíveis. “Estamos conseguin-
do, aos poucos, traduzir a linguagem técnica do Direito para o nosso ‘bolichês’, a linguagem 
dos empresários do setor”, relata o coordenador, Ezequiel Stein. “Os temas jurídicos, quando 
abordados antecipadamente, resultam em ganhos muito significativos. Temos reiteradamente 
passado decisões que ajudam a evitar a judicialização de demandas”, diz.

estabelecimento de ações no setor. Os coordena-
dores identificam agendas relevantes e de mútuo 
interesse que impactem as atividades empresariais, 
propondo as iniciativas possíveis. A participação nos 
comitês é exclusiva aos associados da Agas. 
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Comitê de Prevenção de Perdas e Gestão
Coordenador: Patrique Nicolini Manfroi (Super Nicolini – Bagé)

A gestão, a redução de custos e a prevenção de perdas são os melhores caminhos para 
a eficiência das empresas do setor. Cabe a este Comitê propor ações para enxugar custos 
sem trazer prejuízo aos serviços. Esta é a equação a ser solucionada. “Em um período 
de instabilidade econômica, as lojas de maior sucesso são aquelas que erram menos, que desperdiçam 
menos, que tem mais produtividade e que assim, além de superar a crise, se habilitam a aproveitar as 
oportunidades surgidas”, explica o coordenador Patrique Manfroi.

Ruptura, sustentabilidade (uso racional de água e energia), trade marketing e gestão de estoque 
são outros temas afins ao CPPG. O momento do varejo pede eficiência total em todos os setores da 
empresa e ‘erro zero’. “A segmentação das discussões fortalece o poder de foco em metas claras e dá 
um método para alcançá-las. O associado será preparado para enfrentar qualquer crise”, destaca.

Comitê de Tecnologia da Informação
Coordenador: Lindonor Peruzzo Júnior (Peruzzo Supermercados – Bagé)

Os trabalhos no Comitê de TI devem ser desenvolvidos ao longo do ano. A primeira 
medida envolve a montagem de uma equipe formada por gerentes da área e sócios de 
redes de supermercados apaixonados por tecnologia. Um dos planos é montar um evento  
com a presença de empresas tanto de software como de hardware, a fim de trazer soluções inovadoras 
de ERP, sistema de RH, sistema de logística, BPM, entre outros. “Os fornecedores demonstrarão seus 
produtos para clientes em potencial. Se tudo der certo, teremos uma feira de tecnologia para conhe-
cermos as novidades em automação”, vislumbra o coordenador Lindonor Peruzzo Jr. 

Num momento em que a mão de obra está cara, a otimização de processos reduz custos e 
auxilia o empresário a ser mais competitivo. Outra proposta é formar um cadastro de fornecedores 
e soluções disponível aos associados da Agas por meio do site. “Faremos também reuniões periodi-
camente, para que possamos trocar ‘figurinhas’, cada um trazendo a sua experiência e mostrando 
o que de melhor tem”, resume. 

Comitê de Recursos Humanos e Capacitação
Coordenador: Franck Müller (Rede Müller – Taquara)

Alternativas para a retenção de talentos, formas de redução de rotatividade, 
seminários, cursos técnicos e superiores são alguns dos temas na pauta deste Comi-
tê. “O setor está em busca de eficiência. Como o volume físico das vendas não está 
crescendo nos patamares de outros anos, precisamos enxugar as operações para seguirmos com 
resultados similares. É o momento de ter a gestão total, de cuidar dos detalhes, de fazer o feijão 
com arroz, mas sem abrir mão dos diferenciais”, explica o coordenador Franck Müller.

Por intermédio da Agas, o setor está em constante diálogo com os diferentes entes públi-
cos em busca de soluções para os entraves, sugerindo melhorias para todas as pontas da cadeia.  
“A assinatura do decreto que regulamenta a questão da manipulação de carnes e frios, recentemente, 
é um exemplo da importância que a entidade tem ao fazer esta representação oficial do segmento. 
Mas os avanços são constantes e diários, seja nos cursos de capacitação, seja nas reuniões e nos 
encontros em que os supermercadistas participam”, conta.



Comitê das Centrais de Negócios
Coordenador: Cláudio Schwerz (Super Útil – Cruz Alta)

O desenvolvimento das centrais de negócios, com o fortalecimento de sua 
organização logística e de seu poder de negociação, é o foco do grupo. Entre os 
avanços já verificados em decorrência do seu trabalho está o crescimento de forma 
sustentável e organizada das empresas associadas às Centrais, resultado da troca de experiências 
entre os colegas supermercadistas e do acesso a novos e melhores fornecedores. 

As negociações em patamares mais próximos às condições antes exclusivas das grandes 
empresas proporcionaram a melhoria estrutural das lojas e maior competitividade. “Os forne-
cedores que acreditaram nesta oportunidade, neste novo e interessante canal de negócio com 
as Centrais, também obtiveram êxito e hoje colhem o resultado, pois perceberam a seriedade 
e solidez das negociações”, assegura Schwerz. A Redecen, por exemplo, é fruto do Comitê de 
Centrais de Negócios Agas.

