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Vendas espelham o mercado 
A 36ª Convenção Gaúcha de Supermercados 
registrou crescimento de 2,7% no volume de 

vendas, refletindo o desempenho geral do 
setor no ano. Foram mais de 48 mil acessos 

registrados em seus três dias na Fiergs
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Apoio da indústria para 
entender o consumidor

mais uma vez 
na Fiergs para o grande momento de celebração, 
confraternização, aprendizado e negócios que 
é a Convenção Gaúcha de Supermercados. 
A ExpoAgas demonstra, a cada ano, ser um 
evento desenvolvido e consolidado pelo setor 
supermercadista, e que hoje, felizmente, já 
abriu suas portas e contempla, com suas opor-
tunidades, diversos outros segmentos na nossa 
economia. Saudamos, neste ponto, que 72% dos 
expositores eram gaúchos, pois precisamos que 
a indústria local recupere os cerca de 15 pontos 
percentuais que perdeu em participação no PIB 
do Rio Grande do Sul nos últimos 20 anos.

Tradicionalmente, utilizamos este espaço 
para colocar as críticas, sugestões e reivindica-
ções do setor aos poderes públicos. Neste ano, 
contudo, é imperativo que façamos antes o nosso 
mea-culpa enquanto entidade, para que apri-
moremos os serviços aos associados. Estamos 
deixando “o cavalo passar encilhado”, como diz 
o ditado gaúcho, quando o assunto é a represen-
tatividade do setor diante das administradoras 
de cartões e tíquetes. Hoje, algumas operadoras 
vêm deteriorando seu relacionamento com os 
supermercados, impondo taxas totalmente aci-
ma da razoabilidade de mercado. Esta situação 
está obrigando as empresas a se organizarem 
em redes de negócios, para que juntas consigam 
melhores condições de negociação. 

Em outra demanda do setor, muitas em-
presas estão com dificuldades na classificação 

estivemos  reunidos de produtos, já que itens similares vêm com 
discrepâncias de categoria e de nomenclatura 
dos fornecedores, causando confusão no con-
trole das empresas e sobretudo gerando perdas 
tributárias, além de criarem passivos ao varejo. 
Por isso, solicitamos a unificação do Cadastro 
e a criação desta ferramenta pela Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras), em uma 
alternativa funcional para ajustar processos, 
proporcionando a gestão de informações que o 
fabricante atribui a seus produtos. 

Sempre tivemos o sonho de que a indús-
tria forneça 100% dos produtos de açougue e 
fiambreria já cortados, manipulados, fatiados, 
temperados, empanados e prontos para que o 
varejo faça seu verdadeiro papel, que é o de 
vender os produtos ao consumidor. E este sonho 
começa a virar realidade, já que com o apoio de 
sindicatos e associações representativas do setor 
secundário, os fornecedores estão investindo e 
se adequando a isso.

Esperamos que todos estejamos aptos para 
cumprir as regulamentações e garantir a segurança 
alimentar dos consumidores gaúchos. A Agas já 
disponibiliza uma cartilha, desenhada em parce-
ria com diversas outras entidades e chancelada 
pelo governo do Estado, para prestar esclareci-
mentos sobre o assunto. Seguimos dispostos a 
participar de um grande seminário para orientar 
varejo, indústria e Vigilâncias Sanitárias muni-
cipais de todas as cidades gaúchas, no sentido 
de que caminhemos de mãos dadas para uma 
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solução definitiva dessa questão, que atenda a 
todas as empresas, garanta segurança ao consu-
midor e que ponha fim aos excessos de ações 
midiáticas que ocorreram, muitas vezes, por 
falta de conhecimento das pessoas que faziam 
parte da fiscalização.

Ainda no que tange ao governo de José Ivo 
Sartori, gostaríamos de mais uma vez reafirmar 
nosso apoio à verdadeira batalha em prol da 
cidadania e da igualdade que vem travando, 
cujos reflexos são sensíveis em todos os seto-
res, por meio de ações como o programa Nota 
Fiscal Gaúcha. Mas entendemos que ainda é 
preciso fazer mais; em especial, rogamos pelo 
aprimoramento de nosso sistema tributário, 
rumo à simplicidade e à clareza, já que a lei 
é para todos e deve ser entendida  da mesma 
forma. Acreditamos na competente equipe da 
Secretaria Estadual da Fazenda, que não medirá 
esforços para tanto. 

Nessa linha, não podemos esquecer também 
do que acontece na esfera federal. Programas de 
incentivo, ou Refis, são bons para os contribuin-
tes que invariavelmente não conseguem suportar 
o encargo tributário; todavia, isso também tem 
nos mostrado que o problema está na origem. 
Necessitamos de uma Reforma Tributária que 
traga simplificação, segurança e justiça para os 
cidadãos. O contribuinte não aguenta mais dever 
e parcelar, parcelar e dever. É preciso encerrar o 
ciclo do excesso e ingressar no do crescimento. 
Todos nós abrimos mão de diversas coisas para 
gerar riqueza à União. Agora é a vez do governo 
federal fazer sua parte. 

Depois do avanço fundamental promovido 
pela Reforma Trabalhista, as Reformas da Pre-
vidência, Política e Eleitoral são urgentes para 
que eliminemos as verdadeiras cóleras deste 
país, ao lado da corrupção, que são o direito 
adquirido e o corporativismo. Atualmente, 4% 

do Produto Interno Bruto brasileiro é gasto com 
o funcionalismo público, dado que nos indica o 
alto custo do Estado. Enquanto a Previdência 
não for separada da saúde, a soma dos sistemas 
público e privado custa o correspondente a 54% 
do orçamento brasileiro, mais do que o dobro 
do que é despendido com educação, saúde 
e benefícios sociais. Além disso, hoje, os 32 
milhões de aposentados da iniciativa privada 
custam o mesmo que 1 milhão de aposentados 
do poder público.

Enfim, convidamos todos para que parti-
cipem das atividades da Agas, que anualmente 
congregam mais de 80 mil pessoas em nossas 
feiras, eventos, seminários, cursos, comitês e de-
mais ações. Nosso Departamento de Capacitação 
segue promovendo cursos em Porto Alegre e no 
Interior, por intermédio da escola móvel, onde 
mais de 55 mil gaúchos se capacitaram. O setor 
varejista não tem mais espaço para o amadorismo, 
e a profissionalização é o caminho para a rentabili-
dade e a eficiência em todos os detalhes. O ramo 
supermercadista é cada vez mais uma atividade 
cheia de minúcias e que requer atenção, cui-
dado e processos na operação. Sabemos que o 
consumidor está fazendo valer o seu dinheiro, e 
por isso 48% das categorias sofreram o chamado 
trade down, com os consumidores migrando para 
marcas e produtos similares mais baratos.

Hoje, 70% das decisões de compra são 
tomadas pelos clientes no ponto de venda, e o 
consumidor fica somente 15 segundos, em mé-
dia, em frente à gôndola para escolher seu pro-
duto. Precisamos, portanto, do apoio destes 347 
fornecedores do varejo que estiveram perfilados 
no Centro de Eventos Fiergs para entendermos 
as demandas do comprador mais exigente do 
Brasil, o gaúcho, e criarmos diferenciais que 
possam fazer o setor seguir crescendo, de forma 
pequena, mas contínua e sustentável.
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serginhoGroisman: jornalista e apre-
sentador do programa Altas Horas da Rede 
Globo. Um dos profissionais mais admirados 
e grande defensor da educação e da inovação. 
Nesta edição da ExpoAgas, o garoto falou e 
trouxe seus pontos de vista sobre empreende-
dorismo, situação política e econômica do País 
e destacou a importância dos supermercadis-
tas investirem em diversidade de produtos.

Com contrato renovado até 2020, o 
comunicador explica como é possível lide-
rar um negócio em momento de crise. Quais 
os benefícios de buscar a liberdade e como 
é possível se tornar um empreendedor 
mesmo sendo funcionário de uma empresa. 
Conhecimento que também foi comparti-
lhado no último dia da 36° Expoagas.
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REVISTA AGAS Seu pai, ao chegar ao Brasil, 

montou uma fábrica de tecidos. Você ajudava na 

empresa da família? Quais os conceitos utilizados 

por ele que você costuma seguir?

SG Sou descendente de imigrantes. Quan-
do meu pai chegou aqui, procurou trabalho 
e viu que tinha uma aptidão para lidar com 
tecidos. Ele decidiu abrir uma fábrica de 
moldes em casa e passei a minha infância 
inteira vendo meu pai como empreendedor, 
tentando se colocar no mercado. Então 
eu entendi, logo criança, o que é trabalhar 
por seu próprio negócio. Ele cresceu, abriu 
outro empreendimento, foi roubado, gerou 
uma confusão na vida, mas isso fez com que 
ele pudesse me ajudar nos estudos. Meus 
pais sempre trabalharam muito.

REVISTA AGAS Quando se fala em empreende-

dorismo, muitas pessoas consideram a criação 

de negócios no mundo corporativo. Mas o que 

realmente torna uma pessoa empreendedora?

SG Se levar ao pé da letra, é uma pessoa que 
procura ter a sua independência por meio 
da elaboração de alguma coisa que tenha 
controle, tenha participação e gere empre-
gos. No meu ponto de vista, empreendedor 
não é necessariamente aquela pessoa que 
precisa ser a dona do negócio, mas que 



tenha atitudes de modo a trabalhar de uma 
maneira independente. Para mim, o empre-
endedorismo está ligado à independência.

REVISTA AGAS Quais as características de um 

funcionário empreendedor? Qual tipo de atitude 

ele tem que ter?

SG Ele precisa participar, se interessar, ser 
uma pessoa ativa, porque o empreende-
dorismo dentro da empresa pode fazer ele 
crescer e ser reconhecido. Esse é o funcio-
nário cujo futuro é mais promissor.

REVISTA AGAS E hoje no Brasil está fácil ser 

empreendedor?

SG Não está fácil assumir papéis no Brasil. 
Nem de empreendedor nem ao menos de 
cidadão. Mas, de qualquer maneira, existem 
associações, grupos que incentivam pequenas 
franquias e existe a possibilidade de procurar 
teu espaço hoje em dia, mas a duras penas.

REVISTA AGAS Quais os principais riscos e 

dificuldades para quem quer empreender?

SG O risco é o fato de você dispor de capital 
inicial e precisar saber bem onde está 
investindo para abrir seu negócio, para valer 
a pena. O risco é a coisa mais importante, 
mais fundamental para que a gente possa 

A ”“Não está fácil assumir papéis no Brasil. Nem de 

empreendedor nem de cidadão. É preciso correr 

riscos para não ficar só no sonho.

busca por liberdade 
e independência

assumir, senão você vai ficar sempre no 
sonho e sem realizá-lo.

REVISTA AGAS Este é um bom momento para 

colocar um projeto na rua ou agora é a hora de 

analisar, prospectar e planejar?

SG Um pouco dos dois. Você precisa arris-
car, mas, ao mesmo tempo, deve prospec-
tar. Tenho uma sobrinha que montou uma 
food bike com sua bicicleta. Então, as pes-
soas estão se adaptando à crise de alguma 
maneira, empreendendo em micronegócios.

REVISTA AGAS Nós sabemos que não é um bom 

momento econômico e político. Você considera 

que hoje ainda vale a pena investir no Brasil ou é 

necessário buscar alternativas em países vizinhos?

SG Olha, eu acho que depende muito 
do tamanho do negócio. Eu sou sempre 
favorável a investir no Brasil, acredito que 
as pessoas possam trabalhar aqui e que a 
maioria dos empreendedores quer ficar. Se 
você for abrir um negócio fora, precisa ter 
muito dinheiro. 

REVISTA AGAS O Brasil vive uma das maiores cri-

ses políticas do país. Em 2013, o povo foi às ruas; 

no ano passado a presidente sofreu impeach-

ment; com frequência, governantes e empresá-

rios são acusados de corrupção. Com esse cená-
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rio obscuro, ainda dá para ter esperança de que 

o país conseguirá crescer e de que a disparidade 

entre as classes sociais seja menor?

SG Vai demorar, mas sim. Acho que agora, 
depois do impeachment, estamos num difícil 
e lento processo político no qual a corrupção 
começa a ser apurada como nunca foi antes, 
havendo políticos e empresários investi-
gados. Acho que isso vai se estender para 
o país todo para atitudes menores. Vejo o 
momento econômico menos pior, ainda com 
grande crise, mas vamos sair dessa, sim. Não 
estabeleço tempo, contudo. 

REVISTA AGAS O governo federal tem cortado 

verbas destinadas para a Educação. Como é 

possível driblar a falta de incentivos públicos 

numa área fundamental para o desenvolvimento 

de qualquer nação?

SG Andamos para trás quando não se 
investe em Educação. De qualquer for-
ma, existe um outro trabalho paralelo ao 
Estado, desenvolvido pelas ONGs, com 
ações voluntárias ligadas ao setor e que, de 
alguma maneira, contribuem para que te-
nhamos ainda uma Educação possível e de 
qualidade. Sou muito otimista, acho que a 
internet ajuda muito a procurar a informa-
ção, mas o fundamental é que todos leiam.

REVISTA AGAS O setor supermercadista tem 

mostrado força e renovação. Você considera que 

este é um bom momento para investir/ apostar 

no setor? Quais os diferenciais para quem se 

dedica ao segmento?

SG O supermercado sempre soube que a 
competitividade na área é muito grande. A 
relação das lojas com os fornecedores pre-
cisa ser constantemente modificada, abar-
cando os interesses distintos. O fornecedor 
também tem seu caixa e tudo tem que ser 
muito bem acordado pelo investidor do 
supermercado para que exista uma harmo-
nia e que as empresas andem para a frente. 
É preciso se reinventar, não só na questão 
de atrair o consumidor, como também ter 
uma conversa com o fornecedor.

REVISTA AGAS Apostar em menor preço ou em 

qualidade. Qual o diferencial para quem quer se 

destacar no cenário atual?

SG O Brasil é muito diverso. Há super-
mercados que trabalham com a qualidade, 
mas que atendem um público com ren-
da superior. E mesmo assim, as pessoas 
pesam e adquirem conforme o bolso. Para 
os supermercados, penso que variedade e 
inovação são fundamentais. 

REVISTA AGAS Você criou uma nova linguagem na 

TV e um estilo de programa que fala para as mais 

diferentes tribos, mostrando suas características 

empreendedoras. Você investe em outros 

negócios também?

SG Eu não trabalho em outra coisa a não 
ser televisão. Dirijo meu programa de 
segunda a sexta-feira ou sábado, passo o 
dia inteiro organizando-o. Sou empreende-
dor dentro do meu negócio, que é o Altas 
Horas. Cuido da parte comercial, da parte 
artística e sou o apresentador.

REVISTA AGAS A popularização da internet am-

pliou o acesso à informação. Hoje, porém, há 

um número elevado de notícias falsas. Como a 

economia e o cenário trabalhista são afetados?

SG Uma parte pequena do jornalismo se 
nutre de informações falsas, e distingui-las 
passou a ser um desafio. Uma notícia sem 
fundamento pode levar a uma tomada de 
decisão equivocada. Há prejuízo claro com 
os danos causados. 

“Andamos para trás quando não se investe 

em Educação. A internet ajuda a procurar 

informação, mas ler é fundamental.” 
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Rede Imec lança 
linha de ecobags
Para divulgar sua nova linha de sacolas retornáveis, a rede 
Imec lançou em agosto a campanha Leve uma Ecobag e encha 
ela de esperança. As novidades já estão disponíveis nas uni-
dades Desco Super&Atacado e Imec Supermercados. Todo 
o lucro arrecadado com a venda do produto será repassado à 
Fundação para Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais 
(Fundef). Os novos modelos possuem temas inspirados na 
cultura do Brasil. Além disso, as ecobags apresentam estam-
pas mais leves e coloridas, para agradar também ao público 
jovem. Realizado desde 2013, o projeto ganhou o prêmio 
Sustentabilidade Agas Brasken em 2014, durante o Carrinho 
Agas. Os itens dão aos consumidores a opção de substituir as 
sacolas plásticas e ainda beneficiar uma entidade. Para o Imec, 
o projeto é a representação de alguns dos valores mais impor-
tantes da rede: solidariedade e consciência ambiental.

Rede Vivo com 
nova promoção
Está de volta a promoção Guri de Sorte 
Rede Vivo, que desta vez conta com o 
personagem Guri de Uruguaiana como 
protagonista da campanha. Válida de 11 de 
setembro até 31 março de 2018, a ação da 
Rede Vivo distribuirá dezenas de prêmios 
em todas as cidades em que atua, sendo 
a maior promoção de sua história. Serão 
sorteados um Fiat Mobi por região e mais 
de 70 prêmios como geladeiras, máquinas 
de lavar e televisões. Essa edição obteve um 
aumento na adesão de parceiros, graças a 
uma estratégia que valoriza e estimula os 
clientes a comprar dos fornecedores envol-
vidos. Ao adquirir um produto das marcas 
participantes, ganha-se cupons extras, 
aumentando as chances de ser sorteado. 
Compras acima de R$ 50 dão direito a um 
cupom, que deve ser depositado nas urnas 
disponíveis na rede. Utilizar o cartão Rede 
Vivo Siga Cred também é uma maneira de 
obter mais cupons da promoção. 

Mais de 150 pessoas prestigiaram a 2ª Noite de Massas, Queijos e Vinhos, 
realizada em 18 de agosto, em uma iniciativa do Miller Supermercados 
em parceria com o Rotary Club Santa Cruz do Sul. Além de saborearem 
um jantar com dois tipos de massas e cinco sabores de molhos, os pre-
sentes degustaram à vontade queijos e algumas bebidas, como vinhos, 
espumantes, suco, água e refrigerante. O evento contou com a presença 
do colunista de Enogastronomia Emerson Haas, que explicou as harmo-
nizações ideais para as diferentes qualidades de vinho. A renda da venda 
dos ingressos foi destinada ao Projeto Jardim Terapêutico, voltado aos 
pacientes da ala de Oncologia do Hospital Ana Nery e para o Asilo de 
Santa Cruz do Sul (Asan). 

Novidades no 
Zaffari Hípica
A zona sul de Porto Alegre conta agora 
com três novos estabelecimentos operan-
do no Zaffari Hípica. As novidades são a 
estética Espaço K, a ótica D’Lucca e a loja 
de vestuário feminino Seychelles. Outra 
nova atração é a Magic Games, com uma 
piscina de 520 mil bolinhas e diversos 
brinquedos para toda a família. Seguindo 
o conceito mall, o Zaffari Hípica conta 
com lojas como CVC Turismo, Planeta 
Surf, Blanca, Atmosfera, Patchwork, 
Panvel, Lavanderia Chuá, Manôa e O 
Boticário, além de uma unidade do su-
permercado Zaffari.

Miller Supermercados e Rotary 
Club realizam evento
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Realizada de 12 a 14 de setembro em 
Atibaia (SP), a Convenção Abras 2017 
divulgou dados importantes sobre o cená-
rio macroeconômico e as tendências para 
o varejo brasileiro nos próximos meses e 
anos. A expectativa da Abras é de que as 
vendas dos supermercados se aproximem 
da estabilidade em 2017, com previsão 
de crescimento de receita bruta de 1,5%. 
Entretanto, o índice de perdas do setor está 
em 2,1% (R$ 7,11 bilhões) em 2016. Já se-
gundo apuração da consultoria GfK, o recuo 
de preços é o maior já observado na cesta de 
produtos, com destaque para itens básicos 
de consumo, como carne de corte traseiro, 
feijão, arroz e batata. Juntos, reduziram 
18% nos últimos 12 meses. A lealdade do 
consumidor em relação aos supermercados 
baixou: o shopper compra em sete canais 
diferentes. Em 2013, eram cinco. 

Super Daki 
reinaugura unidade
O Super Daki reabriu, em 30 de agosto, sua loja localizada no 
Condomínio Ecoville, na zona norte de Porto Alegre. A em-
presa é afiliada à Rede Grande Sul e possui três unidades na 
capital. Durante a cerimônia de reinauguração, foi realizado um 
coquetel, que contou com a presença de clientes, parceiros e 
autoridades. O diretor Paulo Dreger recebeu pessoalmente os 
presentes. Entre as modificações realizadas na unidade estão a 
nova fachada e a modernização do layout interno.

Convenção Abras 
2017: tendências
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Nova filial do 
Super da Praia
A cidade de Três Cachoeiras, no litoral 
norte do Estado, conta agora com uma 
unidade do Super da Praia. A filial de mil 
metros quadrados foi inaugurada em 29 
de agosto, com investimento de R$ 2 mi-
lhões e geração de 54 empregos diretos. O 
proprietário da rede e um dos diretores da 
Agas, Cesion Pereira, recebeu autoridades, 
convidados, parceiros e fornecedores no 
coquetel de inauguração. O evento contou 
ainda com a presença do presidente da 
Associação, Antônio Cesa Longo. A nova 
unidade vem para somar ao trabalho rea-
lizado pela marca no litoral, com as filiais 
em Capão Novo e Terra de Areia.

Para a nova campanha de marketing, a 
holding de supermercados e distribuido-
ras UnidaSul se uniu ao ator Jair Kobe, 
que interpreta o personagem Guri de 
Uruguaiana. O comediante atua em uma 
paródia inspirada no sucesso Paradinha, 
da cantora Anitta, com clipe gravado em 
um supermercado. Na produção da agên-
cia digital WT, Kobe canta dentro de uma 
unidade da rede, e a paródia aproveita o 20 
de setembro para enaltecer o vocabulário 
regional. Lançada em 28 de julho, a ação 
contabiliza mais de 1,55 milhão  de visuali-
zações no Facebook e mais de 200 mil views 
no YouTube. A UnidaSul é administradora 
do Supper Rissul e do Macromix.

Estudo explora as 
experiências do cliente
A soma de forças entre a Associação Brasileira de Automação 
(GS1 Brasil) e a consultoria H2R Pesquisas Avançadas resultou 
na quinta edição do estudo Consumidores e empresas: ten-
dências e comportamento no mercado nacional. Realizado em 
maio, o levantamento investigou como a busca do cliente por 
informações de produtos influencia na experiência em lojas 
online e físicas. Foram entrevistadas 400 pessoas acima dos 
18 anos com acesso a smartphones e 550 empresas dos setores 
de alimentos, saúde e indústria de transformação. Segundo a 
pesquisa, a experiência se inicia na internet: 84% procuram 
informações detalhadas dos produtos na web. Na hora da de-
cisão de compra, a força da marca é a maior influência (63%). 
Apesar do crescimento do e-commerce, o consumidor ainda 
gosta de ir à loja física, principalmente para adquirir produtos 
de cuidados pessoais, medicamentos, alimentos e bebidas. 
Artigos tecnológicos têm força online, mas os clientes preferem 
o ponto físico para aperfeiçoar sua experiência.

Ação da UnidaSul 
é sucesso na web

Fabricio Morini lança livro 
sobre empreendedorismo

Em outubro, o escritor Fabricio 
Morini lança a obra Faça Seu Negó-
cio Decolar, publicada pela Editora 
Gente. No livro, o autor conta suas 
experiências de empreendedoris-
mo. Desde a infância, Morini so-
nhava em atuar no ramo da aviação, 
objetivo conquistado ao fundar a 
escola de voo Morini Air. Por meio 
dela, aprendeu na prática o que é 

necessário para fundar um negó-
cio de sucesso. Seguindo a ideia 
do conceito “empreendedorismo 
real”, a obra procura ser bastante 
realista quanto às dificuldades 
que os empreendedores enfren-
tam durante sua jornada.

Ficha técnica

Título: Faça Seu Negócio Decolar

Autor: Fabricio Morini

Número de Páginas: 160

Preço: R$ 34,90
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Os diversos voluntários que atuaram na última edição da 
campanha Sábado Solidário conseguiram arrecadar 6.347kg 
de alimentos. A ação foi realizada pelo Banco de Alimentos e 
ocorreu em 5 de agosto, em Porto Alegre, nos supermercados 
Asun, Big, Carrefour, Nacional e Rissul. Representantes de 
universidades, Rotary, Lions, Maçonaria, grupos de escotei-
ros, igrejas e funcionários de empresas ajudaram na busca 
por doações. O responsável pela logística da campanha foi o 
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística 
no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs). As arrecadações 
foram destinadas aos Bancos de Alimentos, que distribuem 
mais de 250 toneladas de mantimentos por mês para mais de 
300 entidades da capital.

Comercial Zaffari instala self 
checkouts em Passo Fundo
A unidade de Passo Fundo da rede Comercial Zaffari conta desde julho 
com uma novidade: a loja ganhou quatro terminais de autoatendimento, 
também chamados de self check-outs. Com a inovação, a rede trará mais 
agilidade para seus consumidores, pois, por meio dos aparelhos, o próprio 
cliente pode registrar os itens e efetuar o pagamento de suas compras. 
O self check-out é uma forte tendência no ramo supermercadista, sendo 
vista em grandes redes pelo mundo todo. Além de facilitar a vida do 
consumidor, ele oferece uma experiência de compra diferenciada e 
moderna. Com interface simples e intuitiva, por enquanto os terminais 
aceitam pagamento por meio de cartões de crédito ou débito convenia-
dos e permitem compras de até 15 produtos.

Para aumentar a qualidade do atendi-
mento e modernizar seus estabeleci-
mentos, os franqueados da Rede Super, 
de Santa Maria, estão investindo em 
reformas. O mercado Copetti, por 
exemplo, está reformulando suas quatro 
lojas na cidade. A unidade da Avenida 
Rio Branco foi a que mais mudou, 
tendo renovado desde gôndolas e refri-
geradores até as instalações elétricas e 
hidráulicas do prédio, com investimento 
estimado em R$ 700 mil. O mercado 
Nossa Senhora das Dores ampliou 540 
metros quadrados em sua loja e con-
tratou cinco novos colaboradores. Já o 
mercado Stangherlin focou na ampliação 
e melhoria de seu espaço físico.

Conforme o Índice Nacional de Vendas, 
apurado pelo Departamento de Eco-
nomia e Pesquisa da Abras, as vendas 
no setor supermercadista atingiram 
alta de 0,73% entre janeiro e julho, se 
comparado ao mesmo período de 2016. 
Em julho, as vendas em valores reais 
tiveram subiram 4,21% em relação à 
junho. Entretanto, houve queda de 0,5% 
em comparação ao mesmo mês do ano 
anterior. Em valores nominais, ocorreu 
alta de 4,46% em junho e aumento de 
2,22% quando comparado a julho de 
2016. No acumulado do ano, houve cres-
cimento de 4,8% nas vendas. A Abras 
divulgou ainda os resultados da Abras-
mercado, cesta de produtos pesquisada 
pela consultoria GfK e analisada pelo 
Departamento de Economia e Pesquisa 
da entidade. Em julho, o valor foi de R$ 
464,47 para R$ 456,86. No acumulado 
dos últimos 12 meses, ocorreu queda de 
6,25% na cesta.

Rede Super: foco 
nas reformas

Vendas sobem 
0,73% no setorSábado Solidário arrecada 

mais de 6t de alimentos
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Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

BeNto GoNçalVeS

5 a 7/Out
alimentação e cuidados para os pets
Instrutores: Veterinários da Prefeitura

CiDReiRa

17/Out
excelência em atendimento 
Instrutor: Janer Costa

18/Out
Motivando e comprometendo seu funcionário 
Instrutor: Janer Costa

19/Out
Mix de sucesso para padarias e confeitarias 
Instrutor: Fabiano Soares

20/Out
Formação de açougueiros 
Instrutor: Luiz Carlos Jantzen

Informações: capacitacao@agas.com.br 

Agenda de cursos

Informações: eventos@agas.com.brAgenda de eventos

tRaMaNDaí

23/Out 
Como contratar, manter e desenvolver colaboradores
Instrutor: Angelita Garcia

24/Out 
Formação de cartazistas
Instrutor: Rainer Telini

25/Out 
excelência em atendimento
Instrutor: Salvador Fraga

26/Out 
liderança para resultados: 
como a internet pode ajudar os pequenos negócios 
Instrutor: Sebrae

o
u

tu
b

ro

25 e 26 de outubro
51ª Convenção Regional de Supermercados / Centro de Eventos de Tramandaí 

27 de novembro 
Carrinho agas / Casa NTX, Porto Alegre

Brasileiros estão 
mais conectados
Segundo o estudo TG.Net, realizado pela 
Kantar IBOPE Media, 71% das pessoas 
nas principais regiões metropolitanas do 
Brasil já possuem acesso à internet. Além 
das compras (65%), o ambiente virtual é 
procurado para entretenimento (71%) e 
comunicação (54%). Os mais conectados 
são os jovens adultos, entre 25 e 34 anos. 
Além disso, para 64% dos entrevistados 
as informações compartilhadas sobre 
experiências com produtos são um fator 
decisivo na escolha dos consumidores. 
Antes de adquirir um produto, 73% ob-
têm mais informações na internet, 71% 
acreditam que a rede disponibiliza dados 
exclusivos e 38% dos internautas apontam 
que a facilidade das compras online é mais 
importante que o preço.

