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Tempo  
de colheita

do fim do ano resulta em uma série 
de oportunidades para o comércio varejista. Estamos 
nos encaminhando para o final de mais uma tem-
porada de trabalho, de desafios e percalços, mas 
também de recuperação. Se o cenário político ainda 
parece entravado, a economia ao menos iniciou um 
processo lento de recuperação. O varejo, todavia, 
nunca se valeu de benesses para alavancar seu desen-
volvimento, e não seria agora que esperaríamos por 
isso. Pelo contrário, entendemos o autosserviço como 
uma das grandes molas-mestras para a retomada, e 
a Agas tem se focado em proporcionar qualificação, 
network e negócios para que, ao desenvolver as em-
presas, contribua para o desenvolvimento do país. 

O setor supermercadista está em constante pro-
cesso de reinvenção, já que o cliente é muito mais ágil 
do que qualquer tendência. Nossa ExpoAgas 2017 
foi uma prova dessa inquietude, da renovação e das 
oportunidades do nosso setor, já que 30% dos visi-
tantes nunca haviam estado na feira. Saudamos esse 
número, assim como sempre celebramos que parte 
dos expositores mudem, para proporcionarmos esse 
grande palco de oportunidades a mais empresas.

a  chegada A Agas vem fazendo um trabalho setorizado 
com a criação dos seus comitês, promovendo debates 
em áreas como RH, perdas, questões jurídicas e TI. 
Recentemente, promovemos no RS o lançamento 
do Rama, programa de rastreabilidade de hortifrúti 
da Abras. Assim como outras campanhas que en-
tendemos benfazejas ao setor, como o De Olho na 
Validade, o Rama terá adesão opcional pelas empre-
sas. Não prescindimos da segurança alimentar dos 
produtos que estão sendo disponibilizados aos con-
sumidores. Nesse sentido, os próprios clientes têm 
um papel fundamental, já que somente ao exigirem 
a nota fiscal em suas compras estarão garantindo a 
procedência e a qualidade dos produtos.

O fim de ano se aproxima com o Carrinho Agas, 
um prêmio consagrado há mais de três décadas e que, 
neste ano, está valorizando empresas exemplares 
por sua preocupação com toda a cadeia. A indústria 
de sucesso é aquela que se adapta às mudanças e às 
exigências dos consumidores, do varejo e do mer-
cado, e é isso que buscaremos distinguir no dia 27 
de novembro na Casa NTX. Esperamos todos lá, 
desejando boas vendas e um ótimo fim de ano!
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fundador e presidente do Conselho 
de Administração das Empresas Randon 
e presidente da RASIP Alimentos, Raul 
Anselmo Randon completou 88 anos vendo 
o filme de sua vida. Os filhos o surpreen-
deram com um documentário sobre sua 
trajetória empreendedora, com depoimen-
tos do próprio protagonista, de familiares, 
diretores, funcionários e clientes. Com uma 
hora de duração, a obra intitulada Viver e 
acreditar foi veiculada no cinema do Shop-
ping Iguatemi de Caxias do Sul, em duas 
sessões para convidados.

Apaixonado pelo trabalho, continua 
participando da gestão de um dos mais im-
portantes conglomerados da indústria auto-
motiva da América do Sul e do agronegócio 
produtor de queijos, maçãs, azeites, vinhos 
e presuntos. Ele acredita que sempre há o 
que fazer, pois empresa que quer crescer e 
se reinventar não vê limites para seu incre-
mento. Nesta entrevista, Randon credita o 
sucesso de suas marcas à qualificação dos 
colaboradores e à gestão assertiva, sempre 
buscando a inovação.
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REVISTA AGAS Recentemente, o documentário 

que conta sua trajetória foi veiculado no cinema 

em Caxias do Sul, depois em Porto Alegre e 

em Vacaria, e agora faz parte do Memorial da 

Randon. Como surgiu essa ideia?

RAR Foi uma surpresa enorme que a área 
de Marketing/Comunicação e meus 
filhos fizeram, em meu aniversário de 88 
anos. O trabalho todo levou dois anos, 
já que envolveu pesquisa, gravações 
de depoimentos de diretores que já 
passaram e que ainda estão na empresa, 
dos primeiros clientes, da minha família, 
enfim, pessoas que me conhecem. Me 
disseram que era apenas um vídeo para 



o Memorial Randon e eu gostei da ideia, 
porque sempre me perguntam sobre 
a minha vida e eu achei interessante 
ter um material que falasse e contasse 
sobre ela. Mas, depois de um tempo, 
para minha surpresa me presentearam 
com um filme, um documentário e, 
ainda, sendo exibido na tela do cinema. 
Agradeço muito, mesmo.  

REVISTA AGAS A Universidade de Pádua, na 

Itália, lhe concedeu a láurea Doutor Honoris 

Causa em Ingegneria Gestionale, pelo seu perfil 

como empreendedor no âmbito social. Foi o 

primeiro empresário do país a ser laureado e o 

segundo brasileiro – o outro foi o escritor Jorge 

Amado, em 1996. Qual a importância desse 

reconhecimento?

RAR Foi uma grande emoção. Nunca 
imaginei receber uma distinção dessa 
ordem, tão rara e tão séria, passada por 
aprovação em vários níveis e concedida a 
tão poucos, que foram tão grandes. Me 
senti muito honrado. Imaginem só: entre 
os brasileiros, Jorge Amado e eu (risos). 
Mas com esse tipo de reconhecimento 
– e tantos outros que venho recebendo 
– é importante dizer que aumenta, 

O
”“Um negócio que quer sobreviver 

e se desenvolver não tem limite de 

crescimento. Precisa se reinventar 

sempre, com critério, planejamento e 

olhando além do horizonte.

filme de 
uma vida

também, a responsabilidade. As pessoas 
me dizem que sou referência, modelo, 
inspiração, mas meu desejo, acima de 
tudo, é continuar fazendo as coisas certas 
e contribuindo para o desenvolvimento das 
pessoas e do nosso país.

REVISTA AGAS Aos 88 anos, o senhor continua 

participando dos negócios da empresa, como 

presidente do Conselho de Administração. O que 

ainda há por fazer?

RAR Sempre há o que fazer. Um negócio 
que quer sobreviver e se desenvolver não 
tem limite de crescimento. Precisa se 
reinventar sempre, com critério, plane-
jamento e olhar além do horizonte. A 
empresa está bem estruturada, operando 
direito, respeitando as pessoas, atenden-
do bem os clientes, em um belo trabalho 
da atual diretoria. Meus filhos trabalham 
muito bem, se prepararam para isto. Não 
basta ser filho, tem que ter competência, 
entender do negócio, gostar da empresa 
e, acima de tudo, de gente, porque são as 
pessoas que fazem a diferença. Máquinas 
e tecnologia se compram onde elas esti-
verem. O capital humano nós formamos, 
cuidamos e conquistamos.