Comitê de Meios de Pagamento e Financeiro
Coordenador: Paulo Pfitscher (Supermercado Gecepel – Porto Aegre)

A missão aqui é lidar com assuntos de extrema importância: controle finan-
ceiro, gestão de vendas com meios eletrônicos e conciliação em cartões. Como foi  
recém-criado, o Comitê de Meios de Pagamento e Financeiro ainda está traçando os 
planos de ação para o ano de 2017. “As taxas cobradas pelas administradoras de cartões são questões 
que preocupam todos os supermercadistas. A nossa intenção é reduzir a percentagem cobrada por 
eles em cada transação financeira no caixa”, revela o coordenador Paulo Pfitscher. 

As altas taxas e tributos cobrados, associados à demora no repasse de valores às lojas, geram 
queixas constantes pela diferença no prazo de giro. Tendo em vista ainda que as transações por 
cartões de crédito, débito e tíquetes de alimentação já representam cerca de 40% do total das 
vendas no autosserviço, com possibilidade de aumento no percentual, a renegociação da relação 
comercial entre as partes tornou-se uma prioridade.

Comitê de Relações Institucionais
Coordenador: José Eduardo Cidade (Walmart – Porto Alegre)

O Comitê de Relações Institucionais coordena as ações de representação e 
de defesa de interesses do setor supermercadista gaúcho. Ele procura identifi-
car e avaliar oportunidades de parcerias com órgãos dos Três Poderes (Procon, 
Inmetro, Ministério Público e Vigilância Sanitária, entre outros), promovendo a difusão de 
informações, a articulação e a mobilização dos associados e o alinhamento do setor sobre 
temas estratégicos. 

Durante o ano passado, houve avanços nas novas exigências da vigilância sanitária para a 
comercialização de produtos de origem animal, nas questões relativas à produção e comercia-
lização de produtos hortifrúti, envolvendo sua rastreabilidade e a responsabilidade do setor. 
“É importante estarmos articulados e envolvidos na construção de soluções que atendam o 
segmento, como o Decreto Estadual nº 53.304/16 e a Portaria nº 66/2017 e o Programa de 
Qualificação de Fornecedores de Hortifrúti”, comenta o coordenador, Eduardo Cidade.
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além de fazer recomendações assegurando 
que os planejamentos, projetos e objetivos 
estabelecidos tenham continuidade nas suces-
sivas gestões administrativas da Associação. O 
Conselho Superior opinará sobre projetos, or-
çamentos e investimentos, bem como analisará 
o desempenho da entidade no mês anterior e o 
progresso das ações referentes a planejamentos 
de longo prazo. 

Superior é um órgão normati-
vo de controle e de assessoramento à diretoria 
executiva da Agas, integrado por diretores com 
larga experiência e atuação institucional. Esse 
Conselho fará reuniões bimensais e atuará em 
conjunto com a Diretoria Executiva, emitindo 
pareceres sobre questões relevantes, de interes-
se da entidade, e que tenham sido encaminhadas 
pela Assembleia Geral ou Diretoria Executiva, 

o conselho

ontrole dos atosC
O Conselho Superior da Agas é um órgão composto por 

decanos do setor supermercadista, com a tarefa de examinar e 

vigiar as ações da diretoria 

Conheça seus integrantes

Ana Saling é diretora do Super Polivalente, em Santa Rosa, loja de 35 anos 

onde trabalham mais de 100 funcionários e que tem como slogan Preço 

baixo todo dia, com atuação forte em ofertas.

Cláudio Ernani Neves é diretor do Supermercados Paraíso, empresa fundada 

em 1952, hoje com matriz e duas filiais em Jaguarão, três filiais na cidade de 

Pelotas e mais de 250 colaboradores.

José Humberto Tischler é diretor do Supermercados Tischler, de Cachoeira do 

Sul, com 10 lojas, mais de 670 funcionários e um faturamento que coloca a 

rede no 16º posto entre as maiores do RS.

Lindonor Peruzzo é diretor do Peruzzo Supermercados, de Bagé, com lojas 

abertas em outros sete municípios e mais de 1,7 mil colaboradores. É a 

oitava maior rede supermercadista gaúcha.

Ugo Dalpiaz é diretor do Supermercados Dalpiaz, com quatro lojas e a matriz 

administrativa sediadas em Osório. A empresa completou 50 anos de 

história e emprega mais de 230 pessoas.

Santo Assis Beltrame é diretor do Supermercados Beltrame, com quatro unidades 

instaladas em Santa Maria. É a 23ª maior empresa supermercadista do RS por 

faturamento, conforme o Ranking Agas, empregando mais de 370 funcionários.
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do Gomes Supermercados, de Santo 
Antônio da Patrulha, tem as suas origens em um 
trabalho árduo e constante de família, que deu 
o seu melhor durante décadas para construir o 
patrimônio do empreendimento. A trajetória 
começa em 1945, com o armazém Gomes, no 
município de Caraá, fundado anteriormente por 
José Ferreira Gomes e seus filhos, Olmiro e Antô-
nio. Nos anos 1960, é estabelecida a Casa Gomes 
na cidade que até hoje abriga o supermercado, 
fundamentando assim o caminho da família no 
varejo patrulhense. 