Alta tecnologia no Stok 
Center Petrópolis
Para aprimorar a tecnologia de seus terminais de atendimento, 
o Stok Center Petrópolis, de Passo Fundo, está apostando no 
sistema Jade. Por meio de um scanner de alta performance, o 
dispositivo reconhece automaticamente os produtos em qual-
quer direção que estejam posicionados. Com a implementação 
do sistema, a loja possui agora um caixa de autoatendimento, 
que lê códigos de barras e reconhece visualmente os itens a uma 
velocidade de até 60 mercadorias por minuto. O Jade é uma 
solução para os varejistas, pois aumenta a eficiência operacional 
e diminui perdas. Além disso, oferece ao consumidor uma 
experiência de compra diferenciada, reduzindo o tempo de 
operação no check-out. O equipamento vem com um monitor 
digital para verificação e confirmação de produtos, validação 
audível e painel tátil para pagamento por meio de cartões de 
crédito ou débito conveniados.
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Danieli alimentos promove 
ação na ExpoAgas

bjetivando conceder uma lembrança dos três dias de feira, 
a Danieli Alimentos trouxe à ExpoAgas dois totens de 

fotos – um ficou nas palestras magnas e o outro no estande 
da empresa. Ambos os aparelhos continham uma moldura em 
formato de coração, remetendo à  identidade visual da Danieli 

Alimentos. A promoção Foto 
do coração proporcionou aos 
participantes da feira a opor-
tunidade de tirar e postar suas 
fotos, registrando o evento. As 
imagens compartilhadas ainda 
concorreram a prêmios distri-
buídos pela empresa.

o

Ampliações no horizonte 
do Superpan

eguindo o crescimento do seu público consu-
midor no Estado, a Superpan decidiu ampliar 

as unidades de Rio Pardo e Viamão, em um inves-
timento estimado em R$ 65 milhões. A fábrica de 
Rio Pardo terá aumento de 50% de área, passando 
para 18 mil m², além de gerar 300 novos postos de 
trabalho, que se somarão aos atuais 742 colabora-
dores da unidade. As reformas, que já começaram, 
devem fechar em R$ 50 milhões aplicados tanto na 
obra quanto na aquisição de novo maquinário. Já a 
sede da empresa, em Viamão, receberá um novo 
pavilhão de 5 mil m², com um investimento de R$ 
15 milhões e criando 100 novos empregos. 

Havaianas São Paulo agora 
é Alpar do Brasil

sucesso da operação de Havaianas no Rio 
Grande do Sul e no Rio de Janeiro fez com 

que a Alpargatas, detentora da marca, nomeasse a 
Alpar do Brasil a nova distribuidora de produtos para 
São Paulo (capital) e Região ABCD (Santo André, 
São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, 
Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires). Co-
mandada e representada pelo gerente nacional de 
Vendas Ildoir Benke, a empresa coloca seus pés e 
crava seu nome em um dos mercados mais impor-
tantes do mundo, a capital econômica do país. Com 
matriz no Rio Grande do Sul, a Alpar do Brasil é 
a maior operadora de marcas líderes do segmento 
de calçados no Brasil.

Dália recebe certificação
Dália Alimentos recebeu, em 1º de setembro, 
o Selo de Identificação de Participação da 

Agricultura Familiar (Sipaf), entregue oficial-
mente pela Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead). A 
solenidade aconteceu na Expointer, em Esteio, e, 
de acordo com a Dália, receber o selo é o reconhe-
cimento do trabalho de qualidade feito de forma 
associativa. A certificação tem por objetivo dar 
visibilidade aos empreendimentos que promovem 
a inclusão de agricultores, o que vai ao encontro 
da premissa de trabalho da Dália, que conta com 
4,3 mil famílias associadas que produzem suínos 
e leite em 130 municípios.

Transformações 
na Roseflor Alimentos

fim de estabelecer uma relação mais próxima 
com o consumidor, a Roseflor lançou um novo 

logotipo, refletindo modernidade e priorizando fato-
res como leitura, presença e padrão na identificação. 
Com o novo logo, todas as embalagens da empresa 
estão, atualmente, passando por um processo de re-
design, para propiciar uma comunicação mais efetiva. 
A modernização de identidade visual faz parte de um 
novo posicionamento da marca para ser conhecida 
como Roseflor Alimentos e também propõe um 
conjunto de ações de melhorias e investimentos, 
voltado a avanços estruturais e mercadológicos. 

Película conta a história de 
fundador da RAR

om o nome Viver e acreditar, o documentário 
sobre a vida de Raul Anselmo Randon, funda-

dor das Empresas Randon, foi lançado em agosto, 
em Caxias do Sul. O filme traz o perfil do gestor, 
mapeando desde o início da sua infância, em Santa 
Catarina, até a atualidade de sucesso. Além do relato 
de Randon, a película ainda conta com a participação 
da sua esposa, Nilva D’Agostini Randon, e dos cinco 
filhos. Retratando os avanços da indústria automo-
tiva e a paixão pelo agronegócio, o documentário é 
baseado na biografia Os olhos de quem vê. 
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O verão pode ser desafiador para 

o rendimento. Contudo, opções de 

promoções e ambientação aliando 

as festas da época podem dar um 

up na lucratividade do varejo 

frisson das festas de fim de ano no 
varejo, janeiro e fevereiro podem significar baixas 
no rendimento. Com o consumidor passando 
férias em outras localidades ou economizando 
para viajar, muitos supermercadistas encontram 
dificuldades para manter o faturamento em alta. 
Segundo revela o consultor e instrutor da Agas, 
Airton Dória, em períodos de sazonalidade em 
que há queda de vendas, é essencial que o gestor 
de varejo inove com criatividade o atendimento 
e as vendas da sua loja. “A oferta de produtos re-
lacionados à ocasião festiva e ao período do ano é 
essencial para atrair clientes e potencializar suas 
compras, mantendo ou mesmo aumentando o seu 
ticket médio”, revela. 

O consultor aponta que um dos passos para 
aderir ao espírito de verão é criar uma atmosfera 
que remeta à estação, associando-se ao clima de 
praia e carnaval e fortalecendo o conceito no va-
rejo. “Vale apostar em decorações aproveitando a 
temática, incluindo banners, cartazes e etiquetas 

de preço”, comenta. Além disso, quando possível, 
a criação de espaços na área de vendas, utilizando 
motivos da época, pode complementar o clima 
praiano. Opções de decoração incluem aspectos 
tradicionais do carnaval, como máscaras, serpen-
tinas e confete, entre outros. 

Com o calor chegando, as bebidas ficam em 
alta, oferecendo refresco para as temperaturas 
quentes e um convite para as festas de carnaval. 
Segundo Dória, nessa época do ano o consumo 
desses produtos aumentam consideravelmente, 
então o cuidado com o mix – oferecendo varie-
dade e quantidade – é fundamental. “A exposição 
dos itens deve estar destacada na loja e uma boa 
sinalização pode potencializar as vendas. Também 
é importante manter um estoque de segurança 
mais elevado, evitando rupturas”, completa.  Na 
parte de alimentação, a indicação do consultor é 
apostar em itens leves, como frutas e vegetais: 
“São boas opções alimentos de fácil preparação 
para refeições rápidas e saudáveis como sanduí-
ches naturais”. 

Motivar a equipe de colaboradores é uma 
missão permanente dos gestores. Nessa época do 
ano, especificamente, é muito importante que o 
gerente reforce a importância do atendimento aos 
clientes, o que tem o poder de potencializar as 
vendas da loja. Outra possibilidade é realizar pro-
moções de vendas, o que, de acordo com Dória, 
requer negociações cuidadosas com fornecedores, 
para não comprometer as margens de lucro ou 
mesmo as finanças do mês. “As ofertas podem ser 
organizadas no formato leve 2 pague 1, cupons de 
descontos, preços diferenciados, compre e ganhe 
e sorteios, entre outras”, completa. 
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TST não aplica Lei de 
Terceirização a caso antigo

Tribunal Superior do Trabalho (TST) não ad-
mitirá a aplicação da Lei da Terceirização em 

contratos extintos antes da vigência da lei nº 13.429, 
de 31 de março. Em decisão unânime da Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), os 
ministros reconheceram o vínculo empregatício de 
uma operadora de telemarketing contratada por uma 
prestadora de serviços de um banco. A primeira de-
cisão do TST mostra a tendência de não aplicar a Lei 
de Terceirização, assim como a Reforma Trabalhista 
em geral, para contratos extintos.

Supermercados são 
considerados atividade essencial

Decreto 9.127, publicado em agosto no Diário 
Oficial, reconhece os supermercados e hiper-

mercados do Brasil como atividade essencial para a 
população. A nova norma dá ao setor supermerca-
dista maior segurança jurídica, eis que o coloca no 
elenco de atividades cujas necessidades são inadiáveis. 
A garantia de seu funcionamento assegura o atendi-
mento às necessidades básicas e, por tal razão, tam-
bém deve ser observada pelos municípios quando da 
sanção de leis que dispõem sobre o funcionamento 
do comércio. Não se fará necessário incluir nas Con-
venções Coletivas as mudanças cujas condições estão 
previstas na nova lei, como: liberdade da abertura do 
comércio aos domingos e feriados, ou aquelas cujas 
condições permitam que as empresas administrem 
diretamente seus empregados.

Loja não é responsabilizada em 
roubo no estacionamento

ontrariando a própria jurisprudência, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que comércios 

com estacionamentos gratuitos e sem segurança não 
possuem responsabilidade direta em ocorrências 
como roubos ou furtos de bens dos consumidores. 
No caso, o cliente de um restaurante entrou com 
uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-
SP) para ter ressarcimento sobre sua motocicleta 
roubada no estacionamento. Lá, foi aplicada a Súmu-
la 130 do STJ e garantido o dever de indenizar para o 
restaurante. Entretanto, o estabelecimento recorreu 
ao STJ e venceu o processo. A decisão foi tomada 
em uma das cortes mais importantes do país, o que 
pode representar uma virada na jurisprudência. En-
tretanto, como não houve unanimidade na sentença, 
ela pode não se tornar majoritária.

Reciclagem de lâmpadas 
fluorescentes 

Reciclus lançou em 20 de setembro uma 
campanha de reciclagem de lâmpadas fluores-

centes, com o tema Indispensável como a luz. A in-
tenção é mostrar aos consumidores que o descarte 
correto do material é tão importante quanto o das 
garrafas pet, desenvolvendo assim uma consciência 
sustentável. A campanha envolve também a co-
locação de coletores nas empresas parceiras, sem 
custos, o que pode aumentar o tráfego no PDV. 
Confira mais no site www.agas.com.br.

Importador deve pagar IPI
ara a Justiça Federal, o Imposto Sobre Produtos 
Industrializados (IPI) deve ser aplicado na saída 

da mercadoria do estabelecimento do importador 
na operação de revenda. Isso vale ainda que o pro-
duto não tenha sido industrializado no Brasil. Uma 
empresa recorreu ao Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1), em Brasília (DF), solicitando o 
requerimento da declaração de inexigibilidade do 
IPI incidente nas operações de comercialização 
interna de produtos importados, restringindo o 
fato gerador da exação somente no momento do 
desembaraço aduaneiro. A solicitação foi negada 
em primeira e segunda instâncias.
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Foram publicadas, em 15 de setembro, no Diário Oficial 
do Estado, mudanças no regulamento do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme os decretos 
53.710/2017 e 53.711/2017, o café torrado e moído, em cápsulas, 
foi excluído da Cesta Básica do RS e foram alteradas as margens 
de valor agregado para cálculo do débito de responsabilidade 
por substituição tributária de mercadorias do rol dos produtos 
alimentícios. Outra novidade é que foi atualizado o Preço Médio 
Ponderado a Consumidor Final (PMPF) das bebidas quentes. Por 
fim, ocorreu um ajuste técnico na tabela que, para fins de subs-
tituição tributária, estabelece os percentuais de margem de valor 
agregado de vinhos, espumantes e demais bebidas quentes.

Regulamento do ICMS é alterado 
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Multa prevista no 
CPC não deve ser cobrada

ão poderá ser aplicada a multa de 10% sobre 
o valor da condenação trabalhista para aqueles 

que não pagaram o que devem na fase de liquidação 
de sentença, em no máximo 15 dias. A decisão foi 
do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
A penalidade está prevista no artigo 523 do novo 
Código de Processo Civil (CPC), mas, como o caso 
foi considerado incidente de recurso repetitivo, esse 
resultado certamente será seguido pelas demais ins-
tâncias da Justiça do Trabalho. O julgamento foi de 
14 votos a 11, mantendo a jurisprudência da corte.

Receita continuará 
tributando terço de férias

Receita Federal orientou seus fiscais a não 
levarem em consideração o julgamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a inclu-
são dos valores relativos ao adicional de um terço 
de férias e aos primeiros 15 dias de afastamento 
de empregado (em caso de doença ou acidente) 
no cálculo de contribuições previdenciárias. Por 
meio da Solução de Consulta nº 99.101, publicada 
agosto no Diário Oficial da União, o órgão afirma 
que a cobrança será mantida.

Lei que legaliza benefícios fiscais 
de estados é sancionada 

Lei Complementar 160, que aborda a lega-
lização de benefícios fiscais concedidos por 

estados a empresas e indústrias, foi sancionada com 
dois vetos pelo presidente Michel Temer. Condena-
da pelo Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), a prática é uma espécie de competição 
entre os estados pelo investimento das organiza-
ções, com o uso dos incentivos como instrumento. 
Agora, o estado precisa obter concordância de pelo 
menos dois terços dos membros do Confaz para 
conceder o benefício. A concessão e a prorrogação 
de incentivos fiscais só poderão ter vigência por 
um prazo determinado, dependendo do setor de 
negócios beneficiado. Os artigos 9 e 10 da lei foram 
vetados por não possuírem impacto orçamentário e 
financeiro decorrente da renúncia fiscal.

Atendimento da Claro, 
Net e Embratel no Procon

iante do número expressivo de reclamações 
sobre operadoras de telefonia, a sede do Procon 

de Porto Alegre conta agora com um serviço de 
atendimento aos clientes da Claro Brasil, que repre-
senta também a Net e a Embratel. A empresa foi a 
primeira a aceitar o convite do órgão. A ideia é que 
as demais operadoras também forneçam um serviço 
similar no local, para aumentar o índice de solução 
de problemas com telefonia. O atendimento ocorre 
das 9h às 17h e é exclusivo para reclamações.

Transferência 
entre empresas gera IOF

3ª Turma da Câmara Superior do Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais (Carf) manteve 

cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF) sobre o contrato de conta corrente, sinalizando 
que deve ocorrer tributação sobre a transferência de 
recursos entre contas de empresas de um mesmo 
grupo. O órgão deu à situação o mesmo tratamento 
reservado aos contratos de mútuo, regidos pela lei 
nº 9.779. Os contribuintes afirmam que não há pre-
visão legal para a tributação, e apontam diferenças 
entre o contrato de mútuo e o de conta corrente. 
Entretanto, para a Receita Federal não há distinção 
entre as operações. Essa foi a primeira vez que a 
Câmara Superior do órgão julgou o assunto após a 
reformulação do tribunal em 2015. 

Publicada versão definitiva 
da plataforma eSocial

publicação no Diário Oficial da União, em 
15 de setembro, oficializou o novo layout do 

Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais. A versão 2.4, que já incorpora todas as 
alterações provocadas pela Reforma Trabalhista, 
estará à disposição das empresas para testes no 
início de novembro. São poucas alterações em re-
lação ao anterior, mas necessárias para contemplar 
a totalidade das informações relacionadas à folha 
de pagamento das empresas.
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O associativismo, em sua essência, compreende organizações 

voluntárias e abertas a quem quiser utilizar os seus serviços. 

Ele também propõe o crescimento conjunto das empresas, 

fortalecendo o setor inteiroAunião faz a força

Inovação conjunta
egundo Forner, o associativismo pode melhorar 
o desempenho das empresas, uma vez que o 

pensamento coletivo supera, exponencialmente, 
o individual. “Uma visão mais abrangente sobre 
negócios trata o setor como um conjunto de for-
ças e não um ambiente de simples concorrência”, 
comenta. Portanto, é importante lembrar que as 
estratégias coletivas se tornam vetores de desen-
volvimento setorial e constroem bases sólidas para 
novas oportunidades. 

Aprendendo com o outro
fator institucional é fundamental para a conso-
lidação de estratégias setoriais. Portanto, repre-

sentatividade e legitimidade são elementos-chave 
para o trabalho em cima de temáticas de grande 
impacto para o setor. “Dificilmente estas questões 
podem ter êxito quando tratadas individualmente, 
empresa por empresa”, comenta Forner. Quando o 
ramo enfrenta algum desafio, o ideal é que busque 
nas experiências alheias formas de superar as difi-
culdades e aprender com os colegas. 
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O que é?
associativismo é um modelo de aproxima-
ção de empresas que possibilita crescimen-
to sustentável e contribui em muito para 
a modernização de um setor, promovendo 
um ambiente mais favorável aos negócios, 
de acordo com o consultor Claudio Forner. 
Ele ainda aponta que os grandes mobili-
zadores de mudanças vêm do ambiente 
externo: “E uma associação é a forma mais 
imparcial de disseminar e preparar os ne-
gócios para as tendências do setor”.

O

S

O

Aposta nas estratégias 
inda seguindo o ideário de que juntos temos 
uma voz maior, Forner salienta a força exerci-
da no mercado por um conjunto de empresas 
de um mesmo segmento. “A união de um 
setor pode criar estratégias inteligentes que 
irão influenciar toda a cadeia, promovendo 
uma verdadeira transformação no ambiente 
de negócios”, observa. Além disso, a inovação 
é outro fator que pode consolidar as ações 
integradas, e vários cérebros pensando são 
sempre mais produtivos do que apenas um. 

A



Muitos ganhos
ão muitas as vantagens de estar associado, 
segundo Forner aponta. Entre os benefícios, 

está a atualização constante nos temas que pos-
sam impactar o ambiente de negócios do setor 
e a participação em eventos setoriais. “Também 
há o compartilhamento de custos no desenvolvi-
mento de estratégias comuns ao setor, e o acesso 
à modernização via modelos diferenciados de 
negócios”, completa. Uma classe empresarial 
fortalecida cria imunidade para muitas adversida-
des, além de possibilitar espaço para a discussão 
de temas estratégicos. 
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Conte com a Agas 
isando à defesa dos interesses supermer-
cadistas, a Agas montou sete comitês 
temáticos, coordenados por diretores da 
entidade. Entre as áreas compreendidas 
estão Recursos Humanos e Capacitação, 
Tecnologia da Informação, Prevenção 
de Perdas e Gestão, Jurídico, Relações 
Institucionais, Financeiro e Centrais 
de Negócios. Para participar, basta ser 
associado à Agas.  

Para vencer os desafios
consultor ainda destaca que uma das princi-
pais causas do envelhecimento dos modelos 

de negócio é o enclausuramento das empresas. 
“Muitos gestores ficam cercados num pensa-
mento de que cada unidade pode ter respostas 
diferentes para todas as variáveis que influen-
ciam o mercado”, ressalta. Abrir a mente para 
novas realidades pode ser um grande diferencial 
para o seu crescimento e a recuperação das 
dificuldades atuais. Ouvir colegas do mesmo 
setor e entender o que deu certo ou não, mui-
tas vezes, pode ajudar no momento de tomada 
de decisão. Da mesma maneira, as suas dicas e 
vivências podem vir a calhar para quem precisa 
de aconselhamento em determinadas áreas nas 
quais você tenha experiência. 

V

O

S

Para fomentar o mercado
o varejo, o associativismo é vital para 
manter o mercado lucrativo e sustentável, 
uma vez que é um segmento altamente 
sensível às variáveis que interferem no 
ambiente de negócios. “A melhor forma 
de se prevenir é estar agrupado em torno 
de objetivos comuns”, comenta. Quanto 
mais organizado o setor, mais saudável 
ele se torna, contribuindo, desta forma, 
para o desenvolvimento da economia. 
Além disso, o associativismo pode surgir 
de várias maneiras, incluindo até mesmo 
programas públicos de incentivo a enti-
dades associativas, incluindo assistência 
técnica, administrativa e tecnológica. 
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Lang, de Capi-
vari do Sul, venceram o último prêmio Ranking 
Agas pelo melhor desempenho em 2016 entre as 
lojas com faturamento anual de R$ 15 milhões a 
R$ 25 milhões. O resultado é fruto do sucesso 
na expansão dos negócios. Na oportunidade, o 
proprietário, Rui Carlos Lang, agradeceu aos 
clientes por acreditarem no trabalho “feito com 
paixão e sinceridade, sempre buscando suprir 
as deficiências”. 

Com 17 anos de história, a empresa nasceu 
como um minimercado, com área de vendas de 
60m², dois funcionários e mix de produtos re-
duzido. Era o ano 2000 e a loja ficava localizada 
na rodoviária de Palmares do Sul, município de 
aproximadamente 12 mil habitantes no litoral 
gaúcho. Oriundo de uma família de comer-
ciantes, Lang optou pelo ramo aproveitando-se 
de sua experiência prévia de atendimento ao 
público no varejo.

A partir de 2005, a loja mudou-se para 
Capivari do Sul, cidade limítrofe. Desde então, 
o empresário tem procurado novos mercados 
consumidores, investindo parte do seu lucro na 
abertura de filiais. A primeira surgiu em Capão da 
Canoa, em 2010, realizando antigo sonho de estar 
presente num dos grandes polos de veraneio do 
Estado. No ano de 2016, foram compradas duas 
lojas em Palmares do Sul, onde tudo começou, 
dando aos Supermercados Lang fôlego para su-
perar o desempenho dos concorrentes e subir ao 
palco no Ranking.

Hoje, a organização conta com um quadro 
de 90 funcionários, 19 check-outs e 2.100m² de 
área de vendas. “Nosso principal desafio é superar 
a crise financeira do país, mantendo sempre o 
diferencial de um atendimento personalizado ao 
cliente, buscando satisfazer as necessidades dele 
da melhor forma possível”, conta. Para tanto, o 
proprietário aposta em um mix variado de pro-
dutos (9 mil SKUs) e na fidelização da clientela 
por meio de cadastro próprio. 

Na opinião de Lang, o ano corrente está sendo 
“de muita luta e adaptação ao novo”. A recessão 
tem obrigado o lojista a realizar ajustes no sorti-
mento, a caprichar nas promoções e na divulgação 
de ofertas, tudo isso sem esquecer de honrar os 
investimentos financeiros assumidos. Para ele, o 
objetivo, em qualquer prazo, é ser uma referên-
cia de bons serviços e respeito aos compradores, 
sempre reforçando a marca criada pela família na 
região litorânea.

E
Supermercados Lang, de Capivari do Sul, 

venceu o prêmio Ranking Agas em sua 

categoria graças a um trabalho focado na 

expansão dos negócios

os supermercados
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de uvas, a partir da colonização italia-
na da Serra gaúcha, que se iniciou em 1875, formou-
se a base do setor vitivinícola brasileiro. O trabalho 
se manteve forte para o sustento das famílias até 
que, em 2010, as cooperativas Aliança e São Victor, 
de Caxias do Sul, São Pedro e Santo Antônio, de 
Flores da Cunha, e Linha Jacinto, de Farroupilha, 
decidiram unir forças. “Os imigrantes trouxeram 
a receita de como fazer vinhos da Europa. Eram 
produtores muito pequenos. Quando houve uma 
crise muito forte na comercialização da bebida, 
em 1930 eles se organizaram em cooperativas. 80 
anos depois, os cinco empreendimentos resolveram 
formar a Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança”, 
resgata o gerente comercial, Fernando Matana.

Neste novo formato, a produção de vinhos finos 
e de mesa, espumantes, sucos integral e orgânico, 
néctares e outros derivados da uva – como cooler, 
sagu e quentão sem álcool – foi concentrada  nas 
regiões da Serra, de Encruzilhada do Sul, do Sudeste 
e da Campanha. Com a reunião de pessoas, valores 
e histórias, a nova cooperativa assumiu a missão de 
semear oportunidades e desenvolvimento, buscando 
ser referência em seus segmentos e reconhecida pela 
atitude e pelos resultados alcançados.

De acordo com Matana, cada família conta 
atualmente com 2,3 hectares de parreiral em mé-

dia. Os cerca de 900 associados são responsáveis 
pelo cultivo e pela colheita das uvas. Já a organi-
zação possui 250 funcionários, distribuídos nas 
filiais para fazer o processamento dos frutos das 
videiras e o engarrafamento dos produtos. “A par-
tir da união das cinco cooperativas, conseguimos 
reduzir custos e vencer os desafios do mercado, 
que é muito competitivo.”

Em 2013, a Nova Aliança modernizou sua in-
fraestrutura com investimentos em tecnologia para 
atender a padrões e boas práticas exigidos pela legis-
lação do setor. No ano seguinte, a produção de sucos 
e o envase de vinhos e de espumantes concentraram-
se em novo parque industrial. Localizado em Flores 
da Cunha, o prédio tem um total de 24 mil m2 de 
área construída e capacidade para processar até 50 
milhões de quilos de uva/ano.

O primeiro trimestre de 2017, segundo o 
gerente, foi difícil para a cooperativa em função 
da expectativa da safra ser concluída em março. 
“Não vendemos o esperado, representando queda 
no faturamento de janeiro a março. Retomamos o 
crescimento em abril e a expectativa é de fecharmos 
o ano com 15% de aumento na comercialização”, 
prevê Matana. No ano passado, a organização teve 
alta de 20% nos negócios.

Após estudo realizado entre 2010 e 2015, a 
cooperativa busca reduzir a venda de vinhos a granel 
e aumentar a de itens envasados, como sucos e es-
pumantes. “A meta é tornarmos 70% dos produtos 
engarrafados até 2020”, expõe. Hoje, o suco de uva 
integral da marca representa quase 60% dos negócios 
da Nova Aliança. “É uma tendência de mercado, 
porque as pessoas querem bebidas mais saudáveis. 
Em função disso, o consumo de vinho também vem 
aumentando, mas há concorrência com os importa-
dos devido à diferenciação de impostos e custos 
mais altos de produção.” 

U nidos para crescer

O trabalho familiar e conjunto de cerca de 900 associados das regiões da 

Serra, Encruzilhada do Sul, Sudeste e Campanha gaúchas faz a força da  

Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança

no plantio
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Programa do 

governo federal exige 

mudança de cultura 

nas empresas para 

fornecer informações 

trabalhistas unificadas
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de Escrituração Digital das Obri-
gações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial) está batendo à porta das empresas 
brasileiras e vai exigir delas mudanças estruturais 
e culturais. Para organizações consideradas grandes 
(faturamento superior ou igual de R$ 78 milhões 
em 2016), as exigências começam a valer a partir de 
1º de janeiro de 2018, e, para os demais portes, com 
faturamento abaixo deste valor, em julho do mesmo 
ano. O ambiente de testes foi aberto na internet 
no 1º de agosto (portal.esocial.gov.br). A versão 
2.4, que incorpora todas as alterações provocadas 
pela Reforma Trabalhista, estará à disposição das 
empresas para testes no início de novembro.

Os empregadores passarão a comunicar ao 
Executivo, de forma unificada, as informações 
relativas aos trabalhadores, como vínculos, con-
tribuições previdenciárias, folha de pagamento, 

o sistema comunicações de acidente de trabalho, aviso 
prévio, escriturações fiscais e FGTS. Especialistas 
alertam, contudo, que não basta apenas adquirir um 
software para gerir as informações trabalhistas ou 
investir em treinamentos específicos para os times 
de RH. É preciso mudar a cultura institucional para 
incorporar o eSocial à rotina dos negócios.