(novembro/dezembro 2017) Revista AGAS 06/07



REVISTA AGAS Mais de 40 anos depois de iniciar 

os trabalhos em Vacaria com maçãs e queijos 

tipo grana padano, qual a análise que faz sobre 

os resultados?

RAR Estou satisfeito com o trabalho que é 
feito lá. A empresa é organizada e arroja-
da. Os produtos são da mais alta qualida-
de, com excelente aceitação no mercado. 
O portfólio e novos projetos vêm se 
desenvolvendo e há, ainda, grandes planos 
por vir. Quem não gosta de uma boa 
mesa? Eu sempre digo que trabalhando 
direito, dá certo. Não tem que ter medo. 
Tem que ter gestão.

REVISTA AGAS Qual é a diferença entre ousar para 

crescer e dar um passo maior do que a perna, 

comprometendo o futuro da empresa?

RAR A diferença é um desastre. Ousadia 
é um predicado, desde que acompanhada 
de bom senso, de análises bem-feitas e de 
estruturação para dar vazão ao crescimento 
que se busca. Forçar mais do que é possível 
sustentar, financeiramente, com certeza 
vai resultar em dificuldades para a empresa 
e em frustração para as pessoas.

REVISTA AGAS A marca sempre participa 

da ExpoAgas. Quais as vantagens que o 

relacionamento próximo com o varejo traz para 

os dois lados? 

RAR A Agas é uma vitrine para as empresas 
do setor e uma oportunidade para estar 
próximo aos clientes, possibilitando 
o estreitamento do relacionamento 
comercial, a apresentação de novos 
produtos e a realização de tratativas de 
bons negócios novos ou já em andamento.

REVISTA AGAS O senhor sempre foi um 

autodidata, com pouco tempo de escola, 

mas muita vivência no mundo do trabalho 

desde cedo. Sentiu falta do estudo em algum 

momento? Essa característica reflete o costume 

de uma época ou ainda hoje é possível, com 

tino e perseverança, se tornar um grande 

empresário dessa forma?

RAR Eu estudei pouco, mas recomendo 
aos jovens que estudem sempre e cada vez 
mais. A experiência, o tino e a vontade 
contam muito, mas uma coisa não substitui 
a outra, o ideal é que se busque e desenvol-
va tudo isso, em uma soma de qualificação 
e comportamento. No mercado de traba-
lho, competitivo como está, leva vantagem 
quem tem mais conteúdo e preparação. 

REVISTA AGAS Quais as principais ações da RAR/

Rasip em termos de valorização da mão de obra?

RAR O grande sucesso de uma empresa 
está na qualificação de seus colaboradores 
e nos investimentos em treinamento téc-
nico e de gestão, pois somente máquinas 
e equipamentos de última geração não são 
suficientes para atingir os objetivos. Se não 
tivermos pessoal qualificado, pessoa certa 
no lugar certo, conhecendo os objetivos 
e as metas da organização, nosso negócio 
não acontece. Nesse sentido, a empresa 
subsidia o desenvolvimento dos profissio-
nais, por meio de auxílio para cursos de 
graduação, pós-graduação, idiomas. Inves-
timos, também, em programas constantes 
de desenvolvimento de equipes e das 
lideranças, qualificando as pessoas, as re-
lações e o andamento do trabalho. Temos, 
também, um código de ética estruturado, 
que garante iguais condições entre todos os 
profissionais da companhia. 

REVISTA AGAS O setor secundário perdeu 

bastante representatividade no PIB gaúcho e 

brasileiro nos últimos anos. O que tem afetado 

mais os negócios da indústria?

RAR O momento afetou muito os negócios. 
Algumas áreas do setor metalmecânico 

“Ousadia é um predicado, desde que 

acompanhada de bom senso, de análises 

bem-feitas e de estruturação para dar vazão 

ao crescimento que se busca.” vi
va

vo
z
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“Eu estudei pouco, mas recomendo aos 

jovens que estudem sempre e cada vez mais. 

A experiência, o tino e a vontade contam 

muito, mas uma coisa não substitui a outra.”

caíram mais de 60% por conta do 
momento crítico, tanto político quanto 
econômico. Além disso, continuamos 
com o mesmo problema de juros altos 
e muita burocracia, que atrasam o 
desenvolvimento. Mesmo assim, acredito 
que vai melhorar. Os sinais são sutis ainda, 
mas estamos começando a ver uma luz no 
fim do túnel. É preciso moralizar este país 
e acho que estamos no caminho correto.

REVISTA AGAS O Brasil passa por um forte debate 

acerca da participação do estado na economia. 

Parte da sociedade acredita que a política de 

Estado Mínimo, privatizando estatais, é a melhor 

solução. Outros acreditam que o governo não 

pode abdicar da sua participação em setores 

da economia que são de interesse público 

fundamental. Qual a sua posição?

RAR O governo tem que cuidar e focar na 
sua função de prover o atendimento às 
necessidades/direitos básicos da população 
e que estão deixando muito a desejar, 
como o que se refere, por exemplo, a 
saúde, educação e segurança. Estas são 
as questões mais relevantes e que estão 
afetando diretamente os brasileiros, 
que pagam muito imposto para nenhum 
retorno. Ao cidadão, pouco importa quem 
é o dono de uma usina siderúrgica, uma 
empresa de energia ou de infraestrutura 
em geral. Tem que funcionar e ter uma 
gestão eficiente, sem política. 

REVISTA AGAS Em uma entrevista, o senhor 

recomendou a todos os empresários que façam 

algum projeto social. O que aprendeu com a 

iniciativa do Florescer?

RAR Aprendi que podemos encaminhar 
nossa juventude para um futuro promis-
sor com muito pouco investimento e que 
todos podem e devem fazer sua parte. Tem 
muito envolvimento, mas os resultados 
vêm, com certeza. Um Programa como 
o Florescer é transformador. Os meus 
colegas empresários teriam que conhecer 
melhor o Programa, certamente se encan-
tariam e decidiriam investir no social.

REVISTA AGAS A RASIP está investindo em 

azeites e espumantes. Que outras novidades 

devem surgir no portfólio da marca para as 

gôndolas do autosserviço?

RAR Estamos sempre atentos a oportuni-
dades. Nossa origem foi a fruticultura, com 
o cultivo da maçã, na década de 70. Nos 
anos 90, montamos a primeira fábrica de 
queijo Tipo Grana da América Latina, com 
a marca Gran Formaggio. E, então, fomos 
ampliando nosso portfólio, com uma linha de 
importados, composta por queijos italianos, 
presuntos, salame e acetos italianos, além 
de azeites de oliva chilenos. Temos, ainda, 
a linha RAR Gourmet, com creme de leite 
fresco, manteiga e o recém-lançado queijo 
Parmesão RAR, além da marca de queijo 
ralado Campos de Vacaria. Na área de vinhos 
e espumantes, temos 11 rótulos, sendo 
que em outubro apresentamos ao mercado 
nacional o Espumante RAR Moscatel, que 
promete atender a um grande público que 
gosta dessa variedade, sempre com o sabor e 
a qualidade de nossos produtos. Lançamos, 
recentemente, o Clube RAR Queijos e Vi-
nhos, que foi o primeiro do Brasil a oferecer 
sempre um rótulo de vinho (ou espumante) 
em harmonização com queijo, uma dupla 
tradicionalmente de sucesso. 