Ao assumir a direção da empresa, em 1965, 
Marcolino Ferreira Gomes, filho de Olmiro, per-
cebeu o potencial de mercado na região e então, 
em  resolveu fundar o inovador Supermercado Go-
mes, em 1976, em um novo endereço na cidade. 
E foi então, aos poucos, que o Gomes começou 
a tomar as suas dimensões de hoje. “No início, 
trabalhávamos pelo menos 12h diárias, recebendo 
as encomendas no início do dia e limpando os 
balcões do açougue à noite. Tínhamos poucos 
equipamentos de refrigeração, então muitos 
produtos chegavam diariamente, direto para o 
consumidor.  O setor de padaria era eu mesmo 
que varria no fim do expediente”, conta Marco-
lino. Ao longo dos anos, o proprietário começou 
a adquirir os terrenos ao lado do prédio, pois, 
segundo ele, a expansão era inevitável. “Sempre 
tivemos muita garra e vontade, e sabíamos que o 
trabalho sempre seria duro. Mas o supermercado 
era um sonho para nós, então valeu a pena cada 
segundo, cada gota de suor.”

Em 2005 veio a segunda unidade do Gomes 
Supermercados, no primeiro centro comercial da 
cidade, com mais de três hectares de área total, 
dez lojas e um supermercado de primeira linha, 

com 1.800m² de área de vendas. A inauguração 
contou com um grande evento e uma homenagem 
a Marcolino, que dedicou a sua vida à empresa: 
“Minha mãe revelou para a imprensa local que o 
meu sonho de infância era ganhar uma bicicleta 
e um radinho de pilha. No dia, além de abrir o 
maior supermercado da cidade, também realizei 
este sonho. Foi muito emocionante para mim”, 
relata o empresário. 

O centro comercial, segundo Gomes, ficou 
conhecido por Gomão, enquanto a primeira unida-
de da rede é popularmente chamada de Gominho, 
o que demonstra um carinho grande da população 
local pelo supermercado. “Temos muito orgulho 
de sermos referência na região, e posso dizer que 
estamos colhendo os frutos do bem que plantamos 
desde o início do Gomes”, observa o diretor. Ele 
ainda conta que, mesmo com a caracterização de 
uma empresa local, o Gomes foi um dos poucos 
a não perecerem ao longo do tempo em Santo 
Antônio da Patrulha. “Hoje em dia costumamos 
dizer que não tem quem passe pela cidade que não 
ponha os pés por aqui. Temos clientes de longa 
data que, mesmo se mudando para outras cidades, 
ao voltarem, fazem questão de nos visitar. É uma 
honra e um privilégio para nós”, completa. 

U
Ao apostar na força local e investir em atendimento 

de qualidade, o Gomes Supermercados se consagrou 

como referência em Santo Antônio da Patrulha, e 

coleciona memórias especiais

a história

Di
vu

lg
aç

ão
/G

om
es

 S
up

er
m

er
ca

do
s

m sonho supermercadista

50 Revista AGAS (março/abril 2017)





p
e

rf
ild

o
fo

rn
e

c
e

d
o

r 
/ 

C
o

o
p

e
ra

tiv
a 

La
n

g
u

iru
 

em Teutônia, a Cooperativa Lan-
guiru foi fundada por 174 produtores rurais em 
13 de novembro de 1955. Seu objetivo principal: 
a industrialização da matéria-prima produzida 
nas propriedades rurais. Atualmente, são 6.082 
associados, com propriedades em 74 municípios 
do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale do 
Caí e Serra, no Rio Grande do Sul. O número de 
colaboradores é de 2.893, atuando em granjas e 
unidades industriais, comerciais, administrativas 
e de varejo em 13 municípios gaúchos.

Atuando nos segmentos de aves, suínos, 
leite, rações, varejo e postos de combustíveis, 
a Languiru comercializa seus produtos em todo 
o Rio Grande do Sul e em território nacional. 
Também comercializa produtos derivados de aves 
e suínos para mais de 40 países.

“As principais marcas da Languiru hoje são a 
diversidade de atividades, a eficiência produtiva 
em áreas caracterizadas como de minifúndio 
e a atenção especial à qualidade dos produtos 
e serviços”, afirma Dirceu Bayer, presidente 
da cooperativa. O setor de aves, por exemplo, 
representa cerca de 30% do faturamento bruto, 
sendo o frango o carro-chefe das vendas. Ele é 
seguido pelo setor de leite (26%), suínos (20%),  
supermercados (10%), rações (7%), lojas Agro-
center (5,5%) e postos de combustíveis (1,5%). 
O portfólio de produtos conta com cerca de 370 
opções, na linha humana. Na alimentação animal, 
são mais de 90.