Segundo o CEO da Cast Group, José da Rocha 
Calazans, é preciso entender que as empresas serão 
obrigadas a informar dados de setores que muitas 
vezes não se comunicam, como RH, Jurídico e 
Financeiro, para expedição de notas e relatórios no 
sistema. “Se as áreas não estão integradas e há gar-
galos de comunicação, é hora de rever os processos 
internos e procurar estabelecer contato entre os 
setores para que as informações fluam de maneira 
ágil e com o mínimo de interferência humana, para 
evitar erros de digitação ou extravio de dados.”



(setembro/outubro 2017) Revista AGAS 31

Qualquer erro 
pode resultar em recusa

O sócio líder de Consultoria da Mazars 
Cabrera, Éder Mutinelli, acredita que o 
principal gargalo está relacionado ao sanea-
mento de cadastro, cujo objetivo será corrigir 
todas as divergências entre as informações 
dos funcionários disponíveis nas empresas e 
aquelas nos bancos de dados das entidades 
governamentais como INSS, Receita Federal 
e Caixa Econômica Federal (CEF). “O sis-
tema cruzará os dados e alertará sobre as 
inconsistências. Muitas vezes, o empregado 
precisará ser envolvido não somente para 
disponibilizar e atualizar informações nas 
próprias empregadoras, como também terá 
que efetuar correções pessoais diretamente 
junto a uma dessas instituições, o que torna o 
processo mais difícil para o gerenciamento”, 
informa o executivo.

Outro passo importante é definir quem 
será o responsável por reunir, tratar e enviar 
as informações para a plataforma do gover-
no. Tarefa de alta criticidade, qualquer erro 
pode resultar em recusa dos dados enviados 
e acarretar até o impedimento de novas 
contratações. Esses profissionais terão de 
acompanhar todas as atividades trabalhistas 
da empresa e estar familiarizados com o 
preenchimento dos 45 layouts de registros 
do eSocial, que abrangem todas as movimen-
tações previstas na CLT.

Ao padronizar, unificar e tornar digital 
o envio de informações ao governo, o eSocial 
fará a empresa se “autodenunciar” caso incorra 
em qualquer infração de lei trabalhista e/ou 
previdenciária, pois tudo estará informatizado 
pelo novo sistema. Pela estrutura ainda em 
vigor, as infrações só são descobertas em caso 
de denúncia ou fiscalização espontânea. “Até 
mesmo situações costumeiramente tratadas 
de modo informal precisarão passar por rigo-
rosos controles. Por exemplo: cadastrar novo 
funcionário 48 horas antes de ele começar a 
trabalhar; comunicar férias com 30 dias de 
antecedência; comunicar afastamento de 
funcionário por acidente de trabalho até o 
primeiro dia útil após a ocorrência; definir se 
o pagamento de bônus configura habitualida-

de, o que vai interferir na sua tributação”, 
lembra Mutinelli.

Sistema complexo

Atualmente, em torno de 2 mil empresas es-
tão utilizando aquele ambiente e realizando testes 
e ajustes nos seus sistemas. Conforme Henrique 
Malaquias Xavier, gerente de Recursos Humanos da 
holding UnidaSul, administradora das redes Supper 
Rissul e Macromix, não foi fácil entender o pro-
grama no primeiro olhar. “Ele é muito complexo, 
exigiu muitas alterações sobre as rotinas. O setor 
de Recursos Humanos elaborou um projeto identi-
ficando as modificações necessárias para atender às 
exigências”, conta. A iniciativa chegou à reunião de 
diretoria, que deu todo o apoio necessário. Depois 
de três anos de estudos e adaptações, a empresa se 
considera preparada. O caminho percorrido nesse 
ínterim, todavia, teve obstáculos. O ajuste de cadas-
tro foi complicado. Numa das mais recentes inser-
ções de informação, os erros chegaram a mil num 
universo de 7 mil funcionários. Uma inconsistência 
comum apontada está no fato de algumas mulheres 
constarem na folha com o sobrenome do marido, 
mas na Receita Federal estarem registradas com o 
sobrenome de batismo. Outro caso problema é o 
cadastro do PIS. O segmento do varejo tem muito 
primeiro emprego e, ao ser admitido, o candidato 
apresenta um número registrado na carteira pro-
fissional, mas depois, quando a empresa começa a 
recolher o FGTS, a Caixa Econômica Federal abre 
outro registro de PIS para esse funcionário. 

Para corrigir essas falhas, a UnidaSul adotou 
um procedimento extra às novas admissões. Quan-
do o candidato ainda está em processo seletivo, 
o Departamento Pessoal verifica sua situação no 
sistema eSocial. Se há alguma divergência, antes 
da admissão o profissional terá que corrigir o dado 
junto ao órgão público competente. Quem já era 
funcionário da holding e tinha irregularidade foi 
auxiliado pela organização a fazer o ajuste. “As 
inconsistências das informações não impedem o 
pagamento do colaborador, mas o empregador pode 
ser penalizado”, avisa Xavier. 

Mudança bem recebida

O programa tem uma classificação 
própria dos eventos da folha de pagamento, 
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as indicando todas as incidências (INSS, FGTS 
e Imposto de Renda) nas verbas que os com-
põem, como salário e horas extras. Cabe às 
empresas realizar o pareamento ao padrão. 
“Fazer isso não é fácil, porque há alguns casos 
em que, por força de convenção coletiva, 
há incidências diversas, como na ocorrência 
de processos judiciais”, conta. A UnidaSul 
mudou até as rotinas de remuneração do 
primeiro para o quinto dia útil do mês, 
conversando com os sindicatos e anexando 
explicações nos contracheques.

O prazo para fazer a folha de pagamento 
estreitou para dois dias. O que parecia ser 
um grande problema no início acabou bem 
recebido. “Eu apurava o ponto do dia 21 de 
um mês ao dia 20 do outro. Quando chegava 
no dia 20, encerrava o período e não era mais 
possível admitir ou demitir ninguém, o que en-
gessava o setor”, observa. Essa alteração gerou 
economia para a empresa, porque quase tudo 
que acontecia entre o dia 21 e 31 do mês era 
um “pagamento no escuro”, pois, em alguns 
casos, não se sabia se o colaborador continuaria 
na empresa ou não, se faltaria ao trabalho ou 
se seria afastado pelo INSS. O pagamento era 
integral. O valor a mais não se recuperava.

Guanabara quer zerar erros

No Supermercados Guanabara, o processo de 
adaptação está numa fase menos avançada. Hou-

ve mudança do software da folha de pagamento 
e alteração nas datas para remuneração salarial 
dos 2.400 colaboradores. A empresa também 
reformula e digitaliza os registros do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional e do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 
documentos que necessitarão ser enviados men-
salmente e atualizados caso haja necessidade. 

O mesmo problema da UnidaSul quanto aos 
nomes ocorreu na empresa com sede em Rio 
Grande. Mais de 10% dos funcionários tiveram 
de corrigir inconsistências, como o sobrenome 
errado. Outra questão que exigiu a atenção dos 
Recursos Humanos e do Departamento Pessoal 
foi a informação dos cargos conforme o Código 
Brasileiro de Ocupações e suas regras. “Temos 
analistas contábeis sem o curso superior, mas o 
CBO não aceita isso, portanto tivemos de cadas-
trá-los como auxiliares contábeis, por exemplo”, 
diz o contador Sílvio César Silveira. Cada loja 
está responsável por analisar os casos.

O ambiente de testes do programa federal 
começou a ser visitado em setembro e o trabalho 
do Guanabara só será concluído no momento em 
que os erros forem reduzidos a zero ou ao mais 
próximo disso. “É um desafio que nos assusta, 
mas temos de colocar a mão na massa, porque 
janeiro está chegando”, explica. A companhia já 
estuda medidas para as novas contratações, com 
solução prévia de casos por parte dos candidatos 
aprovados, e avalia como agir em relação aos ates-
tados médicos comunicados fora do prazo. 

Empresa com sede em Rio Grande começou a realizar testes na 
plataforma do eSocial em setembro e o objetivo é zerar erros





o final

Fabricação do alimento se intensifica no último trimestre do 

ano, significando uma boa oportunidade de negócios para os 

varejistas que querem incrementar as suas vendas

ostinho de Natal
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de ano se aproxima, trazendo de volta às 
gôndolas os panetones. Produto tradicional do 
Natal, esse delicioso bolo com recheio de frutas ou 
de outras guloseimas já faz parte da ceia de famílias 
do mundo todo. São várias opções disponíveis no 
mercado, que vão desde receitas artesanais até novas 
roupagens do produto, cujas inovações têm agradado 
ao paladar de muitos consumidores. Fabricantes 
apostam em diferentes sabores para conquistar 
novos clientes, como cremes de nozes, avelã, cereja, 
churros, banana com canela, sonho, Ovomaltine 
e combinações consagradas, como os chocolates 
Chandelle e Prestígio, entre outros. Algumas marcas 
utilizam ingredientes bem brasileiros, como mousses, 
sorvetes, trufas, doce de leite, goiabada e brigadeiro, 
além de versões sem adição de açúcar. A expectativa 
da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, 

Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados 
(Abimapi) é de que o volume de vendas do pro-
duto em 2017 seja semelhante ao do ano passado, 
estimado em 500 mil toneladas. 

A origem desse alimento, no entanto, é con-
troversa. Uma das versões indica que o produto 
surgiu por acaso, em razão de “um erro” cometido 
em um comércio em Milão, na Itália, por volta do 
ano 900. O assistente de padeiro, chamado Toni, 
teria acrescido passas de uva por engano na última 
fornada de pão, amplamente consumido no país 
em 24 de dezembro. Ele já havia trabalhado mui-
tas horas e ainda precisava fazer uma torta para 
o chefe. Em função do cansaço, o jovem acabou 
misturando as receitas.  

Para tentar salvar a massa, o profissional 
acrescentou frutas cristalizadas, manteiga, ovos e 
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os demais ingredientes que seriam usados no bolo. 
A nova mistura acabou fazendo sucesso na ceia de 
Natal, sendo batizada de Pane di Toni (que significa 
Pão do Toni, na tradução do italiano). Outra lenda 
semelhante envolve a padaria milanesa Della Grazia, 
na época do duque Ludovico Sforza (1452 – 1508). 
Apaixonado pela filha do patrão, o então padeiro 
criou um pão doce de sabor especial e com formato 
semelhante à cúpula de uma igreja. Ele impres-
sionou o futuro sogro e conquistou fregueses, que 
chamaram o alimento de Pani de Toni, tornando-se 
panattón (vocábulo milanês) até ser conhecido por 
panettone (italiano). Há quem diga ainda que esta 
história de amor foi protagonizada pelo casal italiano 
Ughetto e Adalgisa, entre 1300 e 1400.

Uma outra vertente defende que o produto 
surgiu na corte de Ludovico, o Mouro, na véspera 
do Natal, entre 1494 e 1500. Durante a prepa-
ração de um grande banquete, a sobremesa teria 
queimado ao ser assada. Para reparar o erro, An-
tonio, um dos empregados da cozinha, ofereceu 
uma massa feita com as sobras dos ingredientes 
utilizadas no doce, que ele pretendia levar para 

casa. A iguaria foi tão apreciada pelos convidados 
que levou o nome do funcionário. Por fim, alguns 
apontam que a invenção do panetone foi do 
mestre-cuca Gian Galeazzo Visconti, então pri-
meiro duque de Milão. A criação de um alimento 
inédito foi a forma de ele saldar os visitantes que 
compareceram na festa de entrega do seu título 
real, em 1395.

Primeiros registros brasileiros

Acredita-se que a iguaria  passou a ser 
feita artesanalmente no Brasil pelos imi-
grantes italianos, após a Segunda Guerra 
Mundial – ocorrida entre 1939 e 1945. Na 
época do Natal, algumas dessas famílias, re-
cém chegadas ao país, resolveram reproduzir 
a mesma receita consumida em sua terra 
pátria. Originalmente recheado com frutas 
cristalizadas e uvas passas, o panetone possui 
fragrância de baunilha. A massa passa por um 
processo de fermentação natural que garante 
a sua consistência macia e seca. 
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Um dos primeiros a vender o alimento 

no país foi o italiano Carlo Bauducco, a partir 
de 1948. Ele usava a massa madre na receita, 
fermentada com água e farinha de trigo – 
processo mantido até hoje na fabricação dos 
produtos da empresa.

Quatro anos depois, o empreendedor 
lançava no mercado o Panettone Bauducco 
– um típico bolo com uvas passas e frutas cris-
talizadas. Para melhorar as vendas, a estratégia 
foi encher um avião de panfletos e espalhá-los 
pela cidade de São Paulo. Em três dias, a ação 
resultou na comercialização de todo o estoque 
da família. A primeira fábrica da marca foi 
inaugurada 1962, na cidade de Guarulhos, 
em São Paulo. Dez anos depois, o produto 
foi levado para os Estados Unidos – e hoje é 
exportado para mais de 50 países. 

Atualmente, diferentes empresas nacio-
nais, assim como supermercados, padarias 
e confeitarias, contam com a iguaria no seu 
mix. Incluído na categoria sazonal, o produto 
integra as 474 mil toneladas de pães e bolos 
industrializados fabricados no país em 2016, 

conforme a Abimapi. No ano passado, o setor 
faturou cerca de R$ 6,3 bilhões. Conforme 
estudo da Kantar Worldpanel, 44,5% dos 
lares brasileiros consumiram panetone entre 
novembro de 2015 e janeiro do ano passado. 
Mesma fatia de vendas, que vem se mantendo 
no mercado nacional.

Anualmente, as principais marcas inves-
tem no lançamento de novos sabores, em ver-
sões de 500g, 1kg ou embalagens  reduzidas 
(confira no quadro alguns tipos).  Acredita-se 
que essas inovações na receita típica sejam 
inspiradas no panettone al cioccolato. Já a 
variação de sabores é semelhante à de uma 
iguaria italiana pouco conhecida por aqui: 
o pandoro. O bolo, em formato cônico, era 
servido em palácios localizados no centro-sul  
europeu, chamado de Pão Real ou de Ouro, 
exclusivo para a nobreza. Ele teria surgido em 
Veneza, por volta do século XIV; outras fontes 
citam a sua origem em Verona, por volta de 
1894. O item entrou para a história como a 
última refeição do ditador Benito Mussolini, 
executado em 1945. Coberto por açúcar de 
confeiteiro, ele faz lembrar os picos nevados 
dos Alpes, além de outros símbolos, como a 
árvore de Natal e a Estrela de Belém.

A garantia do panetone clássico foi obtida 
por lei na Itália em 2005, que determina a 
utilização de farinha, sal, açúcar, ovos, nata e 
frutas cristalizadas, não inferiores a 20% de 
cada ingrediente. Lá a paixão pelo produto é 
tão grande que foi criado o projeto Panettone 
tuttol’anno (Panetone o ano todo, na tradução 
para o Português). Idealizada pelo gastronauta 
Davide Polini, a iniciativa propõe que o produto 
seja vendido constantemente, desassociando-o 
à ocorrência da principal festa cristã. 

No Brasil, a produção se intensifica no 
último trimestre, gerando contratações tem-
porárias para garantir o estoque para as festas 
de final do ano. Muitos supermercadistas 
aproveitam a época para dar um espaço es-
pecial para o produto nas gôndolas, com uma 
grande variação de preço, em função do tipo 
de recheio e de embalagem. Alguns varejistas 
encontram dificuldades para manter uma 
fabricação local, enquanto outros apostam 
em opções artesanais de marcas próprias, 
incrementando suas vendas.

Combinações de sabores

lém da receita tradicional, que leva frutas cristali-
zadas, o panetone pode ser vendido com cremes, 
cobertura doces e outras variações curiosas:

Chocotone: substitui as típicas uvas passas por 

gotas de chocolate, podendo ser trufado ou ter 

outros recheios e decorações.

Salgados: fazem parte da versão gourmet, que 

disponibiliza sabores como salaminho e bacon.

Mais saudável: feito com ingredientes menos 

calóricos, incluindo Whey Protein, voltado para 

quem tem uma rotina de treinos físicos.

Formato de sorvete: criado por uma empresa de 

paletas em comemoração ao Natal, possui aroma 

de pão e de frutas cristalizadas na sua composição.

No palito: versão idealizada para festas, podendo 

-se escolher a cobertura de preferência.

De luxo: traz a massa clássica feita com os 

melhores ingredientes, cobertos com folhas de 

ouro comestíveis. A sua base possui diamantes, 

tendo o seu valor estimado em R$ 240 mil.

A
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anos, a empresária Roseli Teresinha Mann e o 
marido, Elstor Bieniert, resolveram investir em um 
mercado no município de Santa Clara do Sul, região 
central do Rio Grande do Sul. Como já moravam 
na localidade, havia a facilidade de locomoção e 
também o conhecimento do que os consumidores 
de lá costumavam procurar. Eles mudaram o nome 
do estabelecimento para Mercado Bom Preço e 
ampliaram o espaço de 200 para cerca de 300m². A 
empreitada deu certo e hoje a empresa colhe bons 
frutos: além de conquistar seu espaço na cidade, 
ainda recebeu prêmio da Associação Brasileira de 
Supermercados e foi a melhor colocada em fatura-
mento por funcionário no útimo Ranking Agas.

Uma das iniciativas que ajudaram o mercado a 
se manter estável foi a sua entrada para a Associa-
ção de Mercados Redefort, em 2007. Roseli conta 
que a ideia surgiu a partir de um colaborador. “Um 
vendedor que trabalhava aqui me indicou. O pai 
dele também possuía um mercado e entrou para 
a Redefort por causa dos benefícios”, explica. As 
melhores condições para compra de mercadoria e 
demais facilidades que a Associação proporciona 
fizeram Roseli optar por se associar. Entretanto, ela 
levou cerca de dois anos para decidir. “Estudamos 
antes de entrar, fomos a reuniões. Então vi que era 
uma boa opção”, recorda.

Inicialmente, o estabelecimento possuía uma 
sede e uma filial. Porém, com o falecimento de 
Elstor, em 2009, Roseli decidiu focar somente na 
matriz. Mesmo modesta, a empresa garante aos 
clientes um mix bastante completo, fornecendo 
desde produtos essenciais como carnes, pães e hor-
tifrútis, até itens de limpeza e higiene, por exemplo. 
Curiosamente, o diferencial do Mercado Bom Pre-

ço é a comercialização de chinelos. “Oferecemos 
uma grande variedade de cores e modelos. Aqui 
é o ponto de referência para esse tipo de calçado 
em Santa Clara do Sul”, explica. Roseli afirma que 
o estabelecimento atende todo o munícipio, com 
média de 200 clientes por dia. 

O momento de instabilidade econômica 
também afetou o Mercado Bom Preço. Para lidar 
com as adversidades, Roseli está trabalhando com 
um estoque menor, focado nos produtos que mais 
saem. “Temos que gerenciar com os pés no chão e 
gastar sem excessos”, define. Os cuidados resulta-
ram em um bom trabalho, pois o estabelecimento 
recebeu recentemente uma homenagem da Abras 
por estar em 1.007º lugar entre os 1.077 melhores 
do Estado. Além disso, o Bom Preço ficou em 1º 
lugar em faturamento por funcionário no Ranking 
Agas 2016. Para a empresária, as conquistas mos-
tram que seu trabalho está fazendo a diferença. 
“Foi uma honra saber que, mesmo pequeno, o Bom 
Preço figura nesses rankings. Foi uma surpresa que 
nos gerou muita alegria”, declara.

F
Mantendo atenção às finanças e investindo no essencial, o Mercado 

Bom Preço vem crescendo cada vez mais. Associado à Redefort, o 

estabelecimento atende a toda a região de Santa Clara do Sul e, mesmo 

pequeno, já figura nos rankings da Agas e da Abras

há 16
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anual Norton Cyber Security Insi-
ghts de 2016 divulgou um balanço apontando que 
cerca de 42,4 milhões de pessoas foram afetadas 
por algum tipo de ação hacker no Brasil. O nú-
mero coloca o país na quarta posição do rol dos 
países mais impactados. De acordo com o estudo, 
essas infrações provocaram prejuízo de US$ 10,3 
bilhões, o equivalente a R$ 32,3 bilhões.

Só neste ano, em uma grande ação, os ataques 
atingiram mais de 230 mil computadores em 15 
países, incluindo o Brasil. A segurança digital é 
um ponto central nas organizações porque en-
volve equipamentos e pessoas, e disso depende 
a proteção de dados. As consequências de um 
ataque cibernético realizado no ponto de venda 
podem incluir o comprometimento das máquinas, 
a interrupção do sistema e do funcionamento do 
estabelecimento, o roubo de dados de pagamentos 
e de cartões e até o acesso à rede de toda a com-
panhia para realizar ações mais graves. 

o relatório Sites, bancos de dados, redes de internet e 
navegação por celular são algumas das estruturas e 
ferramentas que podem ser invadidas. De acordo 
com Raphael D’Ottavio Bottino, especialista em 
Segurança em Nuvem da TrendMicro, uma falha 
comum que pode afetar uma empresa de diversas 
maneiras é a política de senhas. “Como é chato 
ficar decorando diversos códigos, muitos colocam 
um igual para tudo. Isso pode ser um grande pro-
blema, pois, se alguém consegue descobrir a senha, 
terá acesso a várias plataformas, como o Facebook 
pessoal do proprietário do negócio, a página da em-
presa no Facebook, e-commerce e outros”, explica. 
Por isso, a primeira recomendação de Bottino é não 
deixar senhas salvas em computadores, notebooks 
ou smartphones – bem como não deixar esses dis-
positivos logados em aplicativos. “É ideal também 
utilizar um software gerenciador de senhas. Há 
várias opções disponíveis no mercado, algumas gra-
tuitas. Geralmente, o que ele faz é gerar uma senha 

Brasil está na quarta posição no ranking dos países mais impactados com 

ações de hackers. Uma política de senhas, o uso de criptografia e outras 

medidas ajudam empresas a tornarem mais seguros seus ambientes digitais
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grande para cada aplicativo”, afirma. O especialista 
também recomenda não utilizar palavras ou datas, 
pois são muito fáceis de ser descobertas.

Informações embaralhadas

A criptografia é a técnica em que a in-
formação transmitida pode ser transformada 
da sua forma original para outra impossível 
de ser identificada. A intenção é que apenas 
o destinatário certo e com a chave específica 
possa ter acesso ao que foi enviado. “Ela em-
baralha os dados para aqueles que não têm 
acesso. Quem encontrar um celular ou laptop 
na rua não vai conseguir acessar o que estiver 
criptografado”, exemplifica Bottino. Muitos 
smartphones permitem o uso desta tecnologia 
atualmente, alguns inclusive vêm de fábrica 
com esse dispositivo, como iPhones e Androids 
mais novos. “Também devemos utilizá-la em 
computadores e notebooks”, alerta.

Outra dica básica de segurança é evitar 
o uso de redes de wi-fi públicas, pois elas 
não criptografam os seus dados. É mais 
recomendável usar a internet 4G. Se for 
extremamente necessário, que se utilize a 
tecnologia Virtual Private Network (VPN), 
que criptografa os dados de ponta a ponta, 
tanto em dispositivos móveis quanto em 
computadores.” 

No Supermago, rede que tem quatro 
lojas físicas na zona norte de Porto Alegre e 
um e-commerce, todo o tráfego de dados é 
feito por criptografia de certificado digital 
por protocolo de transferência de hipertex-
to seguro (https), e todos os dados sensíveis 
são criptografados. “Utilizamos datacen-
ters na nuvem que se adaptam aos nossos 
Compliances de Segurança e temos uma 
política com regras e instruções de uso de 
rede, e-mails, sites, materiais multimídias e 
cópias”, afirma Patrícia Machado, diretora 
administrativa da companhia.

A loja virtual, Magodrive, foi lança-
da em setembro de 2016. “Nosso foco é 
manter seguras as informações dos clien-
tes e nos certificarmos de que o cartão de 
crédito utilizado na compra seja realmente 
do portador”, acrescenta Patrícia. É exata-
mente a indicação de Bottino: “Quem tem 

e-commerce tem uma preocupação extra 
com a segurança digital, pois lida com da-
dos de clientes como cartões de crédito. É 
preciso que esse ambiente esteja sempre 
protegido, com criptografia e antivírus 
instalado e atualizado”.

Em caso de invasão

Uma pesquisa da Accenture sobre segu-
rança cibernética constatou que, nos últimos 
12 meses, aproximadamente um em cada três 
ataques direcionados a corporações resultou em 
uma violação de segurança. Foram entrevistados 
2 mil profissionais de segurança empresarial que 
representam empresas com receitas anuais de 
US$ 1 bilhão ou mais, em 15 países. De acordo 
com o relatório Criando confiança: enfrentando 
o dilema da segurança cibernética, a quantidade 
de tempo necessária para detectar as falhas de 
segurança muitas vezes agrava o problema, já que 
mais de metade dos executivos (51%) afirmam 
levar meses para detectar violações sofisticadas, e 
até um terço de todos os ataques de sucesso nem 
são descobertos pelas equipes da área.

Se uma empresa sofrer um ataque cibernético, 
é preciso, em primeiro lugar, reportar o crime às 
autoridades. O segundo passo é envolver as pessoas 
competentes para entender a extensão da ação: 
“Muitas vezes o que é visível não é apenas o que 
aconteceu”. A terceira etapa consiste em amenizar 
os impactos do ocorrido. “Se dados de cartão de 
crédito foram roubados, preciso entrar em contato 
com os meus clientes para notificá-los disso, e a 
partir daí, compreender melhor para prevenir que 
algo assim se repita”, orienta Botinno.

Carina Oliveira é responsável pelo gerenciamento 
de imagens e de conteúdo do Magodrive
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atrai dirigentes supermercadis-
tas de todo o país. Nesta edição, um grupo de 90 
pessoas foi recebido pelo gerente-executivo Fran-
cisco Schmidt para um fim de semana de confra-
ternização e passeio por grandes empresas da Serra 
gaúcha. Nos dias 19 e 20 de agosto, os visitantes per-
correram as instalações das vinícolas Salton, Aurora 
e Miolo, passearam de Maria Fumaça e conheceram 
a fábrica da Tramontina. Os laços entre os lojistas do 
autosserviço nacional também foram reforçados por 
almoço na casa do presidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo, e jantar na churrascaria Galpão Crioulo. Esses 
momentos tiveram o patrocínio de RP Informática 
e Conservas Oderich.

Alessandro Teixeira, presidente da Associação 
dos Supermercados do Mato Grosso (Asmat), 
veio pela segunda vez ao RS e ressaltou o coo-
perativismo entre os setores. “O relacionamento 

a expoagas

Dirigentes de associações supermercadistas de 

todo o país visitaram o Rio Grande do Sul para conhecer a 

ExpoAgas e indústrias da Serra 

que a Agas tem com as indústrias gera uma ex-
celente condição de trabalho na região. Vamos 
tentar fazer o mesmo lá”, disse. Alexandre Zuchi, 
superintendente da Associação Amazonense de 
Supermercados (Amase), veio para aproveitar o 
máximo possível: “Essa é uma das maiores feiras 
do setor, com boas propostas e muita capacitação. 
Precisamos desse tipo de experiência”.

O vice-presidente da Associação Paraense de 
Supermercados (Aspas), Carlos Rodrigues Limão, 
levou daqui as melhores impressões. “O povo gaúcho 
é maravilhoso e passamos por lugares muito bonitos 
na Serra, com o clima parecido com o de Portugal, 
minha terra”, afirmou. Antonio Carlos Poletini, 
diretor executivo da Associação Catarinense de 
Supermercados (Acats), considerou a convenção 
gaúcha uma referência para o país: “Venho todos os 
anos e impressiona a organização do evento”.
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O presidente da Associação dos Supermercados 
do Rio Grande do Norte (Assurn), Luiz Moura, já 
conhecia a Serra, mas nunca tinha visitado empresas 
da região. Da ExpoAgas, leva exemplos de ações e 
produtos que podem agradar aos potiguares. “Esta-
mos trabalhando para superar a crise num cenário 
competitivo”, observou. De Brasília, o presidente 
da associação local (Asbra), Antônio Tadeu Peron, 
agradeceu a acolhida:  “O final de semana junto aos 
líderes expandiu nossos conhecimentos. Pudemos 
ver o que é uma indústria de primeira linha (Tramon-
tina), que dá orgulho a todos os brasileiros”.