09(novembro/dezembro 2017) Revista AGAS
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Cacau no mix de 
Zaffari e Bourbon
Conhecido por ser o ingrediente principal 
do chocolate, o cacau in natura agora 
está disponível nas gôndolas gaúchas pela 
rede Zaffari e Bourbon. Com polpa clara 
e adocicada, a fruta tem sabor tropical e 
exótico e é rica em fibras e vitaminas A, 
B e C, podendo ser empregada em sucos, 
geleias e doces, e suas sementes, torradas. 
O cacau comercializado pela rede vem de 
plantações no Espírito Santo e está dispo-
nível para vendas nas seções hortifrúti das 
unidades.

Revista AGAS (novembro/dezembro 2017)10/11
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Sessão solene e espetáculo 
circense marcam aniversário 
O Comercial Zaffari, para comemorar as suas seis décadas de trajetória, 
lançou, no Museu Histórico Regional de Passo Fundo, a exposição Comer-
cial Zaffari, 60 anos de história, demonstrando, por meio de mesas de 
pesquisas, o motivo de investir e acreditar na comunidade local. Na oca-
sião a rede também propôs um concurso cultural de poesias que envolve-
rá as escolas de nível fundamental e médio de Passo Fundo, descrevendo 
o que o Comercial Zaffari representa para as famílias. Os vencedores 
levaram um tablet e as suas escolas ganharam um televisor de 40 polegadas. 
Para encerrar as comemorações, em 29 de outubro a rede promoveu 
show gratuito do grupo circense Tholl no Parque da Gare. Ainda, no dia 

11 de outubro, hou-
ve uma homenagem 
especial da Câmara 
Municipal de Passo 
Fundo, reverenciando 
os projetos realizados 
ao longo da trajetó-
ria. Estavam presentes 
diversas autoridades, 
como o vice-prefeito, 
João Pedro Souza Nu-
nes, e o presidente da 
Câmara de Vereadores, 
Patric Cavalcanti.

Banco de Alimentos  
promove conscientização
Sob o slogan Rumo à consciência alimentar, o Banco de Alimen-
tos de Porto Alegre realizou extensa programação na capital 
gaúcha para comemorar a Semana da Alimentação. Em 18 de 
outubro, coincidindo com o Dia do Idoso, a entidade convidou 
150 integrantes da terceira idade de entidades beneficiadas para 
um circuito na instituição, que incluía atividades de saúde, bem-
estar e nutrição. Nos dias 19 e 20, as nutricionistas do banco e 
estagiárias de Nutrição do projeto Passos da Longevidade inte-
graram o 1º Simpósio da Rede dos Programas Interdisciplinares 
em Envelhecimento, com o trabalho Passos da longevidade: 
atuação interdisciplinar na promoção e prevenção de agravos a 
saúde do idoso. Para encerrar as atividades da semana, o banco 
participou da Praça de Segurança Alimentar, no dia 22, no 
Parque Farroupilha, com o jogo Trilha da Nutrição. 

Novo espaço de 
inovação da GS1 
Contribuindo com o desenvolvimento de 
novas tecnologias, a Associação Brasileira 
de Automação (GS1 Brasil) inaugurou em 
Brasília mais um Centro de Inovação e 
Tecnologia – o primeiro fica na sede da en-
tidade, em São Paulo. O espaço está distri-
buído em 180 m², nos quais ficam diversas 
estações que explicam o trabalho da GS1, 
relatam a sua trajetória e disponibilizam, 
sob uma proposta de interatividade, as 
novas soluções em automação da entidade. 
A própria recepção no CIT é diferenciada: 
quem dá as boas-vindas aos visitantes é  
Cody, um robô que apresenta o espaço. O 
centro é um esforço da GS1 em expandir 
a sua representatividade junto com órgãos 
governamentais, como os ministérios da 
Fazenda e da Defesa, contribuindo com 
projetos de lei e políticas públicas para 
fomentar cadeias produtivas. 

Divulgação/Comercial Zaffari
    



Seminário debate 
segurança alimentar

Nielsen empossa 
novo presidente
Foi anunciado, em outubro, o novo pre-
sidente no Brasil da Nielsen. Ernesto 
Teixeira ocupará o cargo que era de Luis 
Arjona, que agora segue para coordenar 
o relacionamento com os clientes ameri-
canos. Teixeira atua na empresa há duas 
décadas e conta com experiências na área 
de Recursos Humanos e Desenvolvimento 
Organizacional. Entre os destaques da 
sua atuação está a administração de RH 
em países europeus e da América Latina, 
conduzindo projetos da Nielsen em como 
Portugal, Itália, Polônia, França e Turquia, 
entre outros. O principal objetivo do novo 
presidente é manter o foco da empresa na 
gestão de informação e no conhecimento 
do consumidor, ajudando seus clientes a 
encontrar soluções que agreguem valor 
aos seus negócios. 

Divulgação/Ministério Público do Rio Grande do Sul

Aconteceu, em 27 de outubro, o 4º Seminário Segurança Ali-
mentar, sob o mote Segurança alimentar e ambiental: os desafios 
dos agrotóxicos, promovido pelo Centro de Apoio Operacional 
de Defesa do Consumidor junto com a Ordem Econômica do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul. A formação aconteceu 
no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, em Porto Alegre, e 
tinha por objetivo integrar órgãos públicos e entidades civis a fim 
de desenvolver ações para coibir o uso indevido de agrotóxicos 
na agricultura e comercialização de alimentos.
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Novo meio 
de contato

Walmart em 
reformulação
Em uma reformulação de processos, batiza-
da internamente de reinvention, o Walmart 
está se preparando para mudar as suas 120 
lojas de supermercados no Brasil dentro 
dos próximos 4 anos. O projeto deve ter 
investimentos de R$ 500 milhões e dá 
fim às marcas Mercadorama, Nacional e 
Bompreço. Nos seus lugares entra um novo 
branding, o Walmart Supermercados, sob 
as cores verde e amarela, fundamentando-
se no modelo da rede de vizinhança  
Walmart Neighborhood Market, dos Esta-
dos Unidos. A preocupação maior da rede 
é melhorar a eficiência e a produtividade 
das lojas, reduzindo custos. Até 2021, o 
Walmart prevê 250 reaberturas de híper 
e supermercados, e, até o ano que vem, 
a previsão é de 50 lojas renovadas. Entre 
as mudanças trazidas pelo novo formato 
estão entrada pela área de hortifrúti, agora 
expandida, e aumento das seções de padaria 
e refeições rápidas, ajudando a ampliar a 
venda de itens com maior margem de lu-
cro. Confira mais informações no Perfil do 
Varejo da instituição, na página 36.