Um dos grandes desafios atuais é a falta 
de disponibilidade de crédito pelas instituições 
financeiras, tendo em vista o cenário econômico 
brasileiro. “No segmento do agronegócio, há uma 
demanda maior por capital de giro, face à retra-
ção do mercado e aos altos custos de produção, 
registrados ao longo do ano de 2016”, analisa 

Bayer. O presidente destaca o custo/benefício 
como um diferencial de mercado. “Sermos uma 
cooperativa, que transforma a matéria-prima 
oriunda das pequenas propriedades rurais em 
uma vasta linha de produtos, também atrai o 
público, visto a procedência desta matéria-prima 
ser local e regional”, garante.

Entre as projeções de vendas para este ano 
está a de manter o foco no mercado brasileiro, 
na esperança da retomada do crescimento da 
economia. Além disso, há o desenvolvimento 
de produtos especiais também no segmento de 
frango, seguindo a tendência do Frigorífico de 
Suínos com a Linha Chef, recentemente dispo-
nibilizada ao mercado. 

A cooperativa gaúcha projeta um bom ano 
para 2017 no ramo do agronegócio, especialmente 
no segmento de transformação de proteínas ve-
getais em proteínas animais, ou seja, custos mais 
baixos dos insumos (milho e farelo de soja) em 
função do bom desempenho da safra dos Estados 
Unidos e da boa expectativa da safra nacional. 
“A intensa reestruturação verificada nos últimos 
dois anos nos condiciona a estar mais eficientes e 
preparados em 2017 e, quando a economia reagir, 
superar novos desafios e galgar novos horizontes”, 
projeta o presidente Bayer.

D e Teutônia para o mundo

Fundada em 1955, a Cooperativa Languiru conta hoje com 6.082 

associados e 2.893 colaboradores. Além das vendas no país, comercializa 

produtos derivados de aves e suínos para mais de 40 países
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próximos meses, há uma grande 
tradição de celebrar o amor. Seja no Dia das Mães, 
seja com o Mês das Noivas, ou até mesmo no Dia 
dos Namorados, o sentimento está no ar, dissemi-
nado entre os consumidores. Além disso, o cliente, 
que está fazendo de tudo para economizar, visita 
cada vez mais os supermercados, em busca de itens 
diferenciados e mais em conta para agregar valor 
às suas relações pessoais. 

No segundo domingo de maio, tradicionalmen-
te comemora-se o Dia das Mães, uma data especial 
que movimenta as vendas do mês. A floricultura 
deve ser colocada em destaque durante esse ciclo 
de vendas, trazendo novidades e itens para todos os 
gostos, desde os arranjos mais simples até os mais 
elaborados. Além disso, lojas que vendem eletroe-
letrônicos podem disponibilizar vendedores espe-
cializados para atender os clientes, de maneira que 

indiquem o produto mais adequado para os desejos 
do consumidor. Caso ele deseje um celular para a 
mãe que adora registrar os momentos em família, o 
‘consultor’ indicaria os aparelhos com as melhores 
câmeras, ou se a mãe é uma ávida consumidora de 
filmes e séries por serviços on demand, o vendedor 
apontaria os tablets com as melhores placas de vídeo. 
Um atendimento personalizado e certeiro é a chave 
para conquistar um cliente indeciso. 

Maio, além da homenagem às mães, também 
é tradicionalmente conhecido como o mês das 
noivas. Apesar de os supermercados não serem a 
primeira escolha quando se pensa em casamen-
tos, apostar na data seria um grande diferencial 
também para o varejo. Se a sua loja vende itens 
de cama, mesa e banho, por que não iniciar um 
serviço de listas de casamento, comuns em grandes 
lojas de eletrodomésticos? Além disso, o super-
mercado pode oferecer aos noivos espaços de 
degustação de bebidas, como vinhos, espumantes 
e cervejas, abrindo a oportunidade de negociação 
para a compra dos insumos para a festa – negócio 
que, dependendo do tipo de festa, pode se encai-
xar muito bem ao orçamento dos noivos. 

Outra comemoração apaixonada que movi-
menta o varejo na primeira quinzena de junho é 
o Dia dos Namorados, data que antecede o dia 
de Santo Antônio, conhecido na cultura popular 
como o santo casamenteiro. Uma opção de dife-
rencial é montar uma ilha oferecendo produtos de 
diversas naturezas para montar o jantar perfeito 
– realizar as refeições em casa é uma tendência de 
consumo brasileiro que vem se destacando com a 
crise. Entre os itens, podem-se incluir os clássicos 
da época, como vinhos especiais ou cortes de carne 
premium, mas também DVDs para embalar a noite 
ou velas para decorar o ambiente. 

durante os

V
Maio e junho inspiram muito amor – são meses em que homenageamos as 

mães, celebramos os casamentos e procuramos presentes românticos. Apesar 

de aparentemente não serem intimamente ligadas ao setor supermercadista, 

confira como os súperes podem se diferenciar nessas datas  
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qualquer negócio gosta de estar aliado, e com 
supermercados não é diferente. 