Na visão do presidente da Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, 
as parcerias existentes entre a Agas e as indústrias 
gaúchas geram excelentes oportunidades de negó-
cios. “A visita pelas vinícolas e pela Tramontina foi 
de grande valia, sabemos da força desses setores no 
Rio Grande do Sul”, relatou. Do Espírito Santo, o 
presidente da Associação Capixaba de Supermerca-
dos (Acaps), João Falquato, gostou de ver a gestão 
dos negócios familiares nas vinícolas. “Essas empresas 
têm uma longevidade impressionante. Vimos como 
a administração aproveita das melhores formas os 
recursos disponíveis”, apontou.   

O presidente da Associação Sul-Mato-Gros-
sense de Supermercados (Amas), Edmílson Verati, 
avaliou a ExpoAgas como fundamental na relação 
entre os setores secundário e terciário: “A cadeia 
produtiva inteira sai ganhando”. Raimundo Barreto 
de Souza, presidente da Associação dos Supermer-
cados de Alagoas (ASA), vem ao Rio Grande do 
Sul anualmente. “A feira é de grande importância 
e levamos o conhecimento adquirido aqui para os 
outros estados, como o relacionamento estreito com 
todos os expositores”, comentou.

Expansão e melhora

O presidente do Conselho de Adminis-
tração da Oderich, Marcos Oderich, patro-
cinou o evento por considerar o autosserviço 
importante para a recuperação da economia e 
fundamental na comercialização de sua produ-
ção: “Nosso varejista é muito profissional, e a 
convenção ajuda muito quem quer se capaci-
tar”. Ele aposta em crescimento das vendas no 
segundo semestre, principalmente por causa 
das festas de final de ano, depois de ter sofrido 
prejuízos com a Operação Carne Fraca. 

Gilberto Dutra, diretor comercial da RP 
Informática, revelou que o passeio pela Serra 
rendeu à empresa negócios em vários estados. 
“Essa parceria é muito produtiva por nos apro-
ximar dos clientes e dos grandes decisores. Na 
ExpoAgas, o movimento no estande foi ótimo 
desde o primeiro dia e tivemos resultados 
acima do esperado”, declarou. A companhia 
mostrou suas ferramentas de gestão e auto-
mação para supermercados, como autocaixas, 
etiquetas eletrônicas e coletores de dados, que 
possibilitam ganhos de performance.

Aurora: maior vinícola do Brasil mostrou know-how

Miolo: linha com mais de cem produtos elaborados

Longo recebeu líderes para almoço em sua casa

Salton: brinde dentro da empresa fundada em 1910
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utomação gera 
bons negócios
A Varejistas conheceram 

processos de Grupo Dimed 

e Victos Alimentos e Logística 

no primeiro dia da ExpoAgas

de 40 profissionais participou do 
primeiro dia de visitas técnicas da 36ª Expoagas 
e aproveitou para trocar experiências e conhecer 
o trabalho de duas empresas que, embora atuem 
em segmentos diferentes, mostraram práticas 
comuns a qualquer negócio que almeja ter cres-
cimento e prima por qualidade. A capacitação 
foi conduzida pelo consultor e instrutor da Agas 
Rodolfo Landgraf.

Em Eldorado do Sul, na região metropo-
litana de Porto Alegre, Denis Pizzato, diretor 
executivo e membro do conselho administrativo 
do Grupo Dimed – Panvel, Laboratório Lifar e 
Dimed Distribuidora –, recebeu os visitantes 
contando um pouco da história de como foi 
construído o Centro de Distribuição (CD) da 
empresa, que ocupa uma área de  17 mil m² e 
é totalmente automatizado.

A tecnologia, os processos, a jornada e o 
comprometimento dos colaboradores têm por 
objetivo melhorar a qualidade e a produtividade 

um grupo da empresa e fazem parte dos direcionadores de 
logística do grupo. Conforme o gerente de Logís-
tica, Diego Flores, as três companhias do cresce-
ram no período de crise, totalizando, somente em 
2016, faturamento de cerca de R$ 2,2 bilhões. 
Para chegar a esses números, a companhia está 
em constante processo de criação de produtos e 
desenvolvimento de técnicas e ações que dimi-
nuam o desperdício e fidelizem o consumidor, 
como aplicativos, plano de fidelidade e ampliação 
mensal da linha de mercadorias.

O gerente de Logística do Peruzzo Supermer-
cados, de Bagé, Tiago D’Ávila Pinto, aproveitou a 
ocasião para esclarecer dúvidas e saiu satisfeito com 
a visita. “Achei fantástica a questão de automatização 
e os investimentos em tecnologia. Nossa empresa 
investiu bastante nos últimos anos, mas vejo que 
há um leque de opções que podem ser feitas para 
otimizar ainda mais nosso trabalho”, comenta.

Flores ressaltou que o envolvimento dos cola-
boradores é fundamental no processo. Para tanto, 
foi implementada a Gestão à Vista e, diariamente, 

Fernanda Coiro
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Lojistas ficaram impressionados com 
processos e espaços do Grupo Dimed
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os colaboradores participam de uma reunião de 
start – equipe analisa como foi o trabalho do dia 
anterior, o que e como pode melhorar – e são 
realizadas campanhas internas permanentes de 
prevenção de perdas. A logística foca no que é me-
lhor para o consumidor. “O objetivo é que ele saia 
com tudo o que necessita e deve ser tratado como 
indivíduo”, sinaliza Flores.  Na rede de farmácias 
Panvel, por exemplo, caso o consumidor não 
ache o produto em uma loja da rede, o atendente 
procura no e-commerce e o mesmo é entregue na 
casa do cliente. É a chamada Prateleira Infinita,  
projeto ainda em fase de experimentação.

Para o consultor da central RedeFort do 
Vale  do Taquari, de  Lajeado, Emerson Ulmi, 
as questões de logística e o dinamismo das ope-
rações servem de inspiração. “As visitas sempre 
contribuem. Ver a maneira como eles atuam 
e a dinâmica que aplicam para tentar atender 
pensando principalmente no cliente pode ser 
adaptado para a nossa realidade,” diz. 

Produtos frescos e 
de qualidade

A valorização da equipe e investi-
mentos em gestão, logística e maquinários 
também fazem parte da realidade da Victos 
Alimentos e Logística. Localizada no espaço 
ocupado pela antiga Benassi, a empresa foi 
fundada em janeiro deste ano. Utilizando 
a expertise da antecessora e com uma nova 
cultura, o negócio tem como foco a com-
pra e a venda de produtos selecionados 
– hortifrúti, flores e ovos – com agilidade 
e qualidade.  Os bons resultados são credi-
tados ao investimento em ferramentas para 
aprimorar o desempenho e otimizar os pro-
cessos. Além disso, a companhia estimula a 
participação e a superação das equipes.

O trabalho começa cedo, às 5h, com a 
contagem do estoque e verificação da quali-
dade do produto. O contato com os cerca de 
cem clientes é feito por meio de app ou via 
web e diariamente são analisadas formas de 
aumentar a venda de um produto com base 
em cenário econômico, procura e estação.  
Segundo o gerente geral da Victos, Estevo 
Bergamo, ao ser contratada, a equipe auxilia 
na mudança do layout do setor de hortifrúti, 

a fim de estimular o consumo. Juci Viegas, 
filha do proprietário do Comercial Santa Rita, 
de Esteio, considera interessante a questão da 
organização desde o pedido do cliente até o 
consumidor final. “É tudo muito bem estrutu-
rado. Pretendo levar como modelo para nosso 
minimercado esses processos, o trabalho em 
equipe e a comunicação”, afirma.

Outro diferencial se refere à rastreabi-
lidade – controle de movimentação de um 
produto desde a origem até o destino final. 
“O cliente pode acompanhar todo o trajeto do 
produto desde a saída da propriedade em que 
foi cultivado até chegar à prateleira do merca-
do”, comenta Bergamo.  Conforme a diretora 
administrativa do supermercado Super Útil, de 
Cruz Alta, Dóris Schwerz, conhecer de perto 
os processos contribui para o aprendizado. Já 
Letícia Araújo, gestora de projetos da Prolar, 
empresa familiar de representação comercial 
de bebidas e alimentos, de Porto Alegre, 
destaca a inovação das organizações como 
grande aprendizado. Letícia pretende anali-
sar junto com os pais quais processos podem 
ser aplicados e de que forma se encaixam no 
negócio da família.

Victos mostrou seu know-how na gestão 
de perecíveis para o varejo gaúcho
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ualidade e 
inovação no varejo

Q
No segundo dia da ExpoAgas 

2017, os empresários puderam 

conhecer a organização e os 

métodos de trabalho da Cia. 

Zaffari, em Porto Alegre, e do 

Macromix, em Canoas

as visitas técnicas da ExpoAgas 
com ênfase no varejo possibilitaram aos parti-
cipantes inscritos na atividade conhecer duas 
formas distintas de organização empresarial. Uma 
delas foi a tradição da Cia. Zaffari, que possui 
35 lojas e 10 shoppings no Rio Grande do Sul, 
além de uma unidade em São Paulo. A outra foi 
o novo atacarejo de Canoas, o Macromix. Para o 
consultor e instrutor da Agas, Gustavo Henrique 
Fauth, que acompanhou a programação, as visitas 
são importantes para estimular a criatividade dos 
administradores: “Os supermercadistas precisam 
investir em sortimento nas gôndolas e em novida-
des no negócio. Para isso, devem olhar para outros 
exemplos a fim de aprimorar a sua gestão”. 

neste ano, A visita começou no Bourbon Shopping 
Wallig, localizado na zona norte de Porto Alegre. 
Na entrada, os participantes foram recebidos 
pelo gerente de Trade Marketing, Luiz Carlos 
Agnoletto, que comandou o tour. Foram mos-
tradas todas as áreas de venda da loja de 8,2 mil 
m².  Os critérios de escolha do mix de produtos  
foram um dos conhecimentos compartilhados. 
A empresa comercializa carnes de alta qualidade 
do pampa gaúcho e do Uruguai, salmão do Chile 
e diversas marcas próprias e exclusivas – uma 
delas é o suco Naturale, natural da fruta e sem 
adição de açúcar. Os visitantes puderam provar a 
bebida. O passeio seguiu para o setor de vinhos. 
A adega possui um clima intimista e painéis 

na parede com fotos que oferecem a 
impressão de estar em uma vinícola 
europeia. No local, encontram-se gar-
rafas importadas de países como Itália, 
Portugal, Chile e Argentina.

A segurança também é uma das 
prioridades da companhia. No teto, 
foram colocadas placas de vidro, que, 
em caso de incêndio, impedem que a 
fumaça se espalhe pelo shopping. Além 
disso, existem câmeras de segurança 
por toda a parte. O investimento em 
tecnologia é outro ponto importante na 
gestão. Para facilitar a comunicação, o 

Zaffari: grupo conheceu sistemas de segurança 
da rede porto-alegrense

Ludmila Cafarate
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Fotos: Cassius Souza/Agas
gerente da loja usa um relógio que vibra quando 
alguém precisa falar com ele, evitando as tradi-
cionais campainhas nos caixas.

A estrutura da empresa impressionou os vi-
sitantes, que, em sua maioria, eram de pequenas 
cidades do interior. “Foi um grande aprendizado 
conhecer o Zaffari, que é uma referência para todo 
o Brasil. Ter contato com essa realidade ajudará 
a qualificar o nosso trabalho”, afirmou o super-
visor de loja do Centro de Compras Zaleski, em 
Horizontina, Claudio Luis Konrath. Após a visita, 
reunir a equipe para repassar os conhecimentos 
adquiridos já está nos planos do administrador do 
mercado Comercial Viana, em Itaqui, Luan Ramos 
Viana: “É incrível saber que existe tanta novidade 
surgindo, que há espaço para crescer apesar das 
dificuldades. Fui surpreendido com a organização 
da Companhia Zaffari”.   

Novidade no mercado     

Desde o dia 28 de julho, Canoas conta 
com um novo atacarejo da rede Unidasul, 
o Macromix. Com 3.277 m² e 240 cola-
boradores, o empreendimento apresenta 
bons números em seus primeiros meses de 
operação. O dia de inauguração registrou 
R$ 700 mil em vendas. Somente o setor 
de padaria rende, em média, R$ 6 mil por 
dia. Por trabalhar com as duas modalidades 
de negócio – varejo e atacado –, todos os 
produtos apresentam dois preços, sendo 
um para as saídas unitárias e outro, mais 
baixo, para os engradados com mais uni-
dades. No entanto, 80% das operações do 
Macromix ainda são no varejo.

Devido ao grande volume de produtos, 
existe um comitê de controle que fiscaliza  
data de fabricação, validade e temperatura 
das mercadorias. Duas pessoas realizam a 
inspeção diária e, uma vez por semana, o 
grupo inteiro se reúne. Durante a visita, 
guiada pelo supervisor regional da loja, 
Eloi Zagonal, além desses processos, foi 
explicada a logística da empresa. Os par-
ticipantes puderam inclusive conhecer a 
parte interna do estabelecimento, como as 
áreas onde são armazenados os itens.

Além disso, foram mostrados escri-
tórios, salas de treinamento (que servirão 

para cursos de culinária para os clientes), 
sala de descanso, que é um espaço recre-
ativo para os colaboradores interagirem 
durante o intervalo, e o refeitório. Zagonal 
destaca que toda a empresa está se dedi-
cando em prol do sucesso do negócio, mas 
ainda é necessário melhorar: “Nos preo-
cupamos com todas as instalações, temos 
um rigoroso cuidado com as mercadorias 
e pensamos no bem-estar dos colaborado-
res. No entanto, apesar de sermos a maior 
unidade do Macromix, estamos no início das 
operações e precisamos amadurecer. O prin-
cipal objetivo é aumentar a porcentagem 
do atacado nas vendas”.  

A gerente do Supermercado Gomes, 
de Santo Antônio da Patrulha, Marlene Ro-
cha, gostou da ideia da sala de descanso: “É 
importante valorizar os colaboradores, criar 
momentos de lazer, porque isso aumenta 
até a produtividade”. Proprietário de um 
atacado que leva seu nome, Ângelo Petrini 
Júnior, de Itaqui, na Fronteira Oeste, pensa 
em implementar também uma face de va-
rejo na sua empresa. “A visita foi bem inte-
ressante, porque é uma realidade próxima 
da minha. Aproveitei e fiz várias perguntas, 
já que planejo promover mudanças no meu 
empreendimento”, relata.       

Atacado da rede Unidasul mostrou sua 
logística e demais dependências
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Convenção Gaúcha de Supermercados, realizada de 22 a 24 de agosto 
no Centro de Eventos Fiergs, chegou ao final com um total negociado de R$ 
482 milhões, num crescimento de 2,7% em relação ao ano passado. “É um 
dado que acompanha o desempenho das vendas do setor no ano, mostrando 
que a feira é realmente um espelho das movimentações do mercado”, obser-
va o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio 
Cesa Longo. O número de visitantes cresceu 9%, totalizando 48 mil pessoas 
frequentando palestras e estandes. Os índices foram apurados pelo Instituto 
Segmento Pesquisas. 

Consolidada como um centro de qualificação, networking e negócios 
para varejo, distribuidores e indústria, a ExpoAgas congregou representan-
tes de 6,9 mil empresas de diferentes segmentos da economia. Majoritaria-
mente varejistas, os visitantes contemplaram setores como supermercados 
(60,7%), atacados (8,9%), padarias (5,5%), restaurantes (3,6%), lojas de 
conveniência (1,1%), açougues (0,9%), bares (0,6%), farmácias (0,4%) e 
hotéis (0,3%), entre outros. Cerca de 800 lançamentos foram apresen-
tados na ocasião e estão à disposição dos consumidores no autosserviço. 
“A feira mostrou tendências que estão em evidência no mercado, como a 
preocupação dos consumidores com saúde, bem-estar e uma alimentação 
mais saudável”, pontua o dirigente.

O montante de transações entre visitantes e expositores equivale a uma 
venda média de R$ 1,3 milhão por estande, demonstrando o sucesso do 
evento, uma vez que o investimento em um estande representa cerca de 4% 
disso. Muitos outros negócios iniciados nos pavilhões ainda são concretizados 
posteriormente. Os gaúchos, como sempre, foram maioria, num total de 72% 
do total de empresas expositoras. Três em cada dez participaram pela primeira 
vez. Os visitantes da edição de 2017 vieram de 11 países e dos 27 estados 
brasileiros, mas 93% deles eram gaúchos. 

De acordo com os dados apurados pelo Instituto Segmento, 58,9% das 
vendas concretizadas pelos expositores foram fechadas junto a varejistas 
gaúchos, 36,3% a compradores de outros estados brasileiros e 4,8% junto 
a companhias de outros países. Mais da metade dos expositores informou 
que realizou negócios com profissionais de outros setores, além dos super-
mercados. Os ramos mais citados foram, pela ordem, restaurantes (58,9%), 
padarias (41,1%), hotéis (35,7%) e bares (26,8%). As empresas ouvidas 
apontaram que, em média, as vendas na ExpoAgas representam 18,9% do 
total do faturamento de agosto. 

a 36ª

C
Em seus três dias, a 36ª Convenção Gaúcha de 

Supermercados registrou um aumento de 2,7% no 

volume de vendas e de 9% no número de visitantes, 

na comparação com a edição do ano passado

re
sc

im
en

to
 e

sp
elh

a 
o 
m

er
ca

do
Diego Castro

Fo
to

s:
 C

as
siu

s 
So

uz
a/

Ag
as

46/47(setembro/outubro 2017) Revista AGAS



48 Revista AGAS (setembro/outubro 2017)

e
xp

o
ag

as
2

0
1

7

Isonomia de competitividade

No discurso de abertura oficial, o presi-
dente Longo afirmou que a proposta é colocar 
à disposição de todas as empresas as mesmas 
ferramentas e a isonomia de competitividade, 
não importando porte, ramo ou procedência. 
“Ao longo dos últimos 12 meses, nossa direto-
ria e a equipe executiva da Agas trabalharam 
para que chegássemos a este momento bus-
cando uma edição ainda melhor e mais qua-
lificada do que no ano passado”, exaltou. Ele 
lembrou que o setor ainda está sob o impacto 
positivo da última conquista nacional: a pu-
blicação do Decreto assinado pelo presidente 
da República, Michel Temer, reconhecendo 
os supermercados como atividade essencial 
da economia. Com o novo status, o segmento 
passa a ter segurança jurídica para contratar 
seus funcionários e negociar com prefeituras 
e sindicatos a abertura dos estabelecimentos 
aos domingos e feriados em todo o Brasil. “A 
Agas defende a livre iniciativa e a liberdade 
para que cada empresa do setor decida, junto 
a seus colaboradores, se deve ou não abrir aos 
domingos e feriados”, acrescentou.

Na solenidade, o empresário e presidente 
da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, recebeu 
das mãos de dirigentes da associação o título de 
Supermercadista Honorário, por seu trabalho 
de liderança e capacidade de diálogo. “É um 
líder firme e respeitado em todos os segmen-
tos e vem contribuindo para a resolução de 
questões fundamentais para o cotidiano do 

varejo, merecedor de nosso apoio irrestrito e 
admiração”, salientou o presidente da Agas.

Bohn considerou uma grande honra 
receber a distinção que o aproxima do autos-
serviço. “Os supermercados estão na ponta do 
desenvolvimento logístico, garantindo o me-
nor preço pelos produtos e a maior variedade. 
Estão também na vanguarda da informatiza-
ção. É um setor ao mesmo tempo tradicional e 
inovador, lidando com as necessidades básicas 
do consumidor em tecnologia e inovação”, 
relatou. Natural de São Sebastião do Caí, 
bacharel em Ciências Contábeis, ele saudou 
as reformas em andamento no país: “Haverá 
grande avanço nas relações de trabalho com 
a prevalência do negociado sobre o legislado. 
As empresas trabalharão com mais segurança 
jurídica. E precisamos também da Reforma da 
Previdência e de mudanças fiscais para fazer 
o país voltar a crescer”.

Reformas estruturais

O vice-governador João Paulo Dornelles Cai-
roli esteve presente na abertura representando 
o governador, José Ivo Sartori. No seu pronun-
ciamento, lembrou a importância do status de 
serviço essencial concedido aos supermercados. 
“Parece pouco, mas o processo levou 20 anos até 
ser concluído”, disse. Na opinião dele, o Execu-
tivo gaúcho precisa se inspirar no otimismo e 
na diversidade do autosserviço para realizar os 
avanços necessários. “O Rio Grande não pode 
mais conviver com a falta de verbas, por isso 
reduzimos secretarias e extinguimos fundações e 
estamos implementando medidas de redução da 
burocracia. Queremos um Estado mais leve para 
os que bancam essa conta”, acrescentou.

O presidente da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), José Sanzovo Neto, 
também se pronunciou ao público que lotou o 
Teatro de Sesi. No entender do dirigente, o alto 
desemprego continua afetando o desempenho do 
setor e é preciso fazer malabarismos para manter 
as lojas no ‘azul’. Sanzovo reforçou a necessidade 
das reformas estruturais planejadas pelo Planalto: 
“Necessitamos melhorar o ambiente de negócios 
com a Reforma Tributária e de uma Reforma Po-
lítica que não mude apenas o sistema eleitoral”. 
Conforme explicou, as alterações na CLT apro-

Para Longo, isonomia de competitividade 
é uma das virtudes da ExpoAgas
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vadas irão possibilitar a criação de mais de 500 
mil empregos só no segmento e o crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Dias melhores virão

A palestra magna Oportunidades e estra-
tégias no varejo, com o economista Ricardo 
Amorim, veio logo depois da abertura. Inte-
grante da equipe do programa de TV Manhat-
tan Connection e consultor de empresas, ele 
mostrou aos supermercadistas que os melhores 
momentos para os negócios ocorrem no final 
das crises. “Todas as economias se movem em 
ciclos, e começamos o momento de retomada 
de uma recessão causada por nós”, avisou. No 
primeiro semestre, o Brasil registrou o maior 
investimento de empresas estrangeiras já visto 
em seu território, o que deve gerar empregos e 
aumento da capacidade de compra na popula-
ção. “O total de endividados é baixo no país. 
Os americanos têm grau de endividamento 25 
vezes maior. A taxa de juros ainda vai cair a 
7% ou 6% e, com a redução das incertezas, os 
bancos concederão empréstimos com prazos 
mais longos”, assegurou.

Amorim acredita em crescimento posi-
tivo surpreendente nos próximos três anos, 
pois quedas acentuadas sempre são seguidas 
de recuperação. Para os empresários, essa é a 
fase de aproveitar as oportunidades. “O me-
lhor momento é quando ainda ninguém acre-
dita nisso, quando todos estão com medo”, 
frisou. Um dos sinais positivos do mercado 
é o fato de a indústria estar produzindo 

mais, movimentando a segunda perna do 
desenvolvimento (a primeira é o consumo). 
O economista revelou que 19 das 20 cidades 
que mais abriram postos de trabalho no Brasil 
ficam no interior e deixou uma dica: “Se as 
suas companhias conseguirem pensar em 
uma forma de crescer junto com os parceiros 
comerciais, de modo que o crescimento deles 
também estimule o seu, o céu é o limite”.

No final da manhã, o palestrante integrou 
um debate com os consultores Ari Girotto e 
José Domingo Barral Amoedo, com mediação 
de Sérgio Alvim, diretor da revista Supermer-
cado Moderno. Amoedo analisou o momento 
dos atacarejos: “O canal vai parar de crescer 
e voltará aos patamares dos anos 90, atenden-
do o pequeno comerciante transformador”. 
Girotto, especialista no ramo farmacêutico, 
falou sobre as mudanças nessas lojas. “O fa-
turamento das farmácias é proveniente 70% 
das vendas de balcão e 30% do autosserviço, 
com os itens de higiene e beleza, e isso é fruto 
de entendimento da mudança no perfil do 
consumidor”, destacou. Conforme Amorim, 
as plataformas digitais vieram para ficar, mas 
complementando o comércio físico: “O Big 
Data pode ajudar muito ou atrapalhar, se não 
houver domínio de suas possibilidades”.

Luta contra a inércia

Com o teatro do Sesi lotado, o segundo dia de 
feira começou com a palestra magna Olhando a crise 
com perspectiva, com o professor e historiador Lean-
dro Karnal. Ele destacou que, atualmente, vivemos 
uma forte crise de liderança. Os administradores do 

Bohn recebe título de Supermercadista 
Honorário por sua contribuição ao varejo

Amorim avisa que momento de investir é agora
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mundo inteiro não elaboram estratégias para o futuro 
com o pretexto da instabilidade política. “Precisamos 
prestar atenção nessa área, mas não podemos nos 
limitar a ela, porque os políticos passam, os cenários 
mudam e a minha empresa fica. Então, é importante 
ter planos para um longo prazo”, ressaltou Karnal.

O historiador também explicou que o cérebro 
humano gosta da repetição, e, para prosperar na 
carreira profissional, é preciso lutar contra esta 
tendência natural à inércia. Neste sentido, a crise 
provoca o crescimento, porque obriga as pessoas 
a pensarem de forma diferente a fim de encontrar 
soluções aos problemas. Karnal enfatizou que 
jamais se pode acreditar que está tudo perfeito 
no trabalho, pois a transformação constante é um 
dos segredos do sucesso. 

Retratando o cenário da crise, o professor 
afirmou que ela precisa ser vista com otimismo 
para ser possível avançar nos projetos, mas sempre 
com cautela e realismo. Ele condenou fortemente 
a teoria de que o pensamento positivo resolve 
tudo. “Junto com a vaidade, esse é um dos maiores 
inimigos das pessoas. É necessário ter consciência 
dos problemas e agir. Não adianta apenas ser oti-
mista”, concluiu.   

Criar, inovar, arriscar

No dia 24, durante pouco mais de uma 
hora, o Teatro do Sesi se transformou numa 
espécie de Altas Horas. Isso porque o jorna-
lista e apresentador da Rede Globo Serginho 
Groisman subiu ao palco para conversar com 
a plateia lotada sobre Empreendedorismo. 
Filho de pais imigrantes que vieram para 
o Brasil para fugir da II Guerra Mundial, o 

comunicador lembrou que o interesse pelo 
assunto começou na família: “Dentro de 
casa, todos trabalhavam ajudando no negócio 
do meu pai”. Mesmo depois que um roubo 
levou toda a mercadoria da loja, o empresário 
recomeçou do zero. “Meu pai fazia o que 
amava e por isso tracei uma única meta de 
vida: trabalhar com algo que amo.” 

Desde cedo estava claro que se tornaria 
um empreendedor, mas não no sentido mais 
conhecido da palavra. Para o comunicador, 
empreender é ser o protagonista de um 
trabalho ou atividade. Após essa declaração, 
Groisman desceu do palco e começou um 
talk show em que foi entrevistado e entre-
vistador. Ele ressaltou ainda que o dono 
de uma empresa não pode ficar restrito ao 
domínio das questões referentes a sua área 
de atuação. Para chegar e se manter no auge, 
é fundamental estar preparado para inovar 
sempre e estar atento às questões geográfi-
cas, políticas e econômicas: “Sou contrário 
à expressão de que time que está ganhando 
não se mexe: tem que mexer”. 

Segundo ele, esta é apenas mais uma 
de tantas crises violentas enfrentadas pelos 
brasileiros. A mudança deve começar em 
cada estabelecimento, em cada profissional, 
e todos devem ter consciência que a maior 
arma para driblar a crise é votar bem. “Temos 
que aprender a eleger direito, e um bom voto 
é feito quando há uma boa educação, em que 
os professores sejam valorizados e o sistema 
seja igual a todos”, finalizou.