Agas endossa 
programa do governo
O Plano Progredir, conjunto de ações do governo federal para 
promover a autonomia de famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família, ganhou a adesão da Agas em outubro. O projeto 
inclui qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo 
e encaminhamento ao mercado de trabalho, visando ao 
fortalecimento das capacidades individuais e à geração de 
independência socioeconômica. A contribuição da Agas será 
por meio do incentivo às empresas associadas a disponibilizar 
novas vagas de trabalho no Portal de Intermediação de Mão 
de Obra do Plano Progredir.

Nova unidade 
Paludo em Guaporé
Foi inaugurada, no final de setembro, a nova unidade do 
supermercado Paludo, localizada em Guaporé, que possui 
1.650 m² de vendas. A loja conta com 10 check-outs, e 
diversas seções como hortifrúti, padaria e confeitaria. De-
senvolvido em um projeto de design inovador, o súper conta 
com displays cujo teto remete ao céu azul da rua, dando a 
sensação de ampliação da visão do consumidor. 
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Agora a Agas tem WhatsApp! A iniciativa 
vem ao encontro da postura da associação 
de se aproximar de sócios e supermerca-
distas de todo o Estado e pretende, por 
meio do aplicativo, facilitar a busca por 
informações relativas a eventos organi-
zados pela entidade. Além disso, pelo 
número (51) 99953-0609 o associado 
pode solucionar questões pertinentes ao 
setor, bem como buscar interação em 
seminários e palestras. 

Economia é presente 
do Imec aos clientes
Para comemorar os seus 62 anos de fundação, a Imec Supermercados 
lançou a campanha Leve mais, Pague menos, que contempla ofertas, 
descontos, economia e combos exclusivos aos seus consumidores. A ação 
prevê a volta às suas raízes e ao início de sua história, no município de 
Lajeado, celebrando a sua trajetória ao presentear os clientes com mais 
economia nas 17 unidades da rede. 
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Ação do Supper Rissul 
convida youtuber mirim 
Pensando no encan-
tamento infantil com 
supermercados, o Su-
pper Rissul convidou 
o youtuber Tiago, do 
canal Show do Tia-
go, para visitar uma 
das suas lojas, em uma 
campanha digital de 
Dia das Crianças. No vídeo, Tiago tem o súper apenas para si 
mesmo, e percorre áreas como sorvetes, doces em geral e seção 
de hortifrúti. Segundo revela o gerente de Marketing do Supper 
Rissul, Rafael Lubini, a ação consolida a estratégia digital da rede, 
com conteúdos exclusivos para os canais online: “Queremos 
despertar em nossos clientes aquele sorriso de criança que faz 
uma pequena travessura. Quem nunca sonhou com isso?”.

Sob o conceito Nova Geração, o Carre-
four reinaugurou, no início de outubro, 
quatro hipermercados brasileiros, um 
deles localizado em Caxias do Sul, na 
Serra gaúcha. As lojas receberam um 
remodelamento de imagem, com projeto 
arquitetônico inovador, desenvolvido a 
partir de pesquisas com o consumidor 
brasileiro. As principais transformações 
no espaço de vendas incluem mudanças 
no açougue, na peixaria, na padaria, no  
hortifrúti e em queijos e frios, remodelan-
do a área de mercado para que o cliente 
tenha uma visão em 360º dos produtos, 
e na qual profissionais especializados são 
responsáveis pelo atendimento. A cidade 
de Caxias do Sul é a segunda no Estado 
a receber o novo projeto do Carrefour, 
sendo a primeira a capital, Porto Alegre.

Nova Geração do 
Carrefour na Serra
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Criado pela ONG de combate ao des-
perdício de alimentos OzHarvest, o 
supermercado com produtos rejeitados 
pela população chegou recentemente à 
Austrália. O empreendimento disponibi-
liza vegetais antigos, enlatados por vencer 
e legumes mais maduros. Localizada em 
Sidney, a mercearia-teste disponibiliza os 
alimentos para aqueles que não podem 
pagar, em prol do combate à fome por 
meio da luta contra o desperdício de 
comida. As gôndolas oferecem um mix 
diversificado, podendo incluir frutas, 
pães, conservas, refeições congeladas, 
bebidas e produtos de higiene pessoal e 
limpeza. O estoque pode sofrer alterações 
mediante doações recebidas.Nova MP permite 

parcelamento com descontos 
Foi aprovada, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, a Medida 
Provisória que permite o parcelamento com descontos de dívidas 
de pessoas físicas e jurídicas perante a União. Agora, sob as novas 
normas, as empresas poderão utilizar prejuízo fiscal e base negativa 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para pagar os 
débitos. Além disso, também estão incluídas empresas em recupe-
ração judicial e participantes do Simples Nacional, e o parcelamento 
compreenderá endividamentos de natureza tributária ou não, podendo 
inclusive, serem valores descontados de terceiros ou tributos cujo 
recolhimento caiba ao substituto tributário. 

Vendas do segmento 
em lenta retomada
O setor supermercadista está em recuperação gradual. É o 
que aponta o Índice Nacional de Vendas Abras, compilado 
pelo departamento de Economia e Pesquisa da associação. 
Segundo ele, as vendas do setor demonstraram alta de 0,67% 
entre janeiro e agosto de 2017, em comparação ao mesmo 
período do ano passado. Excluindo a inflação, as vendas de 
agosto demonstraram queda de 1,91% em relação a julho e 
alta de 0,25% quando comparado ao mesmo mês em 2016. 
No acumulado do ano, em valores nominais, as vendas 
cresceram 4,54%. Esses valores, aponta o levantamento, 
são reflexos da baixa inflação do país, bem como do IPCA 
historicamente menor, mas a expectativa é de que os índices 
do setor melhorem na reta final do ano, impulsionados pelo 
aumento no consumo familiar trazido por datas como a Black 
Friday, o Natal e o Ano-Novo. 

Novo Peruzzo na 
fronteira gaúcha 
A rede de supermercados Peruzzo, em 
outubro, inaugurou a sua 22ª unidade 
desta vez localizada em São Gabriel e 
construída com estrutura ampla e mo-
derna, aumentando o atendimento na 
região. O município também se beneficia 
do empreendimento a partir dos mais 
de 65 novos empregos diretos criados. 
Localizado na Avenida Antônio Trilha, o 
novo súper conta também com estacio-
namento, facilitando a experiência de 
compra da comunidade gabrielense. 
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Para celebrar uma década de funciona-
mento, a Rede Grande Sul, de Porto 
Alegre, lançou campanha promocional 
que sorteará diversos prêmios entre os 
seus consumidores até o fim do ano. A 
ação foi anunciada em festa realizada no 
Grêmio Náutico União, pelo garoto -pro-
paganda da Rede, o Guri de Uruguaiana, 
e contemplará os frequentadores de 
todas as 32 lojas associadas à rede. Entre 
os prêmios estão dois carros e oito motos 
zero km, bicicletas e vales-compra de 
diversos valores. Na ocasião, o presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo, elogiou o 
modelo das centrais de negócios e a sua 
importância para o fortalecimento do se-
tor supermercadista. A Rede Grande Sul é 
a quarta maior no Estado em faturamento, 
de acordo com o último Ranking Agas.