“O retorno que temos é o reconhecimento 
dos nossos clientes e o orgulho em apoiar os 
nossos conterrâneos a fazer mais pelo esporte da 
cidade e região”, afirma Lucia Righi, coordena-
dora de Marketing do Righi Supermercados. Já 
há alguns anos, a rede com atuação em Santana 
do Livramento, Quaraí e Rosário do Sul investe 
no patrocínio de atletas da região da fronteira 
Sudoeste. “Para definir o valor investido em cada 
atleta, calculamos um percentual sobre o lucro 
da operação”, explica Lucia.

Por muito tempo, o 14 de Julho, terceiro 
clube de futebol mais antigo do Brasil e atual-
mente licenciado de atuação, foi patrocinado 
pelo Righi. Hoje, um dos nomes apoiados pelo 
supermercado é o do maratonista Marcos Costa. 
“Apostamos no Marcos porque percebemos sua 
doação ao esporte e seu potencial. Ele ganhou 
diversos prêmios internacionais desde que 
começamos a apoiá-lo como um dos patrocina-

desafios na hora de decidir quem ou 
qual iniciativa patrocinar é a segurança de vin-
cular a marca a algo idôneo. Quando o assunto 
é esporte, entretanto, esta é uma barreira que 
já está superada. Afinal, atividade física remete 
a saúde, dedicação e garra – qualidades a que 

um dos

poio ao esporteA Supermercados têm ganhos de imagem como agentes 

investidores na formação de atletas e em atividades esportivas 
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Micheli Aguiar

O maratonista 
Marcos Costa 

tem mais de 480 
medalhas e troféus
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dores Master. Em janeiro deste ano, o Marcos 
ficou em 2º lugar na maratona de Miami”, 
orgulha-se Lucia.

Em Santa Cruz do Sul, o Miller Supermer-
cados também já tem expertise no patrocínio 
esportivo. Há mais de uma década patrocina os 
dois times de futebol da cidade, o Esporte Clube 
Avenida e o Futebol Clube Santa Cruz. Além de 
garantir aporte financeiro para os dois times que 
disputam a divisão de acesso do Gauchão, o negó-
cio também gera recursos para projetos sociais de 
escolinhas de futebol nos bairros da cidade.

O patrocínio esportivo não fica restrito 
ao futebol. O Miller também investe na equi-
pe masculina juvenil de basquete do Esporte 
Clube União Corinthians, em rústicas, paddle, 
judô e automobilismo. O apoio ao esporte é 
tão enraizado no negócio que funcionários que 
se dedicam a alguma atividade física também 
ganham patrocínio. “O retorno do investimento 
no esporte é muito valioso, pois contribuímos 
para o desenvolvimento das pessoas”, afirma Elisa 
Trinks, analista de Marketing de rede. 

O retorno financeiro, segundo Elisa, não fica 
restrito aos atletas. “Existem muitas pessoas en-
volvidas com o esporte, e nas comemorações, nos 
festejos do decorrer dos campeonatos, torneios, 
rústicas, sempre há alimentos e bebidas envolvidos 
e é nessa hora que o supermercado que apoia o 
esporte é lembrado. O consumidor conhece a em-
presa e acaba comprando em outros momentos”, 
destaca. Ter o nome vinculado ao atleta ou evento 
também gera mídia espontânea ao supermercado. 
“Os meios de comunicação fazem a cobertura dos 
eventos esportivos e a marca da empresa é vista e 
lembrada na TV, jornais, sites, rádio.”

Sucesso para os dois lados

Fernando Trein, professor de Marke-
ting Esportivo da Escola Superior de Pu-
blicidade e Marketing (ESPM-Sul), explica 
que o patrocínio esportivo não precisa ficar 
restrito à aplicação de verba a atletas ou 
equipes. “O patrocínio em formato dinheiro 
é só uma parte do marketing esportivo e tal-
vez o mais conhecido. Mas o supermercado 
pode, por exemplo, ajudar com o uniforme 
do atleta, com a alimentação, vinculando a 
marca a um evento esportivo na cidade e 

Dicas de patrocínio
Patrocine uma corrida – Muitas cidades e entidades 

têm organizado provas de corridas. Pense em ser 

o promotor das frutas e água durante e pós-prova. 

Não custa caro e dá visibilidade ao supermercado.

Faça parceria com uma marca – Algumas marcas fazem 

campanhas de troca de ingressos por produtos. 

Faça parceria para que o ponto de troca seja no 

supermercado. Isso proporciona mais pessoas 

girando na loja. 

Ofereça equipe de apoio – Em eventos esportivos na ci-

dade, funcionários do supermercado podem ajudar 

na organização do dia de prova, por exemplo.

Patrocine o nome do evento – Sua marca será publi-

cada em todas as notícias e postagens sobre a 

atividade apoiada.