Karnal: pensamento mágico e vaidade 
são inimigos das pessoas

Groisman passou de palestrante a 
entrevistador ao abordar o empreendedorismo
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nada”, declarou o gerente executivo de Vendas 
Antônio Carlos Azevedo Jr. “O ano está sendo 
desafiador, bem mais difícil do que 2016, mas 
seguimos investindo e lançando produtos, pois só 
com inovação e renovação poderemos manter o 
sucesso da empresa no futuro.”

Os patrocinadores globais foram Fecomércio-
RS (cujo presidente, Luiz Carlos Bohn, recebeu o 
prêmio de Supermercadista Honorário), Banrisul e 
&Joy Snacks. Segundo o presidente do Banrisul, Luiz 
Gonzaga Veras Mota, o banco parabeniza a entidade 
e seus associados pelas iniciativas que qualificam e 
auxiliam a realização de negócios e promovem o 
desenvolvimento econômico e social. No estande 
da Enova Foods (responsável pelas barras de nuts 
&Joy Snacks), houve movimento intenso. “Os 
supermercados representam 90% de nossa venda 
do Sudeste para baixo. Promovemos a degustação 
de nosso lançamento e surpreendemos as pessoas 
com a mistura do refresco em pó Glup com leite”, 
afirmou o gerente de Marketing, Pedro Velardo.

de negócios é o 
principal objetivo da ExpoAgas, de modo que 
a economia gaúcha torne a crescer, alicerçada 
nos três agentes da cadeia de abastecimento: o 
campo, o varejo e a indústria. O evento é uma de-
monstração do otimismo supermercadista, sempre 
em busca de atender aos desejos do consumidor. 
Para os fornecedores, é uma oportunidade de 
ampliar a carteira de clientes e de trocar conhe-
cimentos. Nesta edição, pela primeira vez, foram 
distinguidos os melhores expositores, numa ação 
em parceria com a Popai Brasil. Os mais destaca-
dos participantes de grande e médio porte rece-
beram o Prêmio Expositor ExpoAgas Popai 2017 
em três categorias: Melhor Design de Estande, 
Melhor Ação Promocional e Melhor Exposição de 
Produtos (veja os vencedores na pág. 54).

O patrocínio máster foi novamente da multi-
nacional Nestlé. “É um orgulho para nossa marca 
apoiar uma feira como essa. Sem a cooperação 
dos varejistas gaúchos e brasileiros, não seríamos 

a movimentação

lima de cooperaçãoC Patrocinadores e expositores aproveitam os três dias para alavancar 

resultados no segundo semestre
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7 Grande visibilidade

Seis indústrias dividiram o copatrocínio: 
Cooperativa Piá, Best Beef, Fruki, Silvestrin, 
Gota Limpa e Sucos Aliança. No entender 
do diretor-presidente da Cooperativa Piá, 
Jeferson Smaniotto, a iniciativa é uma 
oportunidade de mostrar a qualidade e a 
credibilidade da companhia: “Trouxemos um 
total de 13 novos produtos para apresentar  
neste importante espaço de relacionamento, 
mesmo em um ano de queda na venda do 
leite”. Magnus Costa, Trade de Marketing 
do Frigorífico Silva (Best Beef), ficou con-
tente com os resultados. “Atravessamos um 
período turbulento e, graças aos esforços de 
nossa equipe, estamos prontos para crescer 
novamente. Estamos reforçando aqui nossa 
linha de porcionados, uma tendência de 
consumo”, relatou.

A Fruki mostrou aos visitantes sua bebi-
da energética Elev e sua nova linha de sucos 
100% naturais Com/Tem, bem como o res-
tante do portfólio. “Esta edição contou com 
maior presença de pessoas com capacidade de 
decisão na hora da compra”, pontuou o diretor 
comercial João Carlos Miranda, comemoran-
do um ano de boas vendas. O diretor técnico 
da Silvestrin, Gervásio Silvestrin, considera 
que a ExpoAgas é o cenário perfeito para a 
percepção de novas tendências e demandas. 
“Nossas linhas recebem grande visibilidade e 
podemos ter conversas descontraídas com os 
supermercadistas”, explicou o representante 
da comercializadora de frutas e legumes, 
presente em todo o Estado. 

A diretora da Gota Limpa, Camile Ber-
tolini do Giglio, recebeu dois prêmios Popai  
pelo colorido estande da marca, executado 
pela Galante Stands. “Temos grande foco no 
varejo, que é o canal de exposição de nossos 
produtos para venda direta ao consumidor. O 
volume de pessoas que nos visitou é impres-
sionante”, disse. A Nova Aliança lançou três 
vinhos São Vitor na ocasião. “Nossos clientes 
tradicionais chegam para fechar pedidos, 
alinhavar campanhas para o final de ano ou 
simplesmente para tratar de questões do 
dia a dia”, contou Rodrigo Colleoni, diretor 
administrativo financeiro.

O patrocínio das palestras magnas 
foi de Roseflor, Ciss, Frumar, Danieli, 
Marquespan e Uol PagSeguro. O gestor de 
Marketing da Roseflor, Gustavo Spegiorin, 
considera o evento especial: “Mostramos 
aos supermercadistas o nosso novo visual, 
na logomarca e nos produtos. Participa-
mos há cinco anos desse momento de 
networking e geração de bons negócios para 
ambas as partes”. A equipe da CISS mos-
trou as soluções da empresa em sistemas 
de gestão. “Trouxemos o self check-out e 
percebemos que existe uma grande mo-
vimentação no segmento para que o uso 
dessa tecnologia venha a se consolidar, 
como uma ruptura ligada à cultura do 
atendimento”, constatou Eduardo Colaço, 
gerente de Marketing e Comunicação.

A Frumar voltou à ExpoAgas depois de 
cinco anos e se surpreendeu com a aceitação 
do público. “Talvez isso tenha ocorrido por 
sermos os únicos produtores de pescados, 
mas a receptividade nos deixou muito sa-
tisfeitos e pretendemos retornar em 2018”, 
relatou o diretor Eder Krummenauer. 
Douglas Pazza, supervisor administrativo 
de Vendas da Agrodanieli, ficou feliz pela 
ampliação do espaço para atendimento e 
exposição dos cortes de aves e suínos: “Os 
custos do campo ajudaram na manutenção 
dos preços e o rendimento está melhor 
agora. Queremos crescer 11%”.

A Marquespan estreou nos pavilhões da 
Fiergs e suas expectativas foram superadas. 
De acordo com o gerente comercial Marco 
Antônio Vasco, o contrato para o ano que 
vem está assinado. A empresa também fez a 
segunda Melhor Ação Promocional da edição 
entre as empresas de grande porte. Na Uol 
PagSeguro, também presente pela primeira 
vez, a analista de Marketing, Gabriela Rocha, 
considerou a feira muito boa.

Superação de expectativas

O Centro de Aperfeiçoamento Técnico 
(CAT) foi patrocinado por RAR, Zin Pão, Pamplo-
na, JPG Group, Girando Sol e Atlântica. “Houve 
fluxo grande de pessoas, captamos ótimas opor-
tunidades de negócios, o que nos traz mais ânimo 
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para virmos outras vezes, já que a economia mostra 
reação”, observou a coordenadora de Marketing 
da RAR, Ana Baggio. Conforme o responsável pela 
mesma área na Zin Pão, Felipe Schumacher, o pú-
blico superou as expectativas: “O espaço permite 
receber sugestões de novos produtos e feedback 
do que já temos no mercado. É o canal com os 
supermercadistas onde temos mais espaço”.

Para Cleiton Pamplona Peters, gerente na-
cional de Vendas da Região Sul da Pamplona, o 
segundo ano de evento revelou a possibilidade 
de boas parcerias no Estado, onde a atuação está 
sendo reforçada. “O negócio para o consumo 
nacional é 100% focado nos supermercadistas”, 
frisou. Metade do faturamento do JPG Group 
vem de demandas do autosserviço. Nesse sentido, 
participar da exposição possibilita a prospecção 
de clientes para quase todo o ano. “Oferecemos 
soluções tecnológicas completas ao varejista”, sin-
tetizou o gerente de Vendas Jorge Miguel Bessil.

Durante os três dias, a equipe de represen-
tantes comerciais da Girando Sol esteve no local. 
“Os resultados nos mostram que o cliente aprovou 
nossas ofertas e assimilou bem a campanha pro-
mocional feita especialmente para a ExpoAgas”, 
avalia o gerente de Vendas do Rio Grande do Sul, 
César Borscheid. Catarinense, a Toalhas Atlântica 
estreou patrocinando, atendendo a recomenda-
ções de compradores e representantes. “Hoje, os 
supermercados, pela conveniência, acabam pro-
porcionando melhores espaços para nossos produ-
tos. O bazar gera mais margem”, avaliou a gerente 
comercial da região Sul, Rosângela Romig.

Estreantes e retornos

A Biscoito Gusman foi premiada em 
sua primeira feira, com o terceiro lugar na 
categoria Exposição de produto. O diretor 
Jair Farias Pereira vibrou: “Estamos em 
fase de crescimento e pudemos identificar 
a demanda por empresas que trabalham 
com produtos sem glúten e sem lactose”. 
A Hiperalimentos mostrou aos visitantes a 
diversidade de sua produção para churras-
co, além do pão de alho. “A participação se 
revelou muito positiva”, declarou o gerente 
comercial Paulo César Garcia.

A presença da Ótica São José na 
convenção chamou a atenção das pessoas. 
A empresa mostrou projetos voltados ao 
varejo, como as microfranquias ou a visita 
especializada para diagnóstico de saúde 
visual in company, além da oferta de pro-
dutos a preços vantajosos. “É melhor do 
que imaginávamos”, relatou o consultor 
corporativo Juliano Ribas. A Coopexvale 
apresentou aos gaúchos as uvas do Vale do 
Rio São Francisco. “Queremos expandir 
nosso mercado”, resumiu o vice-presidente 
da cooperativa, Álvaro Solano.

A Distribuidora Zanella, especializada 
em mercadorias para animais de estimação, 
saiu satisfeita. “É uma novidade para nós 
do setor pet e acredito que o pessoal do 
segmento supermercadista está enxergando 
a possibilidade de aumentar as suas vendas 
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7 nessa categoria”, apontou o proprietário 
Marcelo Zanella. Com mais de uma centena 
de itens, entre refrigerantes, energéticos, 
sucos e águas, a Bebidas Xuk levou todo o 
portfólio ao estande, buscando ganhar força 
no PDV. “Estamos ampliando a fábrica e 
comprando novos equipamentos”, anunciou 
o diretor comercial Miguel Xuk.

O estande da Naturovos ficou com o 
segundo lugar em Melhor Design entre as 
companhias de médio porte, premiando sua 
volta à ExpoAgas. “Tentamos mostrar um 
pouco mais do campo, a forma rústica de se 
trabalhar, aliada à modernidade, com óculos 
de realidade virtual”, afirmou o gerente 
comercial Anderson Herbert. A Chiamulera 
retornou depois de seis anos e conquistou 
o segundo lugar em Melhor Ação Promo-
cional (médio porte). “Estabelecemos uma 
linguagem de balada, com mesinhas, som, 
camarote e drinks diversos para descontrair 
os visitantes”, disse a assistente de Marke-
ting Joana Pereira.  

Auxílio a quem precisa

O Banco de Alimentos de Porto Alegre 
também participou da ExpoAgas. A entidade 
assistencial expôs seu trabalho na Secretaria 
do evento e arrecadou toneladas de produtos 
doados por 41 empresas participantes. Um 
contingente de vários voluntários e funcioná-

rios do Banco foi necessário para coletar os 
alimentos (arroz, feijão, macarrão, biscoitos, 
pães, farinha, frutas, hortaliças, entre outros) 
e itens de higiene e limpeza doados. 

Participaram da ação solidária as empre-
sas Adria, Alca Foods, Barão Erva Mate, BBS 
Cerealista, Boavistense, Cia Canoinhas, Cla-
ramax, Dália, Divini, DRT Logísitica, Enova 
Foods, Finopel, Florestal, Frimesa, Fruki, 
Frutz Metz e Donato, Girandosol, Isabela, 
Italac, M.Dias Branco, Marquespan, Marsala 
Alimentos, Mili, Mosmann, Nova Aliança, 
Nordeste, Nutrire, Orquídea, Pamplona, 
Pan Fácil, Parati, Cooperativa Piá, Romena, 
Roseflor, Santa Massa, Sepac, Silvestrin, 
Suvalan, Superpan, Tirol e Uniagro.

2018: acelerando os 
bons negócios

A ExpoAgas 2018, que terá o tema 
Acelerando os Bons Negócios, ocorrerá 
de 21 a 23 de agosto do ano que vem, 
no Centro de Eventos Fiergs, em Porto 
Alegre. “Saímos da edição de 2017 com 
80% dos estandes para a próxima edição 
renovados. Este é o número que mais nos 
satisfaz, embora busquemos sempre opor-
tunizar a novas empresas o grande palco 
de oportunidades e de negócios que é a 
feira”, comemora o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo.

Melhores estandes são agraciados 
Com vistas à qualificação do evento, o Prêmio Expositor ExpoAgas Popai 2017 foi entregue no final do dia 
24, celebrando os estandes que mais se destacaram por atratividade e promoções comerciais. Os vencedores 
foram escolhidos a partir de três critérios e divididos em duas categorias de tamanho:

Melhor design de estande
Grande porte:
1) Cooperativa Piá
2) Vinícola Aurora
3) Vinícola Garibaldi

Médio porte:
1) Gota Limpa
2) Naturovos
3) Proforte

Melhor Ação Promocional
Grande porte:
1) Romena
2) Marquespan
3) Orquídea

Médio porte:
1) Gota Limpa
2) Bebidas Chiamulera
3) Grupo BRQ 

Melhor Exposição de Produtos 
Grande porte:
1) Nordeste Alimentos
2) Vinícola Aurora
3) Naturale

Médio porte:
1) Bebidas Fruki
2) Silvestrin Frutas
3) Gusman Alimentos





resistência entre os colaboradores. Para Peruzzo 
Jr., é necessário mostrar aos funcionários o quanto 
a mudança será positiva. Partilhando do mesmo 
pensamento, o coordenador do comitê de RH da 
Agas, Franck Müller, reforçou a importância de in-
vestir em aperfeiçoamento, melhorias nos locais de 
trabalho e no engajamento das equipes. Ainda sobre 
inovação, a presidente da Agas Jovem, Adriana 
Ortiz, comentou que as redes já devem se planejar 
para investir no e-commerce. “O consumidor ainda 
precisa tocar no produto, principalmente no pe-
recível, mas a cabeça está mudando aos poucos”, 
avisa. O diretor da Agas Eduardo Cidade reforça 
que o investimento é alto, então cada rede ou 
comércio deve analisar o custo e definir qual o 
melhor momento para implementá-lo. 

 O vice-presidente da Agas, Ezequiel Stein, 
lembrou a importância do investimento no processo 
de sucessão. “Quando tinha 25 anos, meu tio, que 
era centralizador, tocava o supermercado e teve 

um infarto, para o que não es-
távamos preparados”, comenta. 
Em relação às novas regras sobre 
manipulação de carnes e frios, 
os participantes ressaltaram 
a importância da medida e as 
dificuldades para implementá-
las. “Nossa responsabilidade é 
entregar um produto seguro ao 
consumidor”, explica o diretor 
da Agas Gilberto Cremonese. 
Para finalizar, todos defende-
ram o processo de rastreabilida-
de nos hortifrutigranjeiros. 

discu-
tiram as Soluções para o varejo em painel realiza-
do no dia 24 de agosto. O debate, que aconteceu 
no Teatro do Sesi, foi mediado pelo assessor de 
Imprensa e coordenador do Departamento de 
Capacitação da Agas, Francisco Brust. Um dos 
temas abordado foi a Prevenção de Perdas. Segun-
do o diretor da Agas Patrique Nicolini Manfroi, 
75% das perdas estão concentradas no açougue, 
na padaria e no setor de hortifrúti. Manfroi des-
taca que o primeiro passo para diminuir esses 
percentuais é mapear processos, analisar riscos, 
definir metas e engajar equipes. “A possibilidade 
de melhorar os negócios é gigante”, comenta.

 O grupo também falou sobre a importância 
em investir na área de TI e em softwares, indepen-
dentemente do tamanho. “Inovar é preciso para o 
setor continuar crescendo”, defende o coordena-
dor do comitê de TI da Agas, Lindonor Peruzzo 
Jr. Um dos grandes problemas nas mudanças é a 

sete supermercadistas

icas para 
gestão de loja

D Diretores da Agas 

discutiram questões 

que afetam o 

desempenho do 

autosserviço no Estado, 

como as perdas nos 

produtos perecíveis
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produção do gás etileno – maçã, pera, kiwi e melão 
são alguns exemplos. Outros não amadurecem com 
facilidade, como a uva e os cítricos, entre outros. 
É possível, de acordo com ela, tirar proveito desse 
processo natural. “Para garantir um consumo mais 
rápido de frutos não climatéricos, basta colocá-los 
junto com representantes do outro grupo”, sugere. 
Além disso, pode-se bloquear o processo de matura-
ção com o resfriamento dos produtos ou mantê-los 
próprios para venda por mais tempo em câmara fria. 
No entanto, a exposição continuada ao gás etileno 
pode acelerar o amadurecimento, gerando amargor 
e até apodrecimento, além de outros malefícios.   

Ao optar pela refrigeração na conservação das 
frutas, deve-se ter cuidado para colocá-las abaixo 
do evaporador. Outra dica é deixar espaço entre os 
paletes para que o ar circule uniformemente. “Tem-
peratura acima de 30 graus é crítica. O choque entre 
o frio e o calor também pode trazer problemas, em 
função do estresse térmico”, alerta a especialista. 

Participando pela primeira vez da feira, o ana-
lista de Vigilância Sanitária do Dia Brasil, de Porto 
Alegre, Ivan Petry Maciel, achou a oficina bastante 
proveitosa. “As informações serão bem úteis para as 
auditorias que fazemos”, afirma o médico veteriná-
rio. Daniel Gonçalves dos Santos, proprietário do 
Supermercado e Atacado Ponto Certo, de Gravataí, 
também apreciou o treinamento. “Foram muito boas 
as informações. Pretendo repassá-las para os cola-
boradores”, expõe. Chefe do setor de Hortifrúti do 
supermercado Samy, de Pinhal, Jonathan Reis esteve 
na sua terceira ExpoAgas: “Pude aprender bastante. 
Tanto os conhecimentos de armazenagem como os 
de temperatura vão agregar ao trabalho.” 

alimentos atrativos e em boas condi-
ções é desafio diário dos varejistas. Quem participou 
da 36ª Convenção Gaúcha de Supermercados, em 
22 de agosto, em Porto Alegre, teve a oportunidade 
de conferir algumas dicas de conservação e armaze-
namento de frutas. A oficina prática, comandada 
pela engenheira agrônoma Cristina Trenepohl, que 
trabalha no controle da Qualidade da Silvestrin, teve 
patrocínio de RAR, Zin-Pão, Pamplona, JPG Group, 
Girando Sol e Atlântida.

A presença de cortes, amassados e manchas, 
além da falta de firmeza, é um dos sinais de perda 
da qualidade. Para evitar a desidratação de frutas, se-
gundo a profissional, o principal é manter o controle 
de temperatura e umidade. Uma das indicações é 
garantir o resfriamento dos itens, por meio de atmos-
fera controlada ou refrigeração. Deve-se ter atenção 
também aos processos fisiológicos das plantas. “Mes-
mo após a colheira, elas seguem respirando e sentirão 
os efeitos do calor, para só depois morrer.” 

Cristina explica ainda que, em alguns vegetais, 
no final do período de maturação há um grande 
aumento na taxa respiratória, provocado pela alta 

manter os

otencializando
os hortifrútis
P Oficina de conservação e 

armazenamento de frutas, 

realizada em 22 de agosto 

durante a ExpAgas 2017, 

mostrou aos varejistas na 

prática como garantir uma 

qualidade extra aos produtos 
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Na parte final da oficina, a marca apre-
sentou as linhas novas para o setor de padaria, 
incluindo os bolos caseiros e as tortas congela-
das, com durabilidade de 90 dias nesse formato 
ou de uma semana no balcão resfriado. Os pães 
pré-assados foram considerados o passo futuro 
no segmento. A empresa começa a produzir ba-
guetes italianos dessa forma, cujo preparo toma 
apenas 10 minutos, mas ainda não os colocou 
na comercialização direta.

Eliane Santos Pedroso, que é chefe de padaria 
do Supermercado Gomes, de Santo Antônio da 
Patrulha, gostou da troca de experiências. “Mesmo 
dominando a arte pelos anos de prática no ramo, 
foi bom assistir porque sempre se aprende uma 
novidade”, afirmou. A empresa onde trabalha é 
cliente da Superpan, fazendo boas vendas com 
seus produtos, especialmente o pão francês folha-
do. “A padaria é um setor poderoso, resistiu bem 
à crise sem queda na demanda”, finalizou. 

do dia 23, a oficina prática Padaria: 
tendências, inovação e oportunidades, com o 
diretor comercial da Superpan, Márcio Ferran-
dis, mostrou aos participantes os segredos para 
o preparo do pão francês perfeito. Pioneira na 
técnica de congelamento na panificação no Brasil, 
a marca ainda mostrou lançamentos, respondeu a 
dúvidas e frisou que o consumidor atual é muito 
exigente porque é bem informado. A carreta ficou 
lotada com varejistas de diversas partes do Estado 
e também de São Paulo.

O trabalho começou com a estiva, para 
destros e canhotos. Se o padeiro corta com a 
mão esquerda, a dobra fica para o lado oposto, e 
vice-versa. A fabricante produz variedades com 
fermentação de 6h, 12h ou 18h para facilitar a 
operação das lojas, com seus diferentes horários 
de funcionamento e descanso. O descongelamen-
to leva uma hora. “Lembrem-se de que o clima 
externo influencia no crescimento da massa, 
portanto, se está frio, espacem as seis horas, e, se 
está quente, façam o contrário. Quatro horas é o 
mínimo”, ensinou.

O pão é assado a meio-ponto, com pestana 
cortada antes de ir para o forno préaquecido. 
O corte é feito bem na parte central, de cima 
a baixo, com o bisturi. Quanto mais tempo se 
deixa na estiva, mais líquido o produto perde e 
mais leve fica, reduzindo as vendas. “Todo pão 
sofre quebra de 15% a 20%, seja congelado ou 
não”, avisa. Outra dica de Ferrandis e sua equipe 
foi deixar a esteira superior dos fornos vazia, pois 
o calor sobe e as unidades colocadas lá tendem a 
encascar mais depressa.

na tarde

egredos do 
pão perfeito
S Carreta lotada para 

aprender a assar o 

perfeito pão francês 

congelado, de acordo 

com a Superpan, 

referência no setor

Fo
to

s:
 E

qu
ipe

 C
as

siu
s 

So
uz

a/
Di

vu
lg

aç
ão

 A
ga

s

e
xp

o
ag

as
 /

 o
fic

in
as

 /
 p

ãe
s



dos pais. Foi no núcleo familiar que a empresária 
teve que enfrentar os primeiros desafios. Formada 
em Ciências Contábeis, a jovem queria seguir os 
passos do patriarca da família e ingressar na antiga  
Vasp. O pai foi contrário, mas Rachel decidiu que 
se qualificaria e ingressaria empresa. O que ela não 
sabia é que suas características e sua determinação a 
levariam a alçar outros voos. Independente, viu na 
empresa 7-Eleven a oportunidade de desenvolver 
seu trabalho e fazer “um pé de meia”. O objetivo 
era claro: buscar qualificação no exterior. Bastaram 
sete anos e meio para conseguir colocar o objetivo 
em prática e mudar para a cidade de Victoria, no 
Canadá, local onde estudou inglês e administração. 
Dois anos mais tarde, voltou à terra natal. Saudade? 
Não, acabaram as economias.

composto por 780 espectadoras de 
todas as idades, profissões e com histórias diversas 
lotou o Salão de Convenções da Fiergs para assistir 
a mais uma edição do Agas Mulher, no dia 23 de 
agosto, que teve como tema Mulheres de Sucesso 
no mercado de trabalho. Rachel Maia chegou di-
reto de Nova York e resolveu contar para a plateia 
como alcançou o principal cargo da empresa do 
mercado de luxo sendo uma mulher, brasileira, 
negra, qualificada e dedicada. 

O sucesso, no entanto, não caiu do céu. Di-
namismo, curiosidade, inquietação, vontade de 
fazer diferente e desejo de autossuperação são 
responsáveis pela carreira de uma das mulheres 
mais influentes no mercado de joias de luxo. Caçula 
de sete irmãos, Rachel herdou o perfil batalhador 

o público

bram alas que sou 
mulher e vou ficar
A

Não existe uma regra ou fórmula para ser feliz e ter sucesso. 

Algumas características, no entanto, explicam como a CEO da 

Pandora Brasil, Rachel Maia, conseguiu driblar as dificuldades 

para se tornar uma referência empresarial

Fo
to

s:
 E

qu
ipe

 C
as

siu
s 

So
uz

a/
Di

vu
lg

aç
ão

 A
ga

s

Fernanda Coiro

60 Revista AGAS (setembro/outubro 2017)

e
xp

o
ag

as
 /

 a
g

as
m

u
lh

e
r



61(setembro/outubro 2017) Revista AGAS

Ao chegar ao Brasil, era a hora de buscar uma 
nova colocação. Rachel então ingressou na empresa 
Novartis, local onde permaneceu por quatro anos. 
O período foi o necessário economizar e buscar 
novas especializações. Desta vez, os Estados Uni-
dos foram o destino escolhido. Inquieta, jovem e 
determinada, Rachel decidiu que aproveitaria para 
conhecer a terra do tio Sam e ingressar num curso. 
“Dessa vez, eu fiquei seis meses aproveitando e um 
ano focada nos estudos”, comenta.

Apaixonada pelas artes,  soube que Paloma 
Picasso (filha de Pablo Picasso) estaria no Brasil 
participando de um lançamento da Tiffany em São 
Paulo. Interessada pelo trabalho de Paloma e com 
o fim de sua qualificação, não teve dúvida e voltou 
à terra natal. Mal sabia ela que este momento se-
ria decisivo para seu ingresso no mercado de joias 
de luxo. Durante o evento, conversou com várias 
pessoas. A desenvoltura e o conhecimento chama-
ram a atenção e, por essa razão, foi convidada para 
participar de uma seleção para a multinacional.

Na primeira entrevista, Rachel se deparou 
com algo comum no mercado de trabalho: a vaga 
era disputada por ela e dois homens, portanto, a 
chance de ser preenchida pelo sexo masculino era 
muito maior. Bem articulada, participou da primei-
ra entrevista, mas ficou incomodada por ser uma 
conversa muito rápida. Suas respostas, contudo, 
tinham agradado ao ouvinte. A próxima etapa foi 
uma conversa em inglês com o CFO – Chief Finan-
cial Officer – da companhia. “Nós sempre estamos 
na hora certa e no lugar certo e temos que fazer o 
melhor sempre, pois assim as oportunidades sur-
gem”, comenta. Nesse período em que está à frente 
da Pandora conseguiu abrir 93 lojas no País – e, até 
o fim do ano pretende passar de 100. 

Rachel já havia provado sua competência em 
todos os seus trabalhos, mas a sua gravidez chegou 
para mudar ainda mais sua vida. “Acreditava que não 
seria mãe devido a um problema no útero, então 
minha primeira reação foi a negação. Na sequência, 
a preocupação de como conciliar tudo”, relembra. 
Com nascimento de Sara Maria, Rachel foi organi-
zando sua rotina para se dedicar à carreira e à criação 
da filha. “Minha filha trouxe mais suavidade na vida 
e me mostra que tudo é possível”, conta. 

Rachel confidenciou ainda que nem tudo são 
flores e que, algumas vezes, chega em casa e chora. 
“No dia seguinte a um problema, levanto fortalecida 
e com o objetivo de superá-lo”, revela. Apesar das 

dificuldades, a satisfação com a nova vida motivou 
Rachel a ampliar a família. O novo bebê deve chegar 
em breve em sua casa, visto que foi aprovada no 
processo de adoção. 