Rede Grande Sul 
celebra 10 anos

Sustentabilidade é 
conceito-chave do Max Center  
Seguindo a premissa da sustentabilidade, 
o Max Center, de Alvorada, abriu uma 
nova unidade no dia 26 de outubro. São 
ao todo 8 mil m² de área de vendas, mo-
vidos a energia solar provenientes de mais 
de 500 placas. A ideia do supermercado é 
gerar pelo menos 80% da luz consumida 
pela loja, uma vez que a edificação possui 
iluminação natural prismática, que aumenta em dez vezes a claridade, de 
maneira que, durante o dia, não há necessidade de acender as luzes. Além 
disso, a jardinagem da unidade será feita inteiramente com água da chuva 
e a área externa terá placa solar individual. A proposta do Max Center 
substitui o antigo Max Super, já que agora o autosserviço terá junto um 
centro comercial com outras lojas no local, gerando assim mais de 170 
empregos diretamente no súper e outros indiretos por outros empreen-
dimentos no centro de compras. 
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Campanha publicitária 
da nat. é lançada

ara apresentar seus produtos e aproximar a empresa aos 
consumidores dos Sul e Sudeste, a indústria avícola nat. 

iniciou campanha publicitária que será veiculada na TV, nas 
rádios e em peças gráficas urbanas, além da distribuição de ma-
teriais em pontos de venda e ações promocionais. Pertencente 
ao Grupo Vibra, a empresa gaúcha possui mais de 150 opções 
de produtos, que vão desde os tradicionais filé de peito, coxas 

e sobrecoxas até cortes especiais 
como filé em cubos e em tiras. 
A nat. possui controle total da 
cadeia de produção, oferecendo 
uma carne livre de hormônios e 
com mais qualidade.

P

Orquídea promove 
Dia do Macarrão solidário

m parceria com o Banco de Alimentos de Porto 
Alegre, a massa prática Orquídea promoveu em 

8 de outubro uma ação solidária em comemoração 
ao Dia do Macarrão. Para a campanha, foi instalada 
uma loja no Parque Farroupilha, na Capital, onde 
foram vendidas caixas com ingredientes para uma 
refeição com até quatro pessoas. A cada receita 
comercializada, a Orquídea doou 10kg de alimentos 
para a instituição, resultando em uma tonelada de 
doações. O preço era uma contribuição espontânea, 
não tendo valor mínimo nem máximo. A arreca-
dação foi um sucesso, pois todas as cem caixas 
disponibilizadas foram vendidas.

Ampliações na Fröhlich 
parque industrial da Fröhlich, localizado em 
Ivoti, terá sua capacidade produtiva aumen-

tada, com novos equipamentos e também com a 
capacitação dos funcionários. Os colaboradores 
receberão treinamentos sobre requisitos de segu-
rança do trabalho e suas normas reguladoras. Entre 
os investimentos na estrutura do parque estão en-
fardadeiras, empacotadoras, controladores de peso, 
silos de armazenamento e separador de impurezas 
de grãos. A empresa investiu também em melhorias 
para o seu centro de distribuição, adquirindo novas 
docas, automatização de quatro niveladoras no setor 
de expedição e recebimento e renovação das empi-
lhadeiras com motores elétricos. Outra novidade é 
que agora os caminhões da Fröhlich operam com o 
sistema de pager por chamada.

Moinho Estrela lança livro 
sobre seu fundador 

urante a celebração dos 50 anos do Moinho 
Estrela, foi lançado em 9 de outubro o livro De 

um só grão não se faz pão, que conta a história do 
fundador da empresa, Angelo Domingo Pretto. No 
final dos anos 30, seu pai, José Pretto, construiu o 
primeiro moinho de grão de trigo na comunidade 
de Xaxim. Já em 1967, foi a vez de o filho criar o 
Moinho Estrela, onde deu início a toda a história 
do Grupo Estrela, que atualmente é gerenciado 
por membros da segunda e terceira geração da 
família. A obra foi escrita por Domingo Pretto em 
conjunto com o jornalista Geraldo Hasse.

Outubro Rosa é promovido 
por Água da Pedra e Imama

urante o mês de outubro, a garrafa da Água da 
Pedra circulou com tampa e rótulo em tons de 

rosa, para alertar sobre o câncer de mama. A ação, 
realizada em parceria com o Instituto da Mama 
do Rio Grande do Sul (Imama), fez parte da cam-
panha Outubro Rosa 2017. Em seu terceiro ano 
consecutivo, a parceria teve como objetivo alertar 
e mobilizar a sociedade sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença. 
Além do novo modelo de garrafa, foram realizadas 
durante todo o mês diversas ações para estimular 
a participação da população, de empresas e enti-
dades de Porto Alegre na campanha.

Tramontina aposta em 
lâmpadas LED

ara ampliar seu portfólio de materiais elétri-
cos, a Tramontina está entrando no segmento 

de lâmpadas LED. A empresa é visionária, mas 
também cuidadosa, pois há cerca de cinco anos 
vem analisando o assunto. O catálogo oferecerá  
diversos modelos de lâmpadas e também produtos 
diferenciados como plafons, refletores e luminá-
rias. A ideia da Tramontina é explorar um mer-
cado recente, que, por promover mais economia, 
ganhou a preferência do consumidor brasileiro e 
ocupou o lugar das lâmpadas incandescentes.
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herdada no campo, em 
1970, Adelírio Danieli construiu as bases da Agro-
danieli. Aos 17 anos, ele plantava diversas culturas 
na granja dos pais, Maximília e Isidoro, na Comu-
nidade de São Silvestre, em Tapejara. As verduras, 
cultivadas pelos seis irmãos, eram vendidas na feira 
da cidade, em 1978. Com o apoio da Emater-RS, 
logo foi possível que a família expandisse a lavoura, 
iniciando uma pequena criação de suínos e frangos. 
Em 1981, eles conquistaram o Prêmio de Produtor 
Modelo, por diversificação de culturas.

Três anos depois, Adelírio ingressou no ramo 
cerealista. “Em sociedade com outro empresário, 
meu pai abriu seu próprio negócio, no centro do 
município”, relata Rafael Danieli, atual diretor 
administrativo-financeiro da Agrodanieli. O abate de 
aves começou em 1990, por meio da construção de 
um pavilhão de 30 m² na localidade de São Silvestre. 
Já em 1996, vários investimentos possibilitaram o 
abate contínuo em linha e ampliação da produção.
No ano seguinte, o precursor se desligou da empresa 
cerealista e montou com o irmão Claudiomiro a 
Agrodanieli. “Ele agregou ao novo empreendimento 

a parte de cereais, que é a base da ração na cadeia 
do segmento”, descreve Rafael. Em pouco tempo, 
aumentou-se o volume de produção. Também houve 
investimentos em laboratórios e novos setores para 
o aprimoramento da qualidade. 