Dê uniformes para atletas – Nas vitórias, nos gols, a 

imagem de sua empresa aparece junto, represen-

tando o sucesso.

Miller Supermercados patrocina os times 
Esporte Clube Avenida e Futebol Clube Santa 
Cruz, além de incentivar escolinhas de futebol

distribuindo água em uma maratona, entre 
outras iniciativas. Há diversas formas de 
estar presente ao esporte.”

Segundo Trein, há inúmeros estudos 
que mostram os valores que o esporte pro-
porciona às marcas. “Há uma espécie de 
reconhecimento da sociedade à empresa 
que valoriza o esporte. Não conheço um 
caso que tenha dado errado. O que falta 
para as empresas, sejam elas do ramo de 
supermercados ou não, é conhecer maneiras 
de investir no esporte. Criatividade é um 
nome que precisa estar alinhado à vontade 
de querer fazer”, conclui. 

Fonte: Fernando Trein – professor de Marketing Esportivo ESPM-Sul
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Com 13 anos de sua fundação, a Zinho Alimen-
tos optou em dar um passo a mais para modernizar 
a sua linha de produtos, por intermédio da refor-
mulação das suas embalagens. Agora, a nova cara do 
mix não está apenas no layout dos produtos, mas 
também nas bandejas – que por sua vez conservam 
melhor os itens e facilitam a sua preparação. 

A Cooperativa Vinícola Ga-
ribaldi lançou, em janeiro, o novo 
vinho Chalet du Clermont Ca-
bernet Sauvignon. De safra 2014, 
o novo produto tem aromas finos 
e potentes que remetem a frutas 
vermelhas, como mirtilo e fram-
boesa, com um delicado toque de 
especiarias. Além disso, a Garibal-
di contou com parceria da coope-
rativa uruguaia Cava, o que explica 
o novo rótulo que tem origem em 
Canelones, no país vizinho. O vi-
nho é caracterizado como denso e 
elegante, com taninos aveludados, 
liberando para um final de boca 
leve e sedoso. 

Ao trabalhar com a proposta de com-
preender os diversos paladares presentes 
entre os consumidores, a Divine Chocola-
tes aposta em um lançamento único – um 
mix de sabores por meio de uma caixa de 
lâminas de chocolate. Em uma única em-
balagem, o produto traz chocolate branco, 
ao leite, 50% cacau e 70% cacau, com o 
objetivo de atender a diversos desejos em 
reuniões entre amigos e familiares. 

A Isabela, marca tradicional no setor de 
massas, biscoitos e torradas no Rio Grande do 
Sul, lança cinco novos produtos e amplia o seu 
portfólio. Entre eles estão duas novas versões 
do biscoito Leite da Vaquinha – o Leite com 
Chocolate e o Leite Vitamina de Frutas. Além 
disso, também chegou o biscoito Maria no sabor 
chocolate, em embalagem de 400g. Mais uma 
novidade da marca é o Lanchinho, lançamento de 
biscoitos Wafer para crianças. O produto estará 
disponível nos sabores chocolate e morango, em 
embalagens de 30g.

DIVINECaixa de 
lâminas para agradar a todos

VINícola GarIbalDINovo 
vinho com parceria uruguaia

ISabElaNovidades
em biscoitos

ZINHo alIMENToSCara 
nova para os produtos
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Em tempos de reestruturação econômica, é essencial 

desenvolver uma maneira de manter um cliente fiel à marca. 

Uma vez que a competitividade do mercado está cada vez 

mais acirrada e sanar as necessidades de um público não 

é mais suficiente, é necessário criar meios de falar com o 

público e assim fazê-lo permanecer Para manter o
consumidor ao seu lado

Customização ao cliente
o envolver processos de aproximação com 
o cliente, tem-se a oportunidade de conhe-

cer as necessidades pontuais do público-alvo da 
empresa, e assim, são criadas ações de marketing 
e relacionamento customizadas ao cliente. Este 
posicionamento de marca gera mais vendas, au-
mentando assim a receita da empresa. 

A importância 
da concorrência

utras empresas também terão excelentes ideias 
para conquistar o público – e esta concorrência 

de qualidade é indispensável para a sua empresa 
buscar a sua diferenciação. Com um bom atendi-
mento e produtos de qualidade, o cliente voltará à 
loja que ele conhece e em que confia, já que sabe 
como será tratado e como será beneficiado. 
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Fontes consultadas: CEO da LTM, Emerson Moreira, e fundador da Soumais, Marcelo Jacinto. 

Atenção à personalidade 
aproximação com o cliente permite um 
atendimento mais personalizado. Ao entrar 
na loja e se sentir contemplado, ele terá mais 
vontade de consumir, sabendo que desde a 
organização das gôndolas até o atendimento 
nos check-outs respeitará o seu perfil. Além 
disso, mensagens em datas especiais, como 
Dia das Mães e Dia dos Pais, ou até mesmo 
a disponibilização de serviços como comu-
nicados ao saírem novas fornadas de pão, 
facilitando a vida do cliente. 