Debate das sete mulheres

Na sequência, Rachel dividiu o palco 
com outras seis mulheres de destaque em suas 
áreas que discutiram as dificuldades e como 
enfrentar um mercado de trabalho ainda ma-
chista. O debate foi mediado pela jornalista da 
Rádio Gaúcha Kelly Mattos e mostrou como 
cada integrante do grupo consegue conciliar a 
vida profissional com a pessoal, o preconceito 
e como lidar com a culpa e as escolhas.

A vencedora do Carrinho Agas 2016 
e diretora da Gota Limpa, Camile Bertoli-
ni, contou às participantes que a primeira 
dificuldade foi enfrentada dentro de casa. 
Formada em Administração, Camile queria 
trabalhar na empresa da família, porém seu 
pai considerava que o mais adequado é que o 
filho homem tocasse e assumisse o negócio. 
O esforço, a dedicação e a maneira como 
lidou com o preconceito fizeram com que, há 
quatro anos, fosse escolhida para coordenar o 
processo de reestruturação da empresa, que 
enfrentava problemas financeiros. “Isso fez 



com que eu ganhasse confiança interna e no 
mercado”, diz. 

Embora de uma geração diferente, a só-
cia da Vinícola Peruzzo, Clori Peruzzo, lembra 
que só voltou a estudar após casar devido ao 
apoio do marido. Primeira mulher a presidir 
uma associação comercial na cidade de Bagé, 
reforçou que as colegas precisam ser 50% me-
lhores do que o homens para serem reconhe-
cidas. A deputada estadual e advogada Any 
Ortiz, por sua vez, contou que sempre quis 
atuar na política, e quando foi eleita começou 
a enfrentar muito preconceito pelo sexo e pela 
idade. “Eu tenho que falar muito alto e forte 
para ser ouvida, e o mesmo não ocorre com 
os deputados homens”, lamenta. 

Já a presidente da Federasul, Simone 
Leite, lembrou que, muitas vezes, o precon-
ceito vem das próprias mulheres. Simone 
relatou que sua ideia era que a diretoria da fe-
deração fosse composta pelo mesmo número 
de homens e mulheres, porém apenas 18 re-
solveram aceitar o desafio. “O machismo está 
impregnado em nós mesmas; não podemos 
nos masculinizar para ter destaque”, sintetiza 
Any.  Maira Caleffi, do Imama, argumentou 
que o mundo também é desigual entre as 
mulheres devido às classes sociais.

Todas as integrantes do debate afirma-
ram que uma das principais dificuldades do 
mundo moderno é dividir o tempo entre 
família e trabalho.   

Patrocinadores satisfeitos

Agas Mulher contou com o patrocínio de Tirol, Superpan, P&G e Copra. “Gostamos muito desse 
momento da feira, pois a mulher é a nossa principal consumidora, daí o nosso desenvolvimento de 
ações para esse público”, declarou o diretor de mercado da Laticínios Tirol, Edson Martins. A marca 
apresentou linha completa de produtos sem lactose na Fiergs. Segundo o gerente comercial da Superpan, 
Márcio Ferrandis, o evento sempre rende ótimos contatos, negócios e troca de experiências. “Temos 
muitas visitas de padarias, lojas de conveniência, redes hoteleiras, é um mix grande de interessados”, 
conta o representante da fábrica, que investe R$ 65 milhões em ampliações.

A P&G investiu num estande em formato diferente, em parceria com a Oniz Distribuidora, com 
bastante espaço de circulação e duas salas de reuniões. “Em três dias, encontramos todos os nossos 
principais clientes de todas as regiões e pudemos apresentar aos varejistas nossos principais itens e 
vários lançamentos, como o sabão em pó Ariel 12 lavagens, inovação em tamanho de embalagem, com 
preço abaixo de R$10 no PDV”, diz. A Copra Alimentos, indústria alagoana de produtos à base de 
coco, participou da ExpoAgas pela primeira vez. “Ficamos impressionados, com certeza foi um ótimo 
investimento. O óleo de coco hoje é referência nacional para a estética, cumprindo função tanto como 
alimento funcional como cosmético para pele e cabelos, daí a escolha do patrocínio”, relata a coorde-
nadora de Vendas da região Sul, Karen Nilira.

O
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Seja ousado no segmento

Trazendo exemplos como a Netflix, 
que se dedica a conteúdo por streaming e já 
domina o segmento, e a NBA, liga de bas-
quete norte-americano, Potter tentou fazer o 
público ousar a pensar diferente. “Quando a 
Netflix faz uma propaganda com a Xuxa para 
divulgar um produto, é porque ela conhece a 
geografia. Já quando a NBA usa a vida fami-
liar de um atleta e aumenta a audiência, ela 
sabe que o público quer mais humanização. 
O recado que fica é que precisamos ousar 
no nosso segmento, apresentar algo novo ao 
público. Ou seja, mudar.” 

Quando se fala em mudança rápida e 
tecnologia, não tem como não mencionar o 
Vale do Silício – local na Califórnia onde estão 
as maiores empresas desse setor no mundo, 
como o Google, por exemplo. E foi trazendo 
exemplos e ideias “fora da casinha” que sur-
gem nesse local repleto de criatividade que 
Potter tentou mostrar para o público o quanto 
é preciso mudar, deixar de fazer o que sempre 
foi feito. “Nostalgia nos dá um certo conforto; 
às vezes pensamos que é melhor continuar do 
jeito que estamos e não aceitamos a mudança. 

medo de errar!” Foi com essas 
palavras que o jornalista Luciano Potter encerrou 
sua palestra durante a edição deste ano da Agas 
Jovem. Antes de chegar ao que ele chama de 
lema e não conselho, entretanto, abordou medos, 
anseios, desafios e criatividade de um mundo 
cada vez mais conectado, competitivo e sedento 
por mudanças. Tendo na essência da sua fala suas 
experiências profissionais e pessoais, Potter mais 
provocou do que deu respostas.  “O que adianta 
fazer o melhor de algo se as pessoas não querem 
mais aquilo? Já parou para pensar?”, provocando 
a reflexão da plateia. 

Ao longo de uma hora, o conteúdo da palestra 
Você está de mudança? empolgou o público pre-
sente no Salão de Convenções da Fiergs. Como 
profissional multimídia, o jornalista trouxe vídeos, 
fotos e músicas para usar como exemplos de sua 
fala, toda ela tratando de mudanças, objetivos, 
erros e acertos. “Vocês lembram disso? (apontan-
do para foto de um long play). Isso era tudo, não 
precisava de mais nada para ouvir música. Mas a 
evolução vem e traz a fita K7, o Walkman, o CD, 
o Winamp, o mp3 e agora o Spotify. E, com cer-
teza, novas formas virão”, afirma, ressaltando:  “É 
importante que os meios se adaptem às mudanças 
e que observem o que o público quer”. 

“não tenha

udanças e a 
sucessão familiar

M
Jornalista Luciano Potter foi 

convidado de honra em tarde 

dedicada à troca de experiências 

Micheli Aguiar
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Mas temos que nos permitir errar, testar, dar 
a cara a bater”, afirmou. 

Ao encerrar sua participação, o jornalis-
ta lembrou que é preciso pensar em novos 
passos com racionalidade. “Antes de se 
jogar de cabeça, temos que entender nosso 
mercado e suas necessidades. Uma grande 
mudança vem depois de um bom planeja-
mento. Mas, por favor, não tenha medo de 
errar!”, finalizou.

Debate repleto de experiências
 
Logo após a palestra de Luciano Potter, a 

também jornalista Giane Guerra intermediou um 
debate sobre sucessão familiar e as novas gerações 
que estão no comando de empresas tradicionais do 
Estado. Participaram da conversa o diretor de Ope-
rações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero; 
o diretor comercial do Peruzzo Supermercados, 
Lindonor Peruzzo Jr., o diretor de Marketing das 
Bebidas Fruki, Júlio Eggers, e a gerente de Projeto 
e Planejamento da Unidasul Distribuidora Alimen-
tícia, Maria Augusta de Césaro.

Para aqueles que pensam que ser filho do 
dono é tarefa fácil, os convidados foram unânimes. 
“A responsabilidade é maior, a cobrança e auto-
cobrança estão sempre visíveis. É como se fosse 
preciso sempre provar que somos capazes. A gente 
é muito visto e muito cobrado”, afirma Maria 
Augusta, que vive um novo momento na empresa 
da família. “Depois de passar um bom tempo na 
área de Recursos Humanos, assumi o desafio de 
pensar as estratégias e os projetos da Unidasul. 
Tem sido algo realmente desafiador.”

Filho de duas famílias com empresas tradicio-
nais, Giovanni Tumelero, que atualmente atua como 
diretor de Operações do Jornal do Comércio, con-
corda com Maria Augusta e ainda destaca: “Filho do 
dono precisa dar exemplo. Quer que o funcionário 
respeite os horários? Então, chegue mais cedo, torne 
-se um exemplo e não autor de cobranças”.  Tume-
lero fala que vive um momento único na gestão da 
empresa, em que participa ativamente das tomadas 
de decisões. “A imprensa, de uma forma geral, está 
mudando. As novas mídias exigem mais criatividade 
e decisões rápidas e seguras. Estamos vivendo essa 
realidade no JC, criando novos produtos, sendo 
desafiados todos os dias”, enfatiza.

Vivência em outros setores

Outro ponto unânime no debate dos 
herdeiros é a importância da vivência em 
todos os setores da empresa. “Comecei como 
estagiário, depois fui trainee e somente agora 
estou em um cargo de chefia. No início eu 
não gostava muito, mas meu pai pensou em 
um plano de sequência familiar no qual era 
preciso que eu passasse por isso. Hoje, tenho 
certeza que foi a melhor escolha”, destaca 
Júlio Eggers, diretor de Marketing das Bebi-
das Fruki, empresa com 93 anos e já com a 
terceira geração da família no comando. 



Há 22 anos no negócio da família, sedia-
do em Bagé, Lindomar Peruzzo Jr. também 
passou por várias funções antes de assumir 
como diretor comercial do Peruzzo Super-
mercados (21 lojas). Hoje, uma das questões 
levantadas por ele é a dificuldade, que muitas 
vezes surge, de deixar questões profissionais 
dentro da empresa. “As discussões e o plane-
jamento seguem em casa, diferentemente do 
que acontece com um funcionário tradicional, 
por exemplo. Isso às vezes pesa e é preciso sa-
ber lidar”, afirma. “O sucesso de um negócio 
familiar também está no que a nova geração 
tem a oferecer”, finaliza.

Vinda de Estrela, a atendente de pa-
daria Joana Francisca Peroni gostou do que 
ouviu. “O debate sobre sucessão familiar me 
chamou atenção. Eu sou filha de dono de 
padaria, nunca quis seguir no negócio, mas há 
um ano decidi investir no sonho do meu pai. 
O que ouvi foi motivador”, conta. Já a filha 
de um supermercadista de Novo Hamburgo, 
Cristiane de Paula, veio buscar inspiração para 
mudar a loja da família. “A palestra do Potter 
me fez pensar em uma série de temas. Vi que 
estamos parados e precisamos mudar, sair da 
zona de conforto.”

Vitrine privilegiada

A janela para o público jovem na ExpoAgas 
atraiu o patrocínio de Dália (neste caso, também para 
as credenciais), Girando Sol, AM Engarrafadora, 
Deale, Grupo BRQ e Mili Papéis. “A feira ajuda a 
manter a marca na mente do lojista, apresenta o port-
fólio de produtos ao principal canal de distribuição e 
permite observar a concorrência”, frisou o analista de 

Marketing da Dália, William Castoldi. Na Girando 
Sol, o diretor-presidente Gilmar Bourscheid consi-
dera a parceria com a Agas uma alavanca para bons 
resultados: “Estar na Fiergs foi excelente, como é 
em todos os anos, e devemos encerrar 2017 com 
um crescimento de 15% nas vendas”.

A AM Engarrafadora, proprietária da marca 
Splash of Fruit, estreou na convenção e pretende 
voltar no ano que vem. “Tivemos movimento 
contínuo em nosso ambiente e os visitantes apre-
ciaram demais nosso refrigerante de baixa caloria, 
fabricado a partir da água mineral com sucralose, 
extrato de chá verde e guaraná, em seis diferentes 
sabores”, contou o gerente Daniel Pereira. Outra 
estreante foi a Laticínios Deale, de Almirante 
Tamandaré do Sul. “Tínhamos o hábito de ir ape-
nas a feiras voltadas ao consumidor final e essa é 
nossa primeira experiência com o varejo. Fizemos 
negócios até para fora do Estado”, comemorou a 
diretora Deise Lorenz dos Santos.

A BRQ Alimentos apresentou aos supermer-
cadistas seu lançamento, o Yolo, palitos finos de 
biscoito crocante com quatro sabores, além das 
demais linhas produzidas. Seu estande recebeu 
o Prêmio Expositor ExpoAgas Popai 2017 pelo 
terceiro lugar em Melhor Ação Promocional entre 
as empresas de médio porte. “Este sucesso é fru-
to da dedicação de cada unidade que se esforça 
para atingir um resultado corporativo. Juntos 
somos mais fortes”, disse o diretor industrial 
Gabriel Utzig. Participante há duas décadas do 
evento, a maior empresa brasileira do setor de 
papel, Mili, celebrou mais um sucesso. “O nú-
mero de clientes que encontramos é imenso, o 
movimento é constante e estamos felizes com 
os resultados”, destacou o gerente de Varejo 
Gediel Carlotto.

Jovens herdeiros de empresas gaúchas 
disseram que exigência sobre eles é maior 
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do dia de abertura da 36ª ExpoAgas 
(22 de agosto), o salão nobre da Associação Leo-
poldina Juvenil agregou varejistas, patrocinadores, 
autoridades, convidados e imprensa para o Jantar 
de Boas-Vindas a mais uma edição da maior feira 
do setor no Sul do país. A diretoria da Associação 
Gaúcha de Supermercados entregou a medalha 

Don Charles Bird ao ex-gerente comercial da 
Nestlé, Luiz Carlos Zanotto, pela carreira de bons 
serviços prestados ao varejo. Houve, ainda, a tra-
dicional entrega de placas de agradecimento aos 
patrocinadores (Nestlé, Cooperativa Santa Clara, 
Fecomércio-RS e Marquespan) e líderes supermer-
cadistas de outros estados. 

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
recepcionou os convidados, entre os quais o presi-
dente da Associação Brasileira de Supermercados, 
João Sanzovo Neto, o ex-governador Germano Ri-
gotto, os presidentes da Fiergs, Gilberto Petry; da 
Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, e da Federasul, 
Simone Leite. “Temos aqui reunidos dois setores 
que trabalham juntos para levar aos consumidores 
produtos e serviços de qualidade”, saudou. Ele 
lembrou que a feira atrai mais de 80 integrantes 
da imprensa do interior gaúcho e dezenas de pro-
fissionais da Região Metropolitana. 

Ao receber de diretores da Agas a distinção 
que leva o nome do primeiro presidente da As-

Recepção é uma festa
Patrocinadores da ExpoAgas, convidados, supermercadistas e imprensa foram 

recebidos em Jantar de Boas-Vindas na noite de 22 de agosto

na noite

Grupo de Choro Casa 
Velha mostrou o melhor 
do ritmo brasileiro
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sociação, fundada em 1971, Zanotto agradeceu. 
“Essa homenagem representa o reconhecimento 
de mais de 30 anos de trabalho junto ao setor su-
permercadista do Estado. Acredito que forjamos 
uma boa parceria entre indústria e varejo, afinal, 
os lojistas são, acima de tudo, nossos amigos, e 
não apenas clientes”, afirmou. 

Bacharel em Administração de Empresas 
recentemente aposentado, vencedor do Carrinho 
Agas em 1998, Zanotto lembrou que o autosserviço 
é muito representativo para a marca, principalmen-
te no RS, onde os clientes regionais “são muito 
fortes”. A maior empresa de alimentos do mundo 
aproveitou a ocasião para confirmar a renovação do 
patrocínio máster para a convenção supermercadis-
ta de 2018. Na sequência da noite, os dirigentes de 
associações regionais de diversos estados brasileiros 
também receberam placas de agradecimento pela 
presença. Ao final, o grupo de choro Casa Velha fez 
a música brasileira invadir o salão com clássicos do 
compositor Pixinguinha. 

Fortalecimento da relação

De acordo com o diretor administrativo 
e financeiro da Cooperativa Santa Clara, 
Alexandre Guerra, a ExpoAgas é um evento 
importante para fortalecer o relacionamento 
com os clientes, realizar negócios e opor-
tunizar novas frentes de faturamento aos 
clientes. A empresa lançou produtos sem 
lactose e com redução de sódio e promoveu 
degustações em seu estande.  Outra novida-
de foram os seis novos sabores de Recheios 
Forneáveis e Coberturas.

Na visão de Luiz Carlos Bohn, presiden-
te da Fecomércio-RS (patrocinadora global 
da ExpoAgas e do Jantar), os três dias de 
negócios são sucesso, pois há um esforço dos 
empresários supermercadistas em continuar 
entregando um serviço de qualidade aos seus 
compradores: “Não é por acaso que, apesar 
dos índices econômicos mais baixos, como a 
queda de 7,2% do PIB nacional em 2016, o 
segmento foi o que menos perdeu”.

A Marquespan, participante pela pri-
meira vez, levou ao seu estande mais de 20 
lançamentos e o destaque especial com a 
presença do cantor Moacyr Franco. Ele can-
tou em dueto com Paula Karime, tirou fotos 
com as pessoas e sorteou uma motocicleta 
entre os compradores da indústria. “A feira 
tem o apelo de mostrar o novo, e vimos que 
o público gaúcho aprovou nosso pão de mel 
e o pão australiano”, contou o gestor de 
Marketing, André Luís Ferraz. 

Visitantes de outros estados foram agraciados pela visita à 36ª ExpoAgas

Zanotto, da Nestlé, recebeu medalha pela 
parceria de mais de 30 anos com o varejo
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lanejamento de gôndola cheiaP O alto fluxo de clientes na loja é bom para o 

faturamento, mas exige gestão caprichada de estoque 

e reposição assertiva

que elaborar estratégias para impulsionar 
as vendas, é fundamental que os gestores estejam 
preparados para atender à demanda do supermer-
cado. Os motivos que levam aos erros no ponto de 
venda (PDV) e dicas para melhorar a administração 
do espaço nos estabelecimentos foram alguns assun-
tos abordados na palestra de abertura do Centro 
de Aperfeiçoamento Técnico da ExpoAgas. No 
primeiro dia de feira, às 14h, o especialista em varejo 
da Nielsen, Wagner Picolli, realizou a apresentação 
Estratégias para reduzir rupturas no PDV. 

Picolli iniciou a palestra explicando que a 
ruptura no ponto de venda acontece quando um 
produto não está disponível na gôndola ou está 
fora do alcance de visão dos consumidores. Para o 
especialista, existem diversos motivos que podem 
prejudicar as vendas, como atraso de abastecimen-
to, erros nos cálculos dos pedidos de reposição, 
falha da equipe de controle em não perceber que 
o problema está visível na loja ou mercadorias ca-
dastradas nos lugares errados. “É preciso estudar a 
demanda do seu negócio, saber quais itens vendem 
mais para reforçar estes pedidos aos fornecedores. 
Se uma pessoa quer comprar algo e não encontra, 
ela buscará em outro estabelecimento. Não se pode 
perder clientes por negligência”, ressalta Picolli.

O palestrante ainda lembrou que os supermer-
cadistas devem ficar atentos a situações inesperadas, 
como entregas de fornecedores que demoram a 
chegar, produtos que quebram ou são roubados, 
além do crescimento de demandas fora de época – 
como a venda de sorvetes em um período quente do 

mais do

inverno – ou prognósticos errados. Segundo Picolli, 
o ideal é controlar o ambiente da loja e não deixar 
as gôndolas vazias: “Preencha todos os espaços, nem 
que seja com marcas próprias de maneira provisória. 
O cliente não pode perceber que está faltando algo 
no supermercado, porque isso prejudica a imagem 
do negócio, dando uma ideia de falência”.      

De acordo com o especialista, 60% das rupturas 
de PDV ocorrem por erros na operação interna, ou 
seja, nos cálculos da própria empresa. “É essencial 
qualificar a equipe responsável pelo controle dos 
pedidos, criar uma base de dados com informações 
de vendas e movimento dos produtos e reduzir a 
quantidade de categorias superestocadas – o que 
também gera prejuízo”, recomenda Picolli.   

O gerente comercial da distribuidora Produtos 
Alimentícios, de Porto Alegre, Leandro Schirmbeck, 
aprovou a atividade: “A palestra me ajudará a melho-
rar a operação da loja. Muitas vezes, temos dúvidas 
sobre como organizar as contas, mas o especialista 
trouxe todas as fórmulas de maneira bastante didá-
tica”.  O CAT teve o patrocínio de RAR, Zin Pão, 
Pamplona, JPG Group, Girando Sol e Atlântica.  
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P Para o líder do 

Departamento de 

Inteligência de Mercado 

da P&G, Marcos 

Bauer Lima, as ações 

promocionais devem  

focar na margem de 

lucro e no aumento da 

média de compras

    da Nielsen, o va-
rejo perdeu 11 milhões de reais em promoções 
que não precisavam ser feitas. A pesquisa reali-
zada em 2015 mostra um aspecto que deve ser 
repensado: às vezes, fazer uma promoção não é a 
melhor saída para vender mais. Este foi um dos 
assuntos abordados na palestra Como trabalhar 
com promoções e margem de uma maneira mais 
eficiente, ministrada pelo administrador e líder 
do Departamento de Inteligência de Mercado da 
P&G, Marcos Bauer Lima. Ocorrido em 22 de 
agosto – o primeiro dia da Expoagas –, o evento 
fez parte das programações do Centro de Aper-
feiçoamento Técnico (CAT). 

Na palestra, Lima trouxe estratégias internas 
usadas pela P&G para melhorar o calendário pro-
mocional do varejo. “Quando conseguimos levar 
conhecimento ao setor de vocês, nós crescemos 
juntos de maneira muito mais saudável”, explica. 
Para desmitificar algumas questões, o palestrante 
iniciou o evento lembrando que os estabeleci-
mentos não precisam copiar as promoções dos 
concorrentes. O ato de promocionar deve ser 
analisado como uma estratégia, com descontos 
visíveis ao cliente e focando sempre no aumento 
do ticket médio. “Os quatro pilares que devem 
ser pensados ao se desenhar uma promoção são: 
decidir o que eu vou promocionar, qual a mecâ-
nica da promoção, como comunicarei isso e qual 
a duração”, evidencia.

De maneira bem-humorada, Lima forneceu 
diversas dicas inteligentes, tanto para aprimorar 
promoções quanto para impulsionar a margem 

segundo dados

de vendas, trazendo uma nova perspectiva para 
os varejistas. O diretor administrativo do Super-
mercado Brunetto, Carlos Rosa da Silva, de Porto 
Alegre, destaca a sugestão de que, junto a uma 
promoção, seja exposto outro produto agregado 
de maior valor, para estimular o cliente a levar 
os dois. “Às vezes, se trabalharmos de maneira 
diferente, poderemos conseguir resultados muito 
melhores”, observa. 

Adriano Luiz Strieder, sócio-diretor do 
Super Strieder, de Cerro Largo, considera que 
uma das melhores dicas foi em relação à margem. 
“Estratégias como oferecer leve 4 e pague 3, para 
vender acima da média de compra, ou a ideia de 
promocionar produtos de maior valor que não 
possuem giro tão alto, com foco no aumento dos 
resultados da loja, irei adotar”, aponta. Já Luiz 
Viana, administrador do Comercial Viana, de 
Itaqui, revela que sua região não oferece muitas 
opções de capacitação. Ele vê na feira uma ma-
neira de se atualizar: “Trazendo assuntos atuais, a 
ExpoAgas também nos auxilia a gerir a empresa. 
Tudo o que vi na palestra será implantado no 
nosso mercado”, garante o profissional.

romoções 
como estratégia
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isões da reformaV Mudanças 

defendidas pelo 

empresariado foram 

analisadas sob 

três perspectivas 

diferentes em Painel 

Jurídico do CAT

 lei 13.347, chamada de Refor-
ma Trabalhista, e as mudanças previstas pela lei 
da Terceirização foram temas do Painel Jurídico 
desta edição da ExpoAgas. O assunto, que divide 
opiniões de especialistas, trabalhadores, juristas e 
políticos, também não foi unanimidade no encon-
tro que abriu a tarde do segundo dia de debates 
no Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT). 
No centro da discussão, nomes de peso como o de 
Marlos Melek, juiz federal do Trabalho; Rodrigo 
Trindade,  juiz do Trabalho e presidente da As-
sociação dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Amatra 4), e Paulo Joarês Vieira, procurador 
regional do Trabalho. A mediação foi realizada pelo 
advogado trabalhista Flávio Obino Filho.  

A experiência do juiz Marlos Melek, membro 
ativo no grupo de trabalho do Planalto que pro-
pôs as mudanças nas relações de trabalho, abriu 
o painel. De fala enfática, ele defendeu o texto, 
aprovado pelo Congresso e sancionado em julho 
pelo presidente Michel Temer. “É uma das leis 
mais avançadas ao tratar de relações de trabalho. 
Ela vai reduzir a desigualdade no nosso país”, afir-
mou, destacando: “Também acho quase hipocrisia 
alguém dizer ser contra ou a favor, pois 209 regras 
mudaram com a nova lei”.

a novíssima Melek abordou cinco temas que, segundo 
ele, são os que mais geram discussões acerca da 
Reforma Trabalhista. Começou falando sobre a 
alteração que permite que acordos entre patrões 
e funcionários passem a vigorar sobre a legislação 
trabalhista. “É importante que fique claro que os 
direitos fundamentais do trabalhador, previstos na 
Constituição, não podem ser alterados.” 

Em seguida, tratou da também polêmica 
Terceirização – quando uma empresa contrata 
trabalhadores por intermédio de uma terceira 
companhia, inclusive na atividade fim. Melek 
acredita que foi determinante a aprovação da 
Reforma Trabalhista para que a empresa General 
Motors (GM) aplicasse mais de R$ 1 bilhão no Rio 
Grande do Sul. “Há quanto tempo uma empresa 
não investia no nosso país?”, questionou o salão 
lotado por um público atento. 

Outro ponto destacado foi o trabalho em 
tempo parcial, que, segundo Melek, “é ótimo para 
jovens que estão começando, idosos e lactantes”. 
Sobre o trabalho intermitente, o jurista defendeu 
a alteração de forma, mas admitiu que ainda há 
pontos a serem esclarecidos. “O patrão só contrata 
quando houver demanda, o que para o funcionário 
proporciona alternativas de jornadas. Aqui se fala 

Micheli Aguiar

e
xp

o
ag

as
 /

 c
at

 

72 Revista AGAS (setembro/outubro 2017)



em precarização do serviço, mas não acredito nis-
so.” O jurista também lembrou que o presidente 
Michel Temer deve editar uma Medida Provisória 
para alterar pontos ainda em aberto na nova lei, 
que deve passar a vigorar em 11 de novembro. 

“Não houve diálogo”

Contrariando a ideia central de Melek, o 
juiz do Trabalho Rodrigo Trindade começou 
sua fala afirmando que a Reforma Trabalhista 
foi uma lei “pifiamente debatida com a so-
ciedade civil”. “Os envolvidos aproveitaram 
um momento turbulento para aprovar a lei. 
Foi o projeto mais rápido que já existiu na 
história do Brasil. Não houve discussão com 
a população”, criticou duramente. Trindade, 
entretanto, destacou que diariamente novas 
formas e relações de trabalho surgem e que 
a legislação precisa se adaptar. 

Com 15 anos de experiência, o juiz fez 
duras críticas à nova lei e trouxe exemplos 
de pontos que, segundo ele, ainda estão em 
aberto e que só se resolverão no Judiciário. 
“O trabalho intermitente gera dúvida de 
inconstitucionalidade. Quais atividades 
podem exercer? No caso do teletrabalho, 
em que a maioria acontece em casa, como 
medir a preponderância? A empresa decidirá 
sozinha?”, questiona. Sem hesitar, o jurista 
afirma que o Brasil tem três legislações sobre 
o trabalho: “Vivemos uma bagunça total e 
insegurança jurídica”.