Um ano depois, os sócios adquiriram um 
espaço para a abertura de nova unidade na Comu-
nidade São Domingos. A primeira etapa contem-
plou a estrutura para o recebimento de soja. “A 
antiga área foi descontinuada, na região central da 
cidade. Porém, foi investido em uma novo espaço 
de produção de farelo para fomentar a produção 
de aves”, acrescenta Rafael. Em 2008, começou a 
funcionar a fábrica de rações, que hoje produz 70 
toneladas por hora. 

Em 2008, houve a implantação do incubató-
rio na cidade de Ibiaçá, com capacidade para 1,7 
milhão de ovos por semana. No ano seguinte, foi 
inaugurado um novo abatedouro em São Domin-
gos. Atualmente, são processadas 200 mil aves por 
dia. Já em 2016, incluiu-se o abate de suínos, com 
capacidade diária de 460 animais. Além disso, a 
Agrodanieli esmaga 600 toneladas de soja por dia,  
extraindo óleo e farelo do cereal. 

A empresa mostra-se preocupada com o meio 
ambiente, dando a destinação correta para todos 
os resíduos da produção, através de uma fábrica 
de subprodutos e uma unidade de compostagem 
acelerada de resíduos. Elas compoem a estrutura do 
empreendimento, juntamento aos dois abatedouros 
de frango, um de suínos, o incubatório, cinco uni-
dades de recebimentos de grãos, granjas próprias 
e vários pontos de apoio na região. Ao todo são 
gerados mais de 2.200 empregos diretos.

A limentos com 
amor e qualidade

Dedicação, garra e espírito empreendedor, somados 

ao esforço da família Danieli, fazem com que a 

Agrodanieli seja uma das líderes no segmento de 

cereais e frigorífico do país

da experiência 
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apesar de

Mesmo que a data apresente concorrência mais ampla por conta 

dos setores de bazar e papelaria, o momento ainda é bastante 

interessante para os supermercados. Proporcionar bons preços e 

ofertar materiais escolares atuais e de qualidade podem ser fatores 

decisivos na decisão de compra do consumidor

ser um segmento menor dentro do 
ramo supermercadista, a comercialização de material 
escolar é uma tradição para o segmento. No intuito 
de poupar tempo, é bastante comum que as famílias 
aproveitem o momento de realizar as compras do 
mês e já adquiram os itens de papelaria para a volta 
do ano letivo. Como essa época não possui uma data 
fixa para ocorrer, é essencial que o empresário se 
prepare bem antes para garantir boas vendas. 

O ideal é que seja feito um estudo prévio, 
para saber no que vale a pena investir. Segundo o 

consultor de varejo Rogério Machado, manter-se 
antenado às novidades do setor é essencial, ainda 
mais que a decisão de compra hoje é muito atrelada 
à criança ou ao adolescente. “Essa é uma área que 
tem muita influência do que está na moda. Se não 
tiver o caderno de um personagem famoso, a criança 
não leva. Então é importante saber como tem sido a 
venda nos últimos dois anos”, orienta. Além disso, 
vale pesquisar quais foram os itens de melhor saída 
na temporada anterior e quais as novidades do mer-
cado, para dar mais opções aos clientes.

reparando-se para o 
período escolar
P
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Antecedência 
pode ser uma estratégia

Planejamento é importante em qual-
quer área, e no varejo isso não é diferente. 
A negociação com os fornecedores deve co-
meçar bem cedo, para aproveitar melhores 
condições de pagamento e também garantir 
os produtos mais procurados. Organização 
deve ser o foco do estabelecimento para 
garantir um bom estoque e, consequente-
mente, mais vendas. Outra estratégia que 
deve ser pensada é pesquisar como estão as 
ofertas dos concorrentes. Machado explica 
que a decisão de compra nesse período é 
bastante norteada pelo local que mais gerará 
economia: “A escolha do shopper está muito 
ligada ao preço, porque ele espera que no 
supermercado esteja mais barato”.

Um problema que os empresários do 
ramo supermercadista costumam enfren-
tar  na volta às aulas é o encalhamento de 
artigos depois que o ano letivo começa. 
Uma dica interessante é trabalhar com 
a consignação. “Poder efetuar a troca de 
produtos junto ao fornecedor é importante 
para não ficar com muitos itens antigos 
em estoque”, comenta Machado. Alguns 
materiais vendem o ano todo, como papel 
sulfite, lápis ou canetas. Entretanto, a saída 
de cadernos e mochilas é forte apenas no 
início da temporada.

O empreendedor precisa ter em 
mente que material escolar não é comer-

cializado da mesma forma que os alimen-
tos. Além de organização, é necessária 
beleza nas gôndolas, com uma exposição 
que valorize os produtos. Para chamar a 
atenção desde cedo, Machado orienta que 
a divulgação seja feita a partir de janeiro, 
tanto nos encartes quanto nos outdoors e 
nas placas do estabelecimento. Além disso, 
ações e promoções podem fazer a diferença 
nessa data. “Focamos muito em papelaria, 
mas na volta às aulas também podem ser 
feitas ofertas combinadas entre materiais e   
lanches para os pequenos”, sugere. Preços 
especiais e descontos progressivos também 
são uma boa ideia para o período. 

Transparência 
como diferencial 

As listas de material escolar costumam 
possuir dois tipos de itens: os obrigatórios, que o 
aluno necessita comprar para seguir o ano letivo, 
e os eletivos, que podem ser adquiridos confor-
me a vontade do estudante. A diretora executiva 
do Procon de Porto Alegre, Sophia Martini Vial, 
explica a diferença: “São de responsabilidade da 
escola os materiais de uso coletivo, como produtos 
de limpeza e material de higiene para os banheiros. 
Cabe aos pais a compra de material de uso pessoal, 
como livros, cadernos, folhas de ofício, cartolinas, 
lápis e canetas, entre outros”. É interessante que 
o varejista saiba disso, para ter em seu mercado 
tudo o que o aluno irá precisar, além de ter uma 
noção sobre os itens mais importantes.