A

A

O

Sistema de pontos
evar vantagens ao consumidor, como 
desconto em próximas compras ou brin-
des ao alcançar uma certa quantia gasta, 
é sempre visto com bons olhos. Criar 
programas de fidelidade que envolvam 
pontuações para adquirir passagens aé-
reas, vale-presentes, produtos, serviços, 
entre outros, pode se mostrar uma boa 
alternativa para manter os clientes inte-
ressados nas suas lojas. 

L
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Ana Amélia Lemos Senadora

muito por fazer para recolocar o Bra-
sil nos trilhos do crescimento econômico. Alguns 
sinais recentes alimentam a esperança de que a 
grave crise provocada pela irresponsabilidade e 
pela gastança do governo passado poderá ser su-
perada. A equipe econômica tem acertado com 
medidas pontuais, como a taxa básica de juros, 
porém o governo não pode continuar cometendo 
equívocos na área política. 

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), 0,38%, divulgado recentemente, foi o mais 
baixo para janeiro em 30 anos. A inflação deverá 
estar no centro da meta em maio, em 4,5%. Os 
juros estão caindo e a confiança dos investidores 
aumentou. Há também expectativa de que os pró-
ximos números do PIB possam ser positivos.

Algumas medidas econômicas devem con-
tribuir nesse desempenho. A liberação das contas 
inativas do FGTS fará com que 30 milhões de 
trabalhadores tenham acesso a R$ 43,6 bilhões 
para a liquidação de dívidas e para consumo. A 
ampliação do Minha Casa Minha Vida e o Cartão-
Reforma, cuja MP está sob minha relatoria, no 
Congresso, estimularão o setor da construção civil 
e devem ter reflexos sobre a produção industrial 
e o aumento do nível de empregos.

Outro aspecto relevante que merece des-
taque, neste começo de ano, é a safra agrícola 
recorde esperada, bem acima das previsões, com 
215 milhões de toneladas.

Mas ainda há um longo caminho a ser percor-
rido para virar a página da recessão. Sem dúvida, 

ainda há o maior dos desafios é a retomada do emprego. 
Uma das medidas que podem contribuir nesse 
processo é a desburocratização. É preciso estimu-
lar o empreendedor. Reduzir o inaceitável recorde 
de 2.038 horas anuais para preencher formulários 
relativos a obrigações tributárias e diminuir os 
prazos para a constituição de empresas.

A crise dos estados e municípios também 
chama atenção. A falta de recursos até para pagar 
os salários dos servidores é o sinal da grave crise 
federativa. O debate sobre um pacto federativo 
mais justo, portanto, é inadiável.

Nós, parlamentares, precisamos fazer a nossa 
parte. Manter postura ética e ter responsabili-
dade com o recurso público. No mandato que 
desempenho há seis anos, utilizo, em média, 
30% da verba disponibilizada. Utilizo 1/3 dos 
cargos aos quais tenho direito. Abri mão do 
auxílio-moradia e do 14º e 15º salários até que 
tal ajuda de custo fosse extinta. Assinei a PEC 
do senador Magno Malta (PR-ES), que reduz em 
50% o salário dos parlamentares. 

São alguns sinais que considero importantes. 
Sinais animadores, aliás, que o governo precisa dar 
também no campo político. Nessa área, a decisão 
certa na hora certa tem enorme relevância. O pre-
sidente Michel Temer não pode repetir equívocos 
como da nomeação do ministro Moreira Franco, 
citado na Lava Jato, para garantir-lhe foro privile-
giado. O poder não tem amigos. A garantia de que 
a Lava Jato não sofrerá interferência é exigência 
de que a sociedade, sintonizada e atenta, não abre 
mão. O Brasil é maior que a crise. 
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Carla Carnevali Gomes Presidente do Sindipan-RS

em 16 de agosto de 2016 
a presidência do Sindicato das Indústrias de Pani-
ficação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do 
Estado do RS (Sindipan-RS), sucedendo Arildo 
Bennech Oliveira, que esteve à frente da entidade 
por 21 anos, três pensamentos nos ocorreram.

Primeiro, a responsabilidade de comandar 
uma entidade que em 2016 completou 83 anos 
de existência, que representa numerosa classe pa-
tronal das padarias, confeitarias, massas, biscoitos, 
indústria de pães e congelados.

Segundo, a responsabilidade de dar conti-
nuidade ao trabalho da gestão passada e também, 
podemos dizer, de todos os presidentes que nos 
antecederam e deixaram a marca da dedicação 
em nossa entidade.

Finalmente, o terceiro ponto que nos levou 
à profunda reflexão é que não estamos sós, assim 
como também bem acompanhado esteve Arildo 
nos anos passados.

O compartilhamento das ações e decisões 
felizmente tem acontecido no nosso sindicato, 
isto pela participação dos diretores, nas reuniões 
quinzenais e também na participação na Associa-
ção Brasileira da Indústria da Panificação (Abip). 
Por outro lado, as missões em feiras nacionais e 
internacionais têm tido a participação de associa-

ao assumirmos dos em números animadores, o que nos enseja a 
continuar promovendo viagens que trazem retor-
no, tanto na obtenção do conhecimento do nosso 
negócio como pela excelente integração entre os 
que participam.