Trindade trouxe dados do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) que mostram 
que 70% dos processos que estão na Justiça 

Federal são rescisórios. “Há excesso de 
processos: 3 milhões são trabalhistas. Nós 
temos dificuldade de resolver os problemas 
sem recorrer ao Judiciário.” Ao concluir 
sua fala, disse temer que o Brasil passe a 
enfrentar problemas como a Espanha, onde 
40% da força de trabalho já deixou o país. 
“Em 2012, a Espanha aprovou uma reforma 
trabalhista que provocou uma migração para 
trabalhos precarizados e com baixos salários. 
Esta é a mesma legislação na qual o governo 
brasileiro se baseou para propor a nossa 
reforma”, concluiu. 

Uma lei repleta de obstáculos

Na opinião do procurador regional do Traba-
lho Paulo Joarês Vieira, a Reforma Trabalhista não 
revoga a Constituição, mas retira direitos dos traba-
lhadores. “Cria tantos obstáculos que o trabalhador 
não consegue acessar seus direitos”, afirma. Assim 
como Trindade, Vieira também acredita que o pro-
jeto foi pouco discutido com a sociedade civil. “Não 
se faz reforma sem diálogo. Isso é uma premissa 
básica em países desenvolvidos”, destaca.

O representante do Ministério Público Esta-
dual também afirmou que a reforma não levará ao 
avanço social nem à valorização do trabalho, como 
sugeriu o juiz Marlos Melek. Para ele, a nova lei bra-
sileira levará a uma submissão das relações. “Uma 
reforma trabalhista promove o desenvolvimento 
social e gera empregos, mas não vejo isso. Dados 
da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) mostram que 73% dos empresários 
acreditam que a reforma incentiva muito pouco 
suas firmas a criarem novos postos.”

Trindade: proposta pifiamente 
debatida com a sociedade civil

Vieira não vê promoção de 
empregos e desenvolvimento social

Melek: Reforma Trabalhista vai 
reduzir as desigualdades no país
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isibilidade à inovaçãoV
A gerente de Desenvolvimento de Categorias da Nestlé, Daniele Motta, falou 

sobre como utilizar a inovação para atrair novos clientes ou atingir faixa de 

preço em que o mercado geralmente não atua

da ExpoAgas 2017 juntou 
dois assuntos de interesse dos fabricantes e do 
setor de autosserviço: Daniele Motta, gerente de 
Desenvolvimento de Categorias da Nestlé, apre-
sentou o tema Papel estratégico da inovação para o 
Gerenciamento de Categorias. A palestra integrou 
a programação do Centro de Aperfeiçoamento 
Técnico (CAT), em 23 de agosto. 

Com mais de 25 anos de experiência em mul-
tinacionais como Unilever, L’Oréal e Coca-Cola, a 
executiva busca em seu trabalho uma convergência 
entre indústria, varejo e shoppers. Por isso, quando 
propõe pensar no papel estratégico da inovação, a 
palestrante leva em consideração esses três atores. 
“A inovação tem que trazer novos compradores. 
Para o varejo, ela cumpre um papel importante na 
fidelização.” Daniele ressaltou que é necessário se 
colocar no lugar do cliente e questionar se o lança-
mento tem um preço adequado e se é a quantidade 
que o comprador precisa, por exemplo. 

A gerente destacou questões que ajudam o 
supermercadista a avaliar um produto novo: ele 
contribui para um tíquete maior? Trabalha em uma 
faixa de preço que hoje a sua empresa não atua? Traz 
novos consumidores? Atende a uma necessidade 
nova? “Se as respostas forem sim para a maioria das 
perguntas, recomendo: adaptem rapidamente essa 
inovação”, afirmou. Já se a resposta for negativa, 
provavelmente implementar o item em questão 
reduzirá margens e produtividade. “O que quere-
mos é desenvolver a categoria. Mais do mesmo só 
vai gerar competição e guerra de preços. Se eu não 
tiver algo de valor, seja para o varejo, para indústria 
ou para o cliente, não estaremos desenvolvendo a 
categoria”, ressaltou.

Daniele contextualizou o cenário do varejo 
alimentar. De acordo com um estudo da Kantar, 
o Brasil é o país que mais promociona no mun-

uma atividade

do: 40% de tudo o que foi vendido em 2016 foi 
promocionado. Outro fato é que 77% de todas as 
categorias efetivamente aumentaram de preço nos 
últimos anos. “O que o consumidor faz? Vai para 
embalagens econômicas, nas quais vendemos mais 
produtos por valores menores, ou opta por marcas 
mais baratas. Hoje 62% das categorias têm opções 
de menor preço.”

Baseada nesses dados, a palestrante ques-
tionou como o autosserviço poderia utilizar 
melhor as novidades: “Um varejo menor tem 12 
pontas de gôndolas. Quantas estamos dedicando 
à inovação? Essas áreas são vitrine para o varejo, 
mas lá estamos colocando ofertas ou produtos a 
vencer”. Da mesma forma, a gerente da Nestlé 
sugere que os encartes promocionais dediquem 
espaço e deem destaque aos novos produtos, e 
que as lojas criem um selo, uma área especial ou 
mesmo um dia da semana para chamar a atenção 
para esses itens.

Laurindo Ramos Biscubi, comprador de pe-
recíveis do Supermercado Baklizi, de Uruguaiana, 
foi à atividade para aprender sobre o tema. “Achei 
a palestra muito interessante porque a cada dia 
surgem inovações, novos itens sendo lançados no 
mercado. Tentamos entender qual é a melhor forma 
para colocar esses produtos na área de vendas para 
que eles tenham um retorno tão rápido quanto são 
lançados e saem do mercado”, afirma. 
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posta em soluçõesA
Alexandre Ribeiro mostrou desafios e deu dicas aos 

varejistas para aumentar a rentabilidade durante palestra 

do CAT, realizada em 24 de agosto, na Fiergs 

interessados em 
tornar o negócio mais lucrativo tiveram uma ótima 
oportunidade de qualificação na ExpoAgas 2017. 
Com o intuito de orientar empresários e gestores do 
setor sobre paradigmas e soluções para a conquista 
de resultados, o administrador Alexandre Ribeiro 
ministrou a palestra Como aumentar a rentabilidade 
do varejo. A atividade fez parte das programações do 
Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT) no dia 
24 de agosto, na Fiergs, em Porto Alegre. 

De acordo com o especialista, ser rentável é 
um dos principais desafios para que as empresas se 
mantenham competitivas. Ele cita que a lucrativida-
de, ao mesmo tempo que é um ponto frágil para o 
setor, torna-se uma questão de sobrevivência. “Uma 
das crenças que dificultam o crescimento é baixar 
preços a partir da concorrência. O mercado não está 
comprador. Mesmo com vários estímulos, as vendas 
não vêm, fazendo com que as empresas amarguem 
a diminuição de resultados”, afirma o diretor da R-
Dias Assessoria para o Varejo.

Em meio às adversidades econômicas, 
Ribeiro considera que muitos estão tendo difi-
culdades por depender do lucro gerado a partir 
do percentual sobre os produtos. “Quem tinha 
margem sobrando está sobrevivendo com menos 
vendas, enquanto os com percentual mais aper-
tado estão morrendo.” Um dos erros frequentes, 
segundo ele, é baixar valores por medo de perder 
negócios. “Tenha diferenciais, sendo mais ágil no 
atendimento e na entrega, por exemplo, para con-
tinuar respirando. Quem não se mexe fica para 
trás”, alerta. Outra dica é estar atento à guerra 
de preços na praça, mas sem sucumbir ao receio 
dos outros serem mais baratos. 

Além disso, deve-se ter conhecimento do shop-
per e da concorrência, decidindo quais os públicos 
de interesse. “Definir uma política comercial é 

supermercadistas

válido, mas ela precisa se ajustar ao momento vivido 
pelo negócio. É importante lidar com fatos e dados 
para que, ao mexer nos preços, não caia o fluxo de 
clientes.” Se aumentar despesas, a empresa terá que 
vender mais. “Por isso, é mais importante trabalhar 
com a massa de margem (lucro em dinheiro). O 
percentual é apenas um balizador”, reforça. Ele 
chama atenção ainda para a pressão da indústria, 
que faz com que se invista mais para pagar melhores 
preços: “Cuidado com o estoque, porque, na prática, 
as vendas podem não vir”.

Para aumentar a renda, Ribeiro sugere uma aná-
lise sobre a postura da empresa frente a ofertas, ges-
tão de categorias e fornecedores, automação, layout 
e exposição, planejamento de vendas e estrutura 
comercial. “Depois, parte-se para posicionamento 
mercadológico e definições de estratégica. Aplicando 
o pricing, pode-se estabelecer uma lógica de preços, 
que ajudará na tomada de decisões.” 

Participando pela primeira vez do evento, 
a compradora do Posto Fita Azul, de Canguçu, 
Adriane Zanetti, achou a palestra interessante. 
“Os conhecimentos adquiridos sobre rentabilidade 
e margens são um diferencial”, acredita. Já Mauro 
Marques, gestor de Compras do Supermercado 
Samy, de Balneário Pinhal, marca presença na 
ExpoAgas há anos. “É preciso estar atento à pre-
cificação, em função da concorrência. Buscamos 
sempre nos reinventar”, ensina. 
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D
Pautando um dos grandes problemas do varejo 

supermercadista, o CAT sobre Prevenção de Perdas 

abordou o valor social do setor

o ciclo de formações do Centro 
de Aperfeiçoamento Técnico da ExpoAgas 2017, 
o diretor de Novos Negócios da Tyco e especia-
lista em Prevenção de Perdas, Carlos Eduardo 
Santos, ministrou a palestra Prevenção de perdas: 
responsabilidade para engajar a empresa aos su-
permercadistas presentes no 2º andar do Centro 
de Eventos. A qualificação aconteceu no dia 24 de 
agosto e contou com o patrocínio de RAR, Zin Pão, 
Pamplona, JPG Group, Girando Sol e Atlântica. 

Para introduzir a temática, Santos pergun-
tou à plateia: “De quem é a responsabilidade da 
prevenção de perdas?”, e os participantes foram 
rápidos em responder: “De todos”. Então, ele 
instigou: “Mas quem perde o pescoço quando 
os índices de perda estão elevados? Isso mesmo, 
o setor de Prevenção de Perdas”. Em seguida, 
para demonstrar situações de furto e quebra, 
o especialista exibiu alguns vídeos de câmeras 
de segurança em supermercados. As cenas con-
templavam desde funcionários no telefone até 
seções de padaria totalmente abandonadas, com 
o cliente recolhendo os produtos. Santos apontou 
que todos os tipos de extravio são onerosos para 
os supermercados: “Prevenção de perdas tem 
um fim social. Empresas que estão com índices 
baixos conseguem aumentar vendas com uma 
margem de lucro maior e com o menor custo 
possível, vencendo a crise e evitando demissões 
e apertos no orçamento”. 

O consultor elencou que o engajamento 
de toda a equipe é necessário para combater 
as rupturas no varejo. “Todos os setores do 
supermercado são responsáveis pelo índice de 
extravio. O administrativo, por exemplo, pode 
ser responsabilizado pelo desperdício no setor de 
compras, o comercial pela ruptura, a equipe de 
processos pela falta de produtividade e o setor 

para fechar

judiciário pode perder dinheiro nas ações legais”, 
comentou. “Quanto mais engajarmos a equipe, 
melhores índices de aproveitamento teremos. 
Se cada um cuidasse da empresa como cuida da 
sua casa, teríamos ainda mais sucesso dentro do 
supermercado”, completou. 

Segundo Santos, todo convite feito pela Asso-
ciação Gaúcha de Supermercados para falar sobre 
esse tema é de extrema importância: “É sempre 
um prazer estar presente para colocar o assunto 
em evidência. Eu acredito que quanto mais fo-
mentarmos este debate, mais mostraremos para 
as companhias o valor estratégico da prevenção de 
perdas e como devemos debater isto diariamente 
nas empresas”. Além disso, ele comenta que con-
tar com o auditório cheio é sempre um incentivo 
para oferecer formações cada vez melhores: “Sei 
que a Agas está com um trabalho ótimo sobre pre-
venção de perdas, e se cada um fizer a sua parte, o 
setor supermercadista só vai crescer e contribuir 
para o varejo como um todo”. 

Para o coordenador de Prevenção de Perdas 
do Imec Supermercados, Luis Antonio de Borba, 
a capacitação foi muito boa por contemplar tanto 
dados quanto o dia a dia de quem trabalha neste 
ramo: “Espero que dissemine a cultura de Pre-
venção de Perdas, principalmente inspirando as 
redes que não possuem o setor a aderirem à causa 
e impulsionarem o segmento”. 

e olho nas perdas
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ompras
recompensadas

C Sorteio de automóvel 

zero km e de seis 

notebooks premiou 

lojistas que fizeram 

bons negócios na 

36ª ExpoAgas

negócios dá sorte. Na 36ª ExpoA-
gas, foram sorteados seis notebooks e um automóvel 
Hyundai HB20 zero quilômetro entre as empresas 
que efetuaram pelo menos R$ 1 mil em compras 
junto aos expositores. Com o patrocínio de Neu-
gebauer e autorização da Caixa Econômica Federal 
(certificado nº6-0838/17), essa é uma tradicional 
forma de incentivo aos investimentos varejistas 
nos produtos e serviços oferecidos nos 347 estan-

fazer bons des. O evento registrou um aumento de 2,7% no 
volume de vendas em relação ao ano passado.

Quem levou o principal prêmio para casa 
foi a Distribuidora de Alimentos Coutinho, 
com lojas em Sobradinho e Rio Pardo. O sócio-
proprietário, Rudinei Coutinho, acredita que 
a fé em Deus ajudou. “Foram 482 milhões de 
negócios efetuados, imagina a quantidade de 
cautelas nas urnas. Até brinquei, quando depo-
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sitei as minhas, que o notebook já estaria de bom 
tamanho, porque estamos precisando”, diz. De 
posse do HB20, garante o bom uso do veículo, 
seja para trabalho ou lazer. 

“Vou à feira há dez anos. Nesta edição, com-
prei de uma dúzia de fábricas das quais sou cliente 
assíduo e reuni 25 cautelas. É uma iniciativa já 
consagrada e conceituada no calendário do varejo, 
o pessoal vai lá para ver as novidades, conversar 
com amigos e representantes e analisar melhores 
condições”, conta. O dono do atacado de doces, 
fundado pelo pai há 38 anos, administra três lojas 
em parceria com o irmão Reginaldo. 

Bicampeonato

Há um bicampeão da ExpoAgas na ter-
ra do doce. A empresa Back House, de Pe-
lotas, faturou pelo segundo ano consecuti-
vo um notebook nos sorteios da Convenção 
Gaúcha de Supermercados. Os diretores da 
loja de duas décadas, 20 colaboradores e 
500m² de área de vendas não faltam a uma 
feira. “Estamos muito felizes por termos 
ganho novamente. Acreditamos no intuito 
inovador e empreendedor da ExpoAgas e 
por isso somos parceiros sempre”, relata 
Giovani Manke. “Temos indústrias que são 

parceiras tradicionais com as quais realizamos 
excelentes negócios, como a Girando Sol, a 
Mili, Moinhos Nordeste e a Isabela.”

O Super Centro de Compras Cadore, de 
São João da Urtiga, também repetiu a sorte, 
só não de maneira consecutiva. A primeira 
vez havia sido há três anos. “A feira é um 
evento obrigatório em nosso calendário. É 
palco de grandes transações, mas também 
cenário de momentos de integração com 
fornecedores, clientes e amigos de longa 
data”, declara o proprietário Sílvio Cadore, 
filho do fundador Valdomiro Cadore. A 
empresa da família tem 60 anos de história, 
47 funcionários e conta com loja de roupas 
e de material de construção, miniatacado 
e supermercado.

Grandes também vencem

Representantes das dez maiores redes do 
autosserviço gaúcho também foram sorteadas e 
receberam notebooks: os Supermercados Peruzzo, 
de Bagé, é exemplo. “Os negócios foram muito 
vantajosos, aproveitamos as oportunidades que 
apareceram na feira, com descontos interessan-
tes, e fechamos boas compras. Este ano, focamos 
nos cupons, valorizamos os fornecedores e já 
tivemos resultado”, salienta o diretor comercial 
Lindonor Peruzzo Jr. “Já substituímos um laptop 
mais antigo pelo novo. A equipe ficou muito 
contente pela premiação.”

O Asun, de Gravataí, também teve um cupom 
premiado. Segundo o gerente de compras, Jacques 
Baptista, muitos dados positivos foram colhidos nos 
três dias. “Fizemos ótimas tratativas e participamos 
de muitas palestras. Após o evento, nos reunimos 
para trocar impressões. Houve grande aprendizado 
de pontos que nos direcionam para o futuro”, conta. 
O computador portátil será direcionado pelo depar-
tamento financeiro ao setor mais necessitado. 

Cooperativas contempladas

Desde o primeiro dia do evento, a equi-
pe de compras da Coagrisol, de Soledade, 
já estava participando e fechando negócios. 
Um dos cupons depositados nas urnas pela 
equipe acabou sendo colhido no sorteio. Para 
o presidente da Cooperativa, José Luís Leite 
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dos Santos, a ExpoAgas é a maior feira de 
novidades e tendências do setor supermerca-
dista. “Estamos realizando diversas iniciativas 
para melhorar nossa rede de supermercados, 
que hoje conta com sete lojas, e estar nos 
pavilhões da Fiergs é essencial para se inteirar 
acerca dos lançamentos de produtos, tecnolo-
gias e também capacitações para a empresa e 
os colaboradores”, pontuou. 

A Cooperativa Santa Clara foi às com-
pras e às vendas na feira. Seu estande esteve 
cheio desde a abertura. A empresa de Carlos 
Barbosa aproveitou o evento para consolidar 
a linha de produtos já comercializados e ain-
da lançar novos itens na linha saúde, como 
a ricota e o requeijão Zero Lactose, entre 
outros. “Os novos produtos tiveram uma 
excelente aceitação pelos supermercadistas 
e são boas opções de faturamento para os 
nossos clientes, fazendo valer nossa história 
de 105 anos”, observa o diretor adminis-
trativo e financeiro, Alexandre Guerra. A 
cooperativa está analisando a melhor forma 
de utilizar o notebook. 

Propulsora de resultados

A Neugebauer, patrocinadora dos sorteios, 
desfruta de lugar privilegiado na feira, bem diante 
da entrada dos visitantes. A marca levou ao estande 
todo o portfólio em três categorias: candies, choco-
lates e doces de leite. “A ExpoAgas é uma propulsora 
de resultados, expondo a marca ao Estado todo e 
potencializando o relacionamento com clientes e 
fornecedores”, frisou o supervisor de Merchandising 
da Vonpar Alimentos, Stênio Essinger Veiga. Houve 
ainda o lançamento local do Bibs Barra, uma exten-
são de linha do lanche com quatro sabores. “Em 
três meses, o produto tem tido giro grande nas lojas, 
gerando sell in e sell out. O Rio Grande representa 
50% do nosso volume”, finalizou.

Rudinei Coutinho foi buscar seu HB20 na 
sede da Agas no início de setembro
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Fotos: Equipe Cassius Souza/Divulgação Agas
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a importância de um trabalho fundamentado em 
valores para atingir sucesso sustentável. Em seguida, 
o grupo conheceu os processos da fábrica, visitando 
a linha de produção dos refrigerantes Fruki e das 
águas minerais Água da Pedra.

De acordo com a presidente do Agas Jovem, 
Adriana Ortiz, a oportunidade foi muito especial 
para o grupo pois, por estarem do outro lado das 
negociações, os varejistas nem sempre conseguem 
visualizar o ponto de vista dos fornecedores. “Assistir 
de perto a produção, conversar com os responsáveis e 
conhecer os envolvidos nos processos foram aspectos 
fundamentais que contribuíram muito com a nossa 
maneira de realizar a gestão dos nossos supermer-
cados”, comenta. 

A supermercadista ainda destaca a relevância 
da troca de experiências com Borscheid e Eggers, 
contribuindo com lições especiais sobre empreen-
dedorismo e sucesso nos negócios. “Os dois têm 
histórias diferentes. A Girando Sol nasceu do ideal 
e do trabalho conjunto do Sr. Borscheid e sua mãe, 
enquanto a Fruki é fruto de um esforço de gerações 
em nome da empresa. Entretanto, ambos tem muita 
paixão pelo que fazem e foi um privilégio poder 
conhecer suas trajetórias”, completa Adriana. 

premissa de capacitar os sucessores su-
permercadistas gaúchos, o Agas Jovem, em 4 de 
agosto, foi a Lajeado e Arroio do Meio para visitar 
importantes fornecedores do varejo do Estado. O 
grupo de 31 jovens de 11 empresas começou o seu 
ciclo de visitas pela fábrica da Girando Sol, e foram 
recebidos pelo diretor Gilmar Borscheid, pelo ge-
rente industrial Jeremias Becker Soares Júnior e pelo 
responsável pelo setor de Qualidade, José Ricardo 
Klaus. Juntamente ao fundador da empresa, o grupo 
conheceu todas as linhas de produção da fábrica, 
culminando em um almoço na matriz industrial. O 
grande diferencial da visita foi a presença de Bors-
cheid em todo o processo, dando pequenas lições 
de empreendedorismo e contando um pouco da sua 
história à frente da Girando Sol. 

Então, os sucessores partiram para Lajeado, 
para visitar o parque industrial da Fruki Bebidas, 
onde foram recepcionados pelo presidente da em-
presa, Nelson Eggers, juntamente com seus dois 
filhos, Júlio e Aline. Para iniciar, os três falaram 
sobre sucessão familiar, gestão e governança cor-
porativa aos jovens supermercadistas, destacando 

com a

J A fim de conhecer os processos industriais da Fruki e da Girando 

Sol, os participantes do Agas Jovem visitaram os parques fabris das 

empresas e receberam dicas de gestão dos diretores

ovens empreendedores
visitam fábricas

Grupo do Agas Jovem foi recebido na Fruki 
com bate-papo sobre gestão e sucessão 

Jovens supermercadistas conferiram de 
perto a linha de produção da Girando Sol 
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Giovanni Padilha da Silva Auditor Fiscal da Receita Estadual

tão necessária uma reformulação 
substancial do ICMS, de forma a conformá-lo às 
melhores práticas de imposto sobre valor agrega-
do atualidade, como a que vem sendo estudada 
no âmbito da Receita Estadual, chamada ICMS 
Personalizado (ICMS-P). Essa reforma consiste, 
basicamente, na realização simultânea de duas 
alterações pragmáticas do imposto: a de moderni-
zação e a de personalização propriamente dita. 

A modernização implica torná-lo mais efi-
ciente e muito mais simples, para as empresas 
e para o Fisco, reduzindo os enormes custos de 
conformidade atuais e a insegurança jurídica. 
Para tanto, o imposto passará a prever o seguin-
te: (1) compensação de todos os “créditos”, ou 
seja, de todo imposto suportado pelas empresas, 
industriais ou comerciais, na aquisição de bens 
ou serviços utilizados em suas atividades, como 
energia elétrica e sacolas plásticas, no caso de 
supermercados; (2) compensação integral do 
imposto pago nas aquisições de bens para o ativo 
imobilizado, em uma parcela; (3) alíquota única 
para todos os bens e serviços; (4) eliminação das 
isenções e reduções de base de cálculo concedidas 
a setores econômicos específicos com o objetivo 
de reduzir o custo dos produtos vendidos e (5) 
devolução integral e ágil dos saldos credores de-
correntes da atividade empresarial.

Entretanto, a adoção de alíquota única, 
em combinação com a eliminação das isenções, 
exerce efeitos negativos sobre a distribuição do 

nunca foi imposto entre as famílias, já que o consumo cor-
responde a uma parcela superior do orçamento 
das relativamente mais pobres. Por este motivo, o 
programa prevê a devolução de todo ou de parte 
do imposto suportado pelas famílias que recebem 
até três salários mínimos mensais. Para ter direito 
a tais restituições, as beneficiárias deverão indicar, 
no ato da compra (no check-out, por exemplo), 
o CPF sob o qual estão registradas nos cadastros 
específicos para populações em condição de 
vulnerabilidade social. Este CPF ficará associado 
ao documento fiscal eletrônico que acobertar a 
operação, geralmente uma NFC-e, de forma que 
a Receita Estadual poderá identificar o consumo 
mensal dessas famílias e, por conseguinte, o valor 
do imposto embutido nessas compras, permitindo 
calcular o valor que será restituído. 

Para as que recebem até um salário mínimo, 
será devolvido, via rede bancária, todo o ICMS 
suportado. Para as que auferem rendimentos en-
tre um e três salários mínimos, a devolução será 
parcial, não inferior a 50% do imposto. A perso-
nalização terá efeitos positivos sobre a equidade 
do sistema e sobre a redistribuição da renda total, 
estimulando o consumo, já que as populações 
diretamente beneficiadas apresentam propensão 
marginal ao consumo superior à dos estratos su-
periores de renda.  Além disto, a reforma inibirá 
a informalidade no comércio varejista, pois essas 
famílias, que representam cerca de 30% da popu-
lação gaúcha, tenderão a solicitar os documentos 
fiscais pertinentes.

stímulo à atividade
econômica e ao consumo
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de janeiro de 1967, Werno Arno Lanz e 
quatro sócios se juntaram para abrir um armazém 
de secos e molhados. Os produtos eram vendidos 
a granel e os clientes levavam suas sacolas de 
tecido para embalar as compras. “Pouco tempo 
depois, nosso avô comprou a parte dos demais, ao 
passo que ingressaram na sociedade a sua esposa, 
Kerty, e seus filhos Remi e Marlize”, conta Muriel 
dos Reis, neta do fundador, sócia e diretora de 
Marketing e Finanças do Supermercado Lanz.

Desde então, o negócio passou por diversas 
transformações: virou mercado, depois super-
mercado e trocou de endereço. “As instalações 
foram pioneiras para o autosserviço na região, 
com uso de código de barras e ar condicionado”, 
conta Muriel. A empresa celebra os seus 50 anos 
em 2017, com realização de diversas ações desde 
o mês de janeiro.  

O empreendimento tem três endereços: a 
matriz, em Igrejinha, e duas filiais em Três Co-
roas, nos bairros Vila Nova e Sander, totalizando 
89 colaboradores. “O perfil dos clientes varia: 
na matriz, é um público A/B, por estar em um 
bairro mais nobre e oferecer produtos importados 
e outros específicos para pessoas com restrições 
nutricionais”, detalha a sócia. Nos outros dois 
pontos, são clientes das classes B/C, funcionários 
das fábricas calçadistas da região.

A empresa oferece sacola ecológica há dez 
anos e, em 2017, voltou a trabalhar com em-
balagens de papel,  oferecendo ainda caixas de 
papelão para acondicionar compras. Em termos 
de responsabilidade social, promove o Troco 
Solidário, que os shoppers depositam para duas 
instituições: Hospital de Igrejinha e Instituto 

Evangélico de Amparo ao Menor (Inevam) de 
Três Coroas. Além disso, a rede contribui para 
campanhas do agasalho, Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apae), Oktoberfest de 
Igrejinha e festas comunitárias da cidade.

Os desafios que a companhia enfrenta são 
vários, como a fidelização de clientes, a con-
corrência com estabelecimentos que vendem 
produtos sem nota fiscal e a uniformização das 
lojas. “Mesmo que as três fiquem em um raio de 
10km, é uma luta diária padronizar os serviços 
prestados. Há quatro meses, contratamos um 
supervisor com bagagem profissional nisso e 
estamos contentes com os resultados obtidos 
até aqui”, vibra.

O plano de metas do Lanz é crescer 10% neste 
ano. “Como estamos projetando mais uma unidade 
para 2019, com certeza este percentual será mais 
alto em dois anos”, prevê Muriel. O setor mais 
lucrativo do supermercado é o açougue, seguido 
por padaria, hortifrúti e restaurante. Dos prêmios 
que a empresa conquistou, a sócia destaca o Car-
rinho Agas com o qual foi agraciada em 2017, na 
categoria Fidelização ao Cliente, pela estratégia 
relativa aos 50 anos da companhia. 