A diretora executiva 
afirma que, hoje em dia, é 
essencial que os estabeleci-
mentos ajam sempre com 
boa-fé para conquistar o 
cliente. “O consumidor não 
é mais tão fiel às marcas. Por-
tanto, as lojas devem buscar 
a sua confiança por meio de 
informações adequadas so-
bre  qualidade e quantidade 
das mercadorias, possível 
assistência técnica e, ainda, a 
forma de utilização adequa-
da dos produtos e serviços 
disponibilizados”, indica.
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para a chegada do Carrinho Agas, 
o prêmio entregue aos melhores fornecedores e per-
sonalidades para os supermercados gaúchos no ano 
de 2017. Os vencedores em mais de 30 categorias 
serão anunciados em solenidade marcada para o 
dia 27 de novembro, às 20h, mais uma vez na Casa 
NTX (Av. das Indústrias, 1395), em Porto Alegre. É 
um dos grandes momentos de aproximação entre a 
indústria e o varejo, congregando cerca de mil con-
vidados, supermercadistas, agraciados, autoridades 
e membros da imprensa. Na edição anterior, Camile 
Bertolini Di Giglio, da Gota Limpa, recebeu a dis-
tinção de Empresária do Ano no evento. Júlio ‘Doca’ 
Mottin, da Panvel, levou o prêmio Reconhecimento 
Agas, e Eloir Chemin (Parati) foi o Gerente de Ven-
das eleito. A Personalidade Pública do Ano foi Ernani 
Polo, secretário de Agricultura do RS.

Criado em 1984 para homenagear empresas, 
produtos e personagens que mais se destacaram em 
suas atividades ao longo do ano, o Carrinho Agas 
2017 reconhecerá companhias e personalidades 
com o troféu, uma das mais importantes premia-
ções do varejo brasileiro. O processo de eleição dos 
premiados se desenvolveu ao longo de setembro e 
outubro, contando com a supervisão do Instituto 
Segmento Pesquisas. Até 2015, a metodologia de 
escolha dos premiados era via pesquisa estimula-
da, com votação a partir de uma lista apresentada 

pela entidade levando em conta a participação de 
mercado em cada categoria. Desde o ano passado, a 
pesquisa passou a ser espontânea, para oportunizar 
que empresas menores sejam lembradas e tenham 
a chance de ser premiadas. Os vencedores são 
escolhidos a partir de critérios como qualidade do 
produto ou serviço, relacionamento com o varejo, 
índices de ruptura, capacidade de inovação e cum-
primento de prazos. 

No ano passado, o prêmio apresentou quatro 
novas categorias: Melhor Fornecedor de Água Mine-
ral; Melhor Fornecedor de Carne de Frango; Melhor 
Fornecedor de Hortifrúti; e Melhor Fornecedor de 
Rações Pet. Dos 34 troféus entregues, 74% foram 
destinados a companhias e personagens gaúchos (em 
2015, 58% dos premiados eram do RS). “O setor 
supermercadista gaúcho aposta e privilegia a indús-
tria local. Entendemos que uma economia só pode 
ser forte quando sua indústria for pujante, por isso 
somos defensores intransigentes da indústria regio-
nal”, destacou o presidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo. O evento tem patrocínio de GS1 e Alelo. Os 
troféus são produzidos pela artista plástica gaúcha 
Ana Simone e simbolizam os três elos da cadeia de 
abastecimento (varejista, fornecedor e consumidor) 
envolvidos por um carrinho de supermercado. In-
gressos à venda na sede da Agas até 22 de novembro. 
Mais informações: carrinhoagas@agas.com.br
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Hora do 
Carrinho Agas

Em 27 de novembro 
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Novas regras do e-CAC
egundo instrução normativa divulgada em 
outubro pela Receita Federal, agora as pes-

soas físicas ou jurídicas, que possuem ou não 
certificado digital, podem outorgar poderes a 
pessoa física ou jurídica detentora de certificado 
digital, a fim da utilização dos serviços disponí-
veis no e-CAC, ambiente virtual da RFB onde 
estão disponibilizados ao contribuinte diversos 
serviços protegidos por sigilo fiscal no formato 
digital, em nome do outorgante. Para conferir 
os poderes, podem ser utilizadas procurações da 
receita ou eletrônicas. A outorga está disponível 
na opção “Processos Digitais” do sistema Procu-
rações, sendo possível representar o outorgante 
no cumprimento de formalidades relacionadas 
a processos digitais, podendo para tanto peti-
cionar, impugnar, desistir, entre outros atos, 
inclusive juntar documentos em processo digital 
ou em dossiê digital.

Comissão fará análise de 
isenção de impostos de veículos

m outubro, a Receita Estadual implementou 
um novo sistema de análise dos pedidos de 

isenção de impostos como ICMS e IPVA para 
taxistas e pessoas com deficiência. Uma das 
mudanças é a Central de Exonerações, que conta 
com auditores-fiscais responsáveis pela avaliação 
de processos de veículos de todo o Estado, e, 
através dela, serão oferecidas maior efetividade, 
racionalização do trabalho e melhorias na gestão de 
recursos humanos. Além disso, a central também 
faz parte de ações implementadas pela Receita 
para obter ganhos de eficiência, especialização e 
padronização dos serviços. 

Grupo regula atendimento 
ao consumidor

oi criado, em setembro, pela Secretaria Nacio-
nal do Consumidor, o Grupo de Trabalho, a 

fim de revisar, atualizar e modernizar o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC). A equipe con-
ta com a Associação Brasileira de Procons (Procons 
Brasil), a Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), a Associação Nacional Ministério Público 
do Consumidor (MPCON), o Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec), a Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban), o Instituto Brasiliense 
de Direito Público (IDP), a Associação Brasileira 
das Relações Empresa Cliente (Abrarec), o Grupo 
Padrão e a Qualcomm do Brasil.

Alterada súmula 
sobre assistência jurídica gratuita

oi cancelada, pelo Pleno do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, a Súmula nº 61, que 

trata de honorários de assistência judiciária gratui-
ta. A norma previa que os honorários da assistên-
cia judiciária gratuita são devidos, mesmo que o 
advogado não seja credenciado pelo sindicato da 
categoria. Pelo parecer da comissão, o TST possui 
duas súmulas com entendimento contrário ao 
tema, e também existe um Incidente de Recurso 
Repetitivo pendente de julgamento no TST, que 
resultará em tese jurídica a respeito do tema. Para 
a comissão, a divergência de entendimentos pode 
prejudicar tanto trabalhadores quanto emprega-
dores de pequeno porte. 

S
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Cartilha do MT pauta boas práticas 
nas conciliações trabalhistas 

om o debate fomentado pela nova lei da Re-
forma Trabalhista, o Ministério do Trabalho 

está em processo de elaboração de um manual de 
orientação sobre como conduzir as mediações de 
conflitos entre patrões e funcionários, sejam eles 
sindicalizados ou não. O documento, chamado 
de Manual de boas práticas em conciliação tra-
balhista, será distribuído às superintendências 
dos estados brasileiros. Além disso, para facilitar 
a adaptação de todos à nova legislação, o Mi-
nistério do Trabalho também irá promover um 
seminário de orientações das superintendências 
em 23 e 24 de novembro. 
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Adequações no eSocial 
incluem Reforma Trabalhista

eSocial, portal de registro de dados sobre em-
pregados como férias e horas extras, a partir 

de novembro, começa a incorporar as mudanças 
aprovadas da nova legislação trabalhista, conforme 
elas entram em vigor. Agora, a plataforma possi-
bilitará a realização de ações como admissão para 
jornada de trabalho intermitente, contratação de 
trabalhador por empreitada e admissão de funcio-
nário em função de home office. Por intermédio do 
portal, os empregadores poderão acessar o sistema 
utilizando o CNPJ e a certificação digital para ad-
mitir os trabalhadores, abrir a folha de pagamento 
para informar o valor pago e recolher tributos ao 
fim do mês. O cronograma de implementação do 
eSocial prevê que o sistema seja obrigatório para 
grandes companhias a partir de janeiro de 2018. 