Outro ponto extremamente positivo é que 
estamos com nossa sede dentro do sistema Fiergs/
Ciergs, com toda a estrutura de apoio que oferece. 
Tem sido política do Sindipan buscar aproximação 
com os parceiros do sistema “S” (Senai, Sesi e 
Senai). Particularmente aos leitores desta revista, 
achamos importante salientar a aproximação com 
a Agas, que até agora tem sido tão importante e a 
que pretendemos dar continuidade.

Para finalizar, entendemos oportuno registrar 
que todo nosso plano de trabalho está apoiado no 
Planejamento Estratégico formatado em dezembro 
do ano passado. Esta cultura de planejamento é 
resultado de um processo de amadurecimento 
contínuo da entidade, pois para alcançarmos nossos 
objetivos temos que evitar ao máximo o improviso 
e o comportamento baseado em mera reação.

Quero desejar a todos que 2017 seja um ano 
bom para os nossos negócios e que nosso amado 
Rio Grande do Sul encontre alternativas para os 
graves problemas econômicos, e também o Brasil 
consiga voltar a crescer, depurado, quem sabe, de 
tanta insanidade.
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Associação Gaúcha de Supermercados
Rua Dona Margarida, 320 – CEP 90240-610

Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

Contato: (51) 2118-5200 – agas@agas.com.br

www.agas.com.br

Presidente
Antônio Cesa Longo – Bento Gonçalves

Vices-Presidentes
Ademar Pedro Cappellari – Porto Alegre

Augusto de Césaro – Esteio

Cláudio Zaffari – Porto Alegre

Ezequiel Stein – Igrejinha

Sérgio Zaffari – Passo Fundo

Diretores
Ademir Gasparetto – Porto Alegre

Antônio Alberto Righi – Santana do Livramento

Antônio Ortiz Romacho – Gravataí

Cláudio Schwerz – Cruz Alta

Jaime José Andreazza – Caxias do Sul

Jairo Antonio Libraga – Santa Maria

José Eduardo Macedo Cidade – Porto Alegre

José Reni Milanezi dos Santos – Imbé   

Leonardo Taufer – Lajeado                   

Lindonor Peruzzo Junior – Bagé

Manuel Ademir Pereira – Viamão                

Paulo Fernando Pfitscher – Porto Alegre

Patrique Nicolini Manfroi – Bagé

Pedro Jacó Schneider – Ivoti

Raymundo Renero Beltrame Neto – Santa Maria

Conselho Fiscal
Cesion do Nascimento Pereira – Capão da Canoa

Franck Flamarion Muller – Taquara

Jacinto da Luz  Machado – Porto Alegre

Luiz Carlos Carvalho – Rio Grande

Olirio Bortolon – Vacaria

Sandro Formenton – Canoas

Representantes junto à Abras
Antônio Cesa Longo

Cláudio Zaffari

Conselho Superior
Ana Saling – Santa Rosa

Cláudio Ernani Neves – Jaguarão

José Humberto Tischler – Cachoeira do Sul

Lindonor Peruzzo – Bagé

Santo Assis Beltrame – Santa Maria

Ugo Dalpiaz – Osório

Agas Jovem – Presidente
Adriana Ribeiro Ortiz – Gravataí

Gerente-Executivo
Francisco Schmidt 

Representantes
Alceu Maggi Borges – Cachoeirinha

Amaury Andre Feron – São Luiz Gonzaga

Ardi Deloi Muller – Taquara

Arlei José Karpinski – Getúlio Vargas

Arthur Ribeiro Sobrinho – Soledade

Celso Miller – Santa Cruz do Sul

Cláudia Sonda – Erechim

Daniel Lenz – Venâncio Aires

Danilo Tiziani – Porto Alegre

Davi Treichel – Pelotas

Gastão H. Weinert – Santo Ângelo

Helvio Debona – Sarandi

Ismael Ali Baklizi – Uruguaiana

José Luiz Righi – Santana do Livramento

Leandro Alberto Rheinhermer – Carazinho

Luiz Antônio Oliveira – Alvorada

Luiz Brandão – Santiago

Rodrigo Marin – Guaporé

Rosane Ávila Roxo – Camaquã

Rudi Nei Schneider – Panambi

Marili Mombach – Montenegro

Sergio Coppeti – Santa Maria

Tania Maria Ampessan Fochesato – São Marcos

                                                  Departamentos   

 Associado:  atendimento@agas.com.br

 Capacitação:  capacitacao@agas.com.br 
 Comercial:  comercial@agas.com.br

 Financeiro:  financeiro@agas.com.br

 Imprensa:  imprensa@agas.com.br

 Jurídico:  juridico@agas.com.br

 Marketing e Eventos:  eventos@agas.com.br
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