C Com matriz em Igrejinha e 

duas filiais em Três Coroas, 

Supermercado Lanz 

comemora cinco décadas 

com muitas ações e plano 

de expansão
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Comitê Jurídico da Associação Brasileira de Supermercados (Abras)

publicação do Decreto Federal 9.127, no 
Diário Oficial da União em 17 de agosto do cor-
rente ano, os mercados, supermercados e hiper-
mercados foram incluídos no rol das atividades 
autorizadas a funcionar permanentemente aos 
domingos e feriados civis e religiosos, em razão 
de suas atividades serem consideradas essenciais. 
A essencialidade do setor supermercadista está 
amparada no fato de suas atividades serem de 
interesse público em face da sua condição pe-
culiar, que torna indispensável a continuidade 
do serviço que oferta à sociedade, em especial a 
distribuição de alimentos. 

Portanto, as atividades assim consideradas 
de primeira necessidade, tais como farmácias, 
postos de combustíveis, funerárias e agora mer-
cados, supermercados e hipermercados, devem 
ser prestadas à sociedade sem solução de conti-
nuidade, ou seja, sem interrupção, como ratifica 
o Decreto 9.129/2017.

 
A nova norma legal amplia para o setor su-

permercadista maior segurança jurídica, eis que o 
coloca no elenco de atividades cujas necessidades 
são inadiáveis. A garantia de seu funcionamento 
assegura o atendimento às necessidades básicas 
da população e, por tal razão, também deve ser 
observada pelos municípios quando da sanção 
de leis que dispõem sobre o funcionamento do 
comércio em suas regiões.

Importante destacar, ainda, que as Con-
venções Coletivas de Trabalho e/ou Acordos 
Coletivos de Trabalho devem ser respeitados 
até a data final de sua vigência residual, com o 
pagamento de eventuais bônus, se convencio-

com a nados, e até o último feriado trabalhado que 
também tenha sido, eventualmente, negociado 
em convenção ou acordo além do prazo de sua 
vigência geral (que pode ter sido um ano ou até 
dois anos), independentemente do disposto no 
novo Decreto. O respeito a tais instrumentos 
se faz necessário a fim de que seja preservada 
a segurança jurídica, bem como os princípios 
legais, morais e éticos que devem nortear as 
relações sindicais. 

Ademais, observa-se que a nova Lei 
13.467/2017, que altera disposições contidas 
na norma trabalhista e que terá vigência a partir 
de 11/11/2017 permitirá maior flexibilização nas 
relações de trabalho, dispondo, inclusive, que 
terá prevalência o ajustado (negociado) sobre o 
legislado, conforme autoriza o novo artigo 611-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Por força de tais mudanças, necessária será 
uma análise mais criteriosa das reivindicações 
la-borais pelo setor, a fim de que os instru-
mentos coletivos a serem firmados de ora em 
diante, entre as categorias laboral e econômica, 
se constituam em ferramentas facilitadoras de 
desenvolvimento das empresas, e não empecilhos 
às suas atividades. 

Portanto, não se fará necessário incluir nas 
Convenções Coletivas de Trabalho as mudanças 
cujas condições estão previstas na nova legislação, 
tais como: liberdade da abertura do comércio aos 
domingos e feriados ou aquelas mudanças cujas 
condições permitam que as empresas adminis-
trem diretamente seus empregados (negociações 
empresas-funcionários).

Essenciais para a população
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da história do curso, com 39 profissionais. Já 
Passo Fundo e Santa Maria contam com turmas 
menores, sendo, respectivamente, 22 e 21 ges-
tores. Segundo o coordenador da Capacitação 
da Agas, Francisco Brust, o que todas têm em 
comum é troca de experiência entre os estu-
dantes. “Esse é o grande diferencial do GES. O 
conteúdo programado ao longo dos seis meses é 
importante, mas o networking entre os colegas e 
o compartilhamento de informações oferecem 
visões diferentes e ajudam a refletir sobre a 
gestão nas empresas”, observa.

Em todas as edições, o curso tenta aprimo-
rar a aplicabilidade prática dos conceitos apren-
didos nas empresas. No trabalho de conclusão, 
por exemplo, os alunos fazem um estudo de caso 
sobre um empecilho real da organização em que 

atuam, a fim de projetar uma saída. “O 
objetivo de todas as aulas é a busca pela 
solução de problemas. O intuito é gerar 
transformações efetivas e práticas na rotina 
operacional e de gestão”, explica Brust. 
Dessa forma, o impacto do GES no fun-
cionamento dos supermercados gaúchos se 
dá por meio das mudanças de processos. 
“Cada profissional formado sai preparado 
para os desafios do setor e consegue aplicar 

turmas dos cursos livres de Gestão de Es-
tratégia de Supermercados (GES) deste semestre 
estão próximas do encerramento das aulas. Os es-
tudantes já completaram os módulos e a maioria 
está na fase de apresentação de seu Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). As datas para for-
matura já foram estabelecidas: a turma de Porto 
Alegre se forma em 17 de outubro; Passo Fundo 
conclui o curso em 31 de outubro; e Santa Maria 
encerra as atividades em 22 de novembro. Serão 
grandes festas, celebrando o desenvolvimento e 
o conhecimento adquirido.

Dividido em seis módulos – Financeiro, 
Administrativo, Recursos Humanos (RH), 
Marketing, Jurídico e Operação de Loja –, até 
hoje o GES formou mais de 1.300 gestores do 
setor. Este ano, a turma da capital é a maior 

as três

A Em outubro e novembro, 

82 líderes ligados ao ramo 

supermercadista concluirão 

o curso GES. A capacitação 

promove troca de conhecimento 

entre os profissionais e fornece 

solução de problemas para as 

empresas participantes

um passo 
da formatura

Turma do GES Santa Maria conta 
com 21 líderes supermercadistas
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lições aprendidas. Essa maleabili-
dade do curso faz com que ele seja 
tão útil”, define. 

Edição teve alto 
nível de aprendizado

Na visão de Brust, as 
três turmas deste ano con-
seguiram elevar o nível do 
curso, fazendo desta uma 
das edições mais exigentes 
da história do GES. No inte-
rior, houve uma forte parti-
cipação de gestores supermercadistas com 
até 40 anos de atuação na área. Ao mesmo 
tempo que buscam reciclar seus conheci-
mentos, os veteranos compartilham suas 
experiências e enriquecem os conteúdos. 
Por outro lado, também estiveram presen-
tes vários novos profissionais, em busca de 
compreender conceitos teóricos e absorver 
informações fornecidas pelos colegas, para 
alavancar o crescimento de suas empresas. 
“Ficamos muito satisfeitos de ver diversos 
profissionais, de diferentes trajetórias, 
apostando no GES”, comemora Brust.

A instrutora Angelita Garcia atuou 
nas três turmas do curso. Em Porto Alegre, 
ministrou o módulo de RH. Já em Passo 
Fundo e Santa Maria, além de lecionar 
algumas aulas, foi orientadora dos TCCs. 

Segundo ela, o engajamento e o foco das 
turmas estão maiores. É notável o empe-
nho para que, através do curso, aprimorem 
seu desempenho como gestores de super-
mercados. “Os alunos demonstram-se mais 
exigentes e mais cientes dos seus direitos. 
Querem inovação e qualidade de conteúdo 
em todas as aulas. Isso tornou o GES ainda 
mais desafiador para o corpo docente”, 
revela. Dessa maneira, a qualidade de 
conteúdo foi aprimorado e o método de 
ensino foi  atualizado. Os instrutores foram 
além das aulas expositivas e ofereceram 
módulos mais interativos, com diálogos e 
debates, por exemplo. “Foi uma riqueza 
enorme de conhecimento, gerando um 
aprendizado mútuo. Penso que 2017 tem 
sido um ano muito gratificante e de cresci-

mento para o GES. Tanto para quem dá 
aula quanto para quem participa como 
aluno”, vibra.

Considerado como uma fábrica 
de líderes, participar do GES faz com 
que os gestores saiam com um perfil 
diferente do que ingressaram. “Eles 
amadurecem e constroem uma opinião 
mais crítica. Os alunos passam quase 
um ano estudando liderança, gestão, es-
tratégias, criatividade e solução de pro-
blemas. No curso, há a oportunidade de 
aprender e se atualizar. É essencial que 
as lojas que têm o privilégio de poder 
contar com estes gestores aproveitem 
todo o conhecimento que eles recebe-
ram”, orienta Angelita.

Com 39 alunos, turma do GES Porto 
Alegre é a maior da história do curso

Os 22 participantes do GES Passo 
Fundo se formam em 31 de outubro
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reunião contemplou a temática da implementação 
do eSocial e sua fase de testes, e agora precisamos 
conversar sobre as mudanças na CLT e como nos 
ajustarmos a elas”, comenta o coordenador do 
grupo de Recursos Humanos e Capacitação, Frank 
Müller, da Rede Müller, de Taquara. 

Com a missão de abordar um assunto pouco 
explorado no varejo supermercadista, o comitê de 
Prevenção de Perdas e Gestão, sob a direção de 
Patrique Manfroi, do Super Nicolini, de Bagé, tem 
como objetivo estimular a mentalidade do assunto 
no setor gaúcho. “Os gestores não percebem o 
gargalo de dinheiro que as baixas são para o varejo, 
podendo chegar a um valor de prejuízo maior até 
que o lucro da empresa”, revela. Manfroi observa 
que, entre os planos do grupo para o final do ano 
,está a criação de uma cartilha, pautando as fraudes 
mais comuns nos supermercados e como evitá-las. 
“Também precisamos finalizar a pesquisa em anda-
mento sobre a quantidade de perdas do setor no 
Estado, abrangendo uma base de empresas maior 
do que a que temos hoje, para atingirmos resulta-
dos mais significativos”, comenta. Para encerrar, 
o grupo ainda deseja realizar um seminário para 
explorar o tema da prevenção de perdas, capaci-
tando os empreendedores no assunto. 

Para o comitê de TI, conforme aponta o 
membro Guilherme Viezzer, dos Supermerca-
dos Viezzer, de Canoas, o planejamento prevê 
finalizar a compilação, juntamente às empresas, 
dos softwares mais utilizados, a fim de montar 
um modelo a ser referenciado pela Agas. “Desta 
maneira, quando os supermercadistas do Estado 
quiserem adquirir qualquer programa para facilitar 
as suas vendas, eles terão uma lista de possibili-
dades, acompanhada de prós e contras de cada 
ferramenta disponível”, completa Viezzer.

crescimento contínuo e sustentá-
vel do setor, a Agas criou sete comitês temáticos, 
com a coordenação de diretores da associação, a 
fim de buscar soluções para problemas operacio-
nais dos supermercados. A principal finalidade das 
organizações é propor debates saudáveis e dividir 
conhecimentos sobre áreas diversas de expertise. 
Tudo em prol do fortalecimento do setor, que 
avança conforme o trabalho associativo dos parti-
cipantes dos comitês. 

Com a aproximação da ExpoAgas e também 
da Convenção Abras 2017, os comitês – que são 
divididos nas temáticas Tecnologia da Informação, 
Prevenção de Perdas, Jurídico, Prevenção de Per-
das e Gestão, Relações Institucionais, Financeiro, 
Centrais de Negócios e Recursos Humanos – ti-
veram uma pausa em suas atividades em agosto 
e setembro, principalmente devido à dedicação 
destinada por diretoria, parceiros e colaboradores 
da entidade na organização do evento gaúcho. 

Passados os eventos supermercadistas, os 
comitês voltarão a se reunir em outubro para 
debater um tema relevante para empresários 
brasileiros – a Reforma Trabalhista. “Nossa última 

visando ao

B
Após um tempo de afastamento para promover a 

ExpoAgas, os comitês retornam às suas atividades em 

outubro, com diversos projetos para impulsionar o setor

reak para produzir
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Alimento que fez parte de uma era de acesso crescente aos bens de 

consumo no país, o iogurte apresenta queda nas vendas. Setor aposta na 

diversificação para se manter em alta nos lares brasileiros 

ategoria que se renova
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saboroso e saudável, o iogurte é um 
alimento com lugar consolidado na dieta do bra-
sileiro de várias classes sociais. A recente crise 
econômica, no entanto, provocou a redução nas 
vendas do produto, alertando o setor para a im-
portância da diversificação e da adoção de novas 
estratégias para manter o alimento na lista de 
prioridades dos consumidores. 

No Brasil, a sua popularização está direta-
mente ligada à implementação do Plano Real, 
em 1994. A bebida, juntamente com o frango, 
tornou-se símbolo de uma era de incremento 
nos hábitos de consumo das classes sociais 
mais baixas, que passaram a ter acesso a uma 
variedade muito maior de ofertas. Mais de duas 
décadas depois, em 2015, a queda de 5,7% nas 

vendas do produto indicou a persistência de 
um período de crise econômica que resultou 
na racionalização das compras de uma parcela 
significativa da população.

A tendência se acentuou em 2016, quando 
a redução nas vendas de iogurtes chegou a 15%, 
segundo dados da Kantar Wordpanel. A pene-
tração do produto nos domicílios manteve-se 
estável, apresentando uma pequena variação 
de 93% para 92% dos lares brasileiros. A queda 
verificada estaria relacionada, portanto, à di-
minuição na frequência de consumo, também 
observada em outros produtos lácteos, como os 
queijos petit-suisse. 

Para o mercado de iogurtes, a expectativa 
segue sendo de redução, e a estimativa é de 
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queda de 3,9% de consumo neste ano. Frente a 
esse cenário, os fabricantes apostam na diversi-
ficação de opções ao consumidor e no status de 
alimento saudável. 

Os segmentos de iogurtes gregos e versões 
líquidas, que ainda apresentam variação positiva 
nas vendas, tornaram-se o foco dos investimentos 
das principais marcas do setor. Para frear a queda 
de popularidade das chamadas categorias premium, 
como opções light, com frutas e ingredientes fun-
cionais, a solução encontrada foi a adoção de emba-
lagens mais econômicas, em tamanhos maiores que 
os tradicionais. Por isso, em lojas que atendem as 
classes A e B, o mix deve ter foco em embalagens 
individuais e produtos com atributos específicos, 
como sem lactose e sem açúcar, enquanto as uni-
dades que têm o público C e D devem priorizar 
versões familiares e econômicas.

Outra tendência verificada é a segmentação 
do setor. Nos Estados Unidos, marcas já apostam 
na inserção de iogurtes salgados, inspirados na 
alimentação tradicional do Oriente Médio, com 
a adição de ingredientes como azeite de oliva e 

amêndoas fatiadas. Por lá, o mercado de iogurte 
grego também já começa a perder espaço para 
outras variedades com apelo internacional, como 
receitas vietnamitas, islandesas e australianas. Em 
comum, os novos tipos oferecidos destacam o 
maior índice de proteínas e a redução nos teores 
de gordura, além de texturas mais consistentes. 

A preocupação com nutrientes e benefícios 
dos alimentos é uma tendência global crescente que 
encontra eco também no Brasil. De acordo com o 
relatório The Top 10 Consumer Trends for 2017, da 
agência de pesquisas Euromonitor International, a 
busca por bem-estar e saúde se consolida como um 
dos fatores que norteiam as decisões de compra 
dos consumidores. A mesma instituição também 
mostra, em outro levantamento, que o mercado 
brasileiro de alimentação voltada à saúde cresceu 
98% entre 2009 e 2014, e o país já ocupa a quinta 
colocação no ranking de vendas de alimentos e 
bebidas saudáveis. Diversos estudos apontam que 
o alimento, tanto na sua versão natural como com 
adição de nutrientes e bactérias benéficas, pode e 
deve ser incluído nessa categoria. 
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Benefícios à saúde

Muito além de representar um in-
dicador da economia do país, a presença 
do iogurte na alimentação da população é 
considerada importante devido aos bene-
fícios que o alimento proporciona à saúde. 
Além de contar com os nutrientes naturais 
do leite, como proteínas e cálcio, ele tam-
bém possui lactobacilos que auxiliam no 
funcionamento do intestino. 

Pesquisas realizadas em todo o mun-
do evidenciam que essa combinação traz 
diversos resultados positivos para o orga-
nismo. Na Irlanda, um estudo da Trinity 
College Dublin chegou à conclusão de que 

a ingestão frequente do derivado lácteo 
pode aumentar a densidade óssea, redu-
zindo em 39% o risco de osteoporose em 
mulheres e até 52% em homens. 

A melhoria na imunidade dos con-
sumidores de iogurte foi observada em 
pesquisas nos Estados Unidos e na Coreia 
do Sul. Cientistas da Universidade da 
Califórnia avaliaram efeitos de longo prazo 
em jovens e idosos e observaram a redução 
em sintomas alérgicos como resfriados, 
tosse e coriza. No país asiático, o foco do 
estudo foram as variedades com adição de 
bactérias benéficas específicas, que promo-
veram o aumento nas imunoglobulinas da 
subclasse G1, anticorpos que incrementam 
a imunidade geral do organismo. 

O consumo regular da versão integral 
pode promover até mesmo a redução nos 
níveis de depressão em mulheres. A consta-
tação foi feita pela Universidade de Navarra, 
na Espanha, que não observou o mesmo efei-
to em homens nem em mulheres que consu-
miam as variedades light ou desnatado. 

Como expor na loja

De acordo com o instituto de pesquisa 
Nielsen, a faixa de faturamento da categoria no 
varejo alimentar em 2016 foi de R$ 6,2 bilhões 
a R$ 6,3 bilhões, com uma frequência média de 
compra de uma vez ao mês. A quantidade média 
adquirida foi de 1 kg mensal. 

A árvore da decisão da categoria – ferra-
menta que mostra, por ordem de raciocínio, o 
que o shopper mais valoriza ao comprar um de-
terminado produto – é dividida em seu primeiro 
nível por quem consome. Logo, ao planejar a 
exposição, o supermercadista deve separar os 
produtos por consumo adulto e infantil. Na 
primeira opção, pesa mais o preço, seguido por 
marca e sabor, nesta ordem. Nos itens que têm 
foco nas crianças, quem vai consumir é o fator 
mais relevante. A marca é a segunda questão 
a ser considerada, e o preço é a terceira. Os 
itens devem ser divididos em dois blocos, de 
fácil identificação visual para o consumidor: 
as opções tradicionais e as que atendem a ne-
cessidades específicas ou possuem atributos 
especiais, em termos de saudabilidade.

Receita de molho 
de iogurte e hortelã 
Ingredientes:

- 120g iogurte natural 

- Suco de 1/2 limão

- 1 ramo de hortelã

- 1 pitada de sal

- Pimenta preta a gosto

Preparação:

- Em um recipiente, coloque o iogurte natural

- Depois, junte o suco de limão

- Tempere com sal e pimenta preta

- Mexa 

- Adicione a hortelã picada e misture

- Guarde na geladeira até servir

Dica:

A receita pode ser usada em aperitivos ou refeições

Fonte: O iogurte no ciclo de vida, ebook da Associação 
Portuguesa dos Nutricionistas
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Apresentado na ExpoAgas, o leite fermentado 
Tirolzinho é lançamento da Tirol. Voltada ao pú-
blico infantil, a bebida está disponível em packs de 
seis unidades com garrafinhas de 75ml. O produto 
chega ao mercado nas versões tradicional e zero 
lactose e possui lactobacilos que contribuem para 
o bom funcionamento do organismo humano. 

A Santa Clara compareceu à ExpoAgas com uma 
seleção de novidades aos supermercadistas, incluindo a 
ampliação das linhas Zero Lactose e Redução de Sódio, 
contemplando a linha saúde. Entre os lançamentos estão o 
queijo muçarela redução de sódio 150g, ricota e requeijão 
zero lactose, e dois novos sabores do Frut zero lactose – 
morango e salada de frutas. A cooperativa ainda apresentou 
o queijo itálico, de textura amanteigada, e também a versão 
do queijo de coalho no palito, para assar. 

TirolLeite 
fermentado é novidade

SanTa ClaraAmpliação 
da linha saúde

A Mili apresenta ao mercado o seu primeiro papel 
higiênico folha dupla em rolos de 60 metros. As apre-
sentações do produto variam entre 4, 6, 12 e 18 rolos, e 
foram a atração da empresa na ExpoAgas. O diferencial 
da novidade é oferecer o dobro de papel sem ocupar 
muito espaço, garantindo assim economia logística 
desde a indústria, até o súper e o consumidor.

MiliPapel higiênico folha 
dupla de 60 metros é novidade

Complementando a linha RAR Gourmet, a 
RAR/RASIP lançou o queijo Parmesão, que chega 
ao mercado em três formatos: fracionado, ralado 
seco e forma inteira com 8kg. O laticínio tem 
sabor acentuado ligeiramente picante e textura 
consistente, além de ser rico em cálcio devido à 
sua maturação mínima de seis meses.

rarParmesão 
integra linha gourmet
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A linha de vinhos de mesa São Victor foi a aposta 
da Cooperativa Nova Aliança na ExpoAgas. A bebida 
chega ao mercado com opções em garrafa de 1 litro e 
em bag in box de 3 litros, e sob os rótulos bordô seco, 
bordô suave e moscato seco. Outros lançamentos 
foram o suco orgânico de uva 100%, da marca Sucos 
Aliança, e o néctar de uva orgânico, da Néc Aliança, 
apresentados em embalagem cartona da asséptica de 
200 ml e de 1 litro.

nova aliançaSucos e vinho
 de mesa entre os destaques

Projetado para atender 
às necessidades do público 
infantil, a Piá apresenta o leite 
Piazinho, para crianças entre 
4 e 10 anos. O produto vem 
em embalagem de 1 litro e 
é rico em vitaminas A, C, D 
e E, B1, B2, B3, B9 e B12 e 
também nos minerais cálcio, 
ferro e zinco. Já na linha de 
iogurteria, probiótico Essence 
ganhou quatro novos sabores: 
abacaxi com gengibre, coco, 
pera e bergamota com laranja, 
e o Piá Essence com pedaços 
de frutas agora tem versão em 
pote de 150g.

Em um cenário de expansão do mercado de 
produtos mais saudáveis, a Fruki lançou na ExpoA-
gas a linha Com/Tem, que traz sucos 100% naturais 
nos sabores uva, laranja e suco verde. Buscando 
diferencial, o produto conta com embalagem de 
vidro e rótulo colorido com design moderno.

A linha Nestlé Profissional lançou o Nescafé 
Espresso, novo blend de café torrado para ser 
moído durante o preparo da bebida. A novidade 
coloca a empresa no segmento de grãos, visando 
a atender estabelecimentos comerciais. Agora, 
há a possibilidade de a máquina multibebidas 
Nescafé Alegria preparar diferentes espressos, 
cappuccinos e bebidas cremosas a partir da moa-
gem instantânea do novo produto.

nESTlÉNescafé 
de moer

PiáLançamentos para 
público infantil e adulto

FrukiLinha Com/Tem 
chega ao mercado
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Visando ao aprimoramento constante da sua linha, a 
Jay’Luc Cosméticos trabalha com shampoos profissionais 
que são fabricados para atender cada vez mais às neces-
sidades do consumidor. A marca desenvolve os produtos 
a partir de matérias-primas advindas de fornecedores 
selecionados, a fim de garantir sua qualidade e integri-
dade, além de oferecer ativos especiais para cada tipo de 
cliente, compreendendo os diferentes apelos.

Com apresentação no mercado gaúcho na 
ExpoAgas, o Splash of Fruit traz ao Estado um 
novo conceito de bebida de baixa caloria, incluindo 
ingredientes inovadores, como a sucralose e mix de 
duas frutas. Além disso, a formulação conta com 
5% de suco, oferecendo o sabor real das frutas, e 
vitamina C, chá verde e extrato de guaraná, que são 
antioxidantes e estimulantes naturais.

Para facilitar a vida do consumidor, as fari-
nhas de milho da Fritz & Frida estão de cara nova. 
Os três tipos – fina, média e grossa – agora serão 
comercializados com embalagem que conta com 
janela transparente, para visualizar o produto, e 
com diferenciação de cores. O rótulo também tem 
sugestão de consumo dos produtos, com fotografias 
dos pratos na frente e receita no verso.

Jay’luCShampoos 
profissionais para diferentes apelos

SPlaSH oF FruiTChegada 
ao Estado na ExpoAgas

FriTz E FridaNovo rosto 
para farinhas de milho

Mais uma novidade da ExpoAgas, a Ode-
rich anunciou o reforço de marca na Série Pre-
mium. A linha conta com diversos produtos. 
Entre eles, estão oito novos molhos, incluindo 
mostarda tipo dijon, escura, com sementes e 
amarela, catchup, barbecue, rosé e maionese 
caseira. A série ainda leva ao consumidor ervi-
lhas frescas e doces, como goiabada, pessegada, 
figada, marrom glacê e figo caramelizado.

odEriCHSérie Premium 
é foco da marca
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das empresas não são vir-
tuais. São problemas concretos que precisam ser 
resolvidos. Há três longos anos, produzimos menos 
e o desemprego é cada vez maior no país, que tem 
um mercado interno com mais de 210 milhões de 
consumidores potenciais. Nunca se fez tão necessária 
a valorização do industrial. Os empresários devem 
ser entendidos pela sociedade como pessoas que 
contribuem para o desenvolvimento econômico e 
social de uma nação. Não podem ser vistos como 
exploradores porque procuram auferir lucros em 
seus negócios. O lucro é a alavanca que faz surgirem 
novos empreendimentos, que irão gerar empregos e 
recolher impostos. 

A luta dos empreendedores é diária. Sem 
estabilidade nos mercados, nem garantia de ren-
tabilidade no final de cada mês, seus produtos 
estão em permanente teste pelos consumidores. E 
o prejuízo é uma ameaça constante. Um fantasma 
que ronda os portões das fábricas e que não perdoa 
qualquer equívoco de gestão. E sem empresas não 
existem empregos. 

Dados divulgados pela imprensa mostram 
que, no Brasil, ingressam a cada ano na Justiça 
do Trabalho cerca de 3 milhões de novas ações, 
mais de 95% do total no mundo inteiro. Questões 
como essa tiram o sono dos empreendedores, ao 
constatarem que setor público e setor privado 
andam em velocidades desiguais, num completo 
desequilíbrio. Enquanto as empresas buscam 
concretizar vendas a fim de pagar suas contas, 
a máquina estatal emite títulos para quitar seus 
compromissos, o que aumenta estratosfericamen-
te a dívida pública. 

as dificuldades Afora isso, o empresário precisa enfrentar 
uma tributação elevada, normas ambientais mais 
rígidas do que as vigentes nos países desenvolvidos, 
enorme burocracia, crédito seletivo e caro, juros 
elevados, discussão ideológica dos incentivos ao 
crescimento, diminuto investimento em infra-
estrutura e logística, falta de segurança pública e 
baixa qualidade da educação, que colocam o Brasil 
em posição constrangedora no cenário mundial.

Precisamos instituir uma nova Governança 
Política.  Não se justifica o número de 28 parti-
dos no Congresso Nacional. Queremos também 
uma nova Governança Econômica, com apoio às 
Reformas da Previdência, Trabalhista e Tributária. 
A Reforma da Previdência se impõe. As pessoas 
vivem mais e torna-se impossível fechar a conta 
do sistema atual. A Reforma Trabalhista, já san-
cionada, e a lei da terceirização merecem o nosso 
aplauso.  Sem reduzir os direitos dos trabalhado-
res, essas modernizações significam o início do 
arejamento da CLT criada no ambiente econômico 
existente em 1943.  A Reforma Tributária é ur-
gente. A alta carga de impostos vem acrescida de 
um custo burocrático enorme. 

O modelo que defendemos tem que se basear 
na igualdade de condições para todos os agentes 
econômicos. E se a eles aliarmos um Poder Judici-
ário e um Poder Legislativo de grande expressão, 
certamente faremos do Brasil um grande país. 
Com cada um cumprindo a sua parte, num tra-
balho conjunto, para que seja possível promover 
as transformações que nos levem ao processo 
de desenvolvimento sustentado que queremos, 
precisamos e merecemos.
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valorização 
do industrial
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Contato: (51) 2118-5200 – agas@agas.com.br

www.agas.com.br
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Franck Flamarion Muller – Taquara

Jacinto da Luz  Machado – Porto Alegre

Luiz Carlos Carvalho – Rio Grande

Olirio Bortolon – Vacaria
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Antônio Cesa Longo

Cláudio Zaffari

Conselho Superior
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Lindonor Peruzzo – Bagé
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Agas Jovem – Presidente
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Representantes
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