O
Brecha criada para PIS e Cofins 

nquanto o Supremo Tribunal Federal não modula 
a sua decisão de excluir o Imposto sobre Circula-

ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) de impostos 
federais, os juízes de primeira instância já fazem isso 
e garantem compensação de créditos a contribuintes. 
Em março, o Supremo excluiu o ICMS da base do 
Programa de Integração Social (PIS) e da Contri-
buição para Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins). Para a ministra Cármen Lúcia, é impossível 
a cobrança porque o ICMS, embutido nos preços, 
não faz parte do faturamento, uma vez que não fica 
com os empresários, sendo repassado aos fiscos 
estaduais. O STF publicou o acórdão em outubro e 
não se sabe quando a decisão será modulada.

Novas normas sobre logística reversa
egundo decreto veiculado no final de outubro 
no Diário Oficial da União, agora fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de 
produtos e suas embalagens, objeto de sistemas de 
logística reversa, não signatários de acordo setorial 
ou termo de compromisso firmado com a União, são 
obrigados a implementar sistemas dessa natureza. 
Essa regra contempla etapas de operacionalização, 
prazos, metas, controles e registros dos sistemas de 
logística reversa a planos de comunicação, avalia-
ções e monitoramentos dos sistemas, penalidades 
e obrigações específicas imputáveis aos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes. Caso 
haja descumprimento, devem ser aplicadas penali-
dades previstas pelo governo.

Aviso-prévio obrigatório 
deverá ser indenizado

oi aprovada, pelo Pleno do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, a Súmula nº 120, que 

anula a exigência de trabalho, pelo empregador, 
no aviso-prévio proporcional. Dessa maneira, o 
empregado despedido sem justa causa e obrigado a 
cumprir o aviso-prévio proporcional deverá receber 
indenização referente ao período. O aviso-prévio é 
um direito do trabalhador, e prevê que, para funcio-
nários com até um ano de serviço, sejam 30 dias, e a 
partir de um ano, haja acréscimo de três dias a cada 
ano trabalhado, até o limite de 60 dias. Portanto, 
caso o colaborador tenha 10 anos de empresa, ele 
ganhará indenização relativa aos 57 dias (30+27 
proporcionais) de aviso-prévio obrigatório. 

S

Cartões de crédito não podem 
compartilhar informações de clientes

m decisão em julgamento, a 4.ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) proibiu o 

banco HSBC de inserir em seus contratos a cláu-
sula que permite o compartilhamento de dados 
do cliente – incluindo, por exemplo, hábitos de 
consumo. Esse parecer criou um precedente que 
regerá os demais contratos de cartão de crédito, 
uma vez que a condenação se deu pelo fato de o 
banco ter fornecido dados dessa natureza a todas 
as suas empresas parceiras. Para o STJ, a cláusula 
é uma mácula nos princípios de transparência e 
confiança, que devem fazer parte das relações 
de consumo, principalmente dado que os clien-
tes não podem discutir as cláusulas contratuais, 
tornando-os vulneráveis. 
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Agas e Abras lançam no Estado 

programa de rastreabilidade 

e monitoramento do uso de 

agrotóxicos nos hortifrutigranjeiros 

vendidos no varejo ualidade 
na procedência
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uniu-se à Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras) para lançar no Rio Grande 
do Sul o Programa de Rastreabilidade e Moni-
toramento de Alimentos (Rama), no dia 25 de 
outubro. A iniciativa, de adesão voluntária, dis-
ponibiliza aos supermercadistas uma ferramenta 
de incentivo às boas práticas agrícolas no setor 
de frutas, verduras e legumes (FLV), garantindo 
a segurança dos produtos para o consumo. Uma 
vez por mês, são coletadas amostras de FLV no 
estoque das lojas e encaminhadas para laboratórios 

de análise. O processo aponta se os resíduos de 
defensivos químicos estão dentro dos limites estabe-
lecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e se houve uso de substância não autorizada. 
Havendo inconformidade, todos os elos da cadeia 
recebem a informação e um plano de correção é 
elaborado para sanar o problema em 30 dias.

A coletiva de imprensa de lançamento reuniu 
o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, o su-
perintendente da Abras e coordenador do Rama, 
Márcio Milan, e outros agentes sociais correspon-
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sáveis por fiscalizar a qualidade dos alimentos dis-
ponibilizados aos brasileiros: Bernardo Todeschini, 
representando o Ministério da Agricultura, Aílton 
Machado, diretor da Central de Abastecimento do 
Estado (Ceasa-RS), Lino Moura, diretor técnico 
da Emater, João Paulo Kessler, do Sebrae-RS, e 
Giampaolo Buso, da empresa catarinense PariPas-
su, gestora técnica do programa.

União da cadeia

Conforme Longo, a rastreabilidade vai im-
pulsionar a qualificação do produtor rural, dando 
continuidade às ações da entidade no mesmo 
sentido, como a capacitação de 250 propriedades 
iniciada em março, numa ação em parceria com 
Sebrae, Federação da Agricultura do RS (Farsul) e 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). 
“Nosso objetivo é que as famílias permaneçam 
no campo e rentabilizem seu negócio. Queremos 
oportunizar mercado a todos. Muitas empresas 
já desenvolvem, por conta própria, ações nessa 
linha”, lembrou.

O Programa Rama já conta com a adesão 
de redes em todo o Brasil, como Carrefour, Co-
mercial Zaffari, Angeloni, Hippo e Atacadão. No 
primeiro semestre de 2017, foram rastreadas 618 
mil toneladas de frutas, legumes e verduras, num 
crescimento de 12% em relação ao mesmo período 
de 2016. No ano passado, o total de FLV rastreado 
chegou a 1,2 milhão de toneladas. O objetivo é 
fechar o ano com um incremento de cerca 6,5% 
nesse resultado. Houve melhoria de 6,9% em 
relação à conformidade dos resíduos químicos 
em FLV até o momento, resultando em 77% dos 
alimentos aprovados para o consumo.

A proposta é unir uma cadeia pulverizada:  
produtores de sementes, de defensivos agrícolas, 
agricultores, distribuidores, indústria e varejo. 
“Nosso trabalho tem custos acessíveis e envolve 
educação, transparência e comunicação, seguindo 
tendência no mercado global do setor”, relatou 
Milan. Conforme os estudos, a rastreabilidade 
e o monitoramento agregam valor aos produtos. 
A participação do hortifrúti no faturamento das 
empresas cresceu de 6,4% para 9,1%. Nas compa-
nhias participantes do programa, a participação é 
de 10,5%, em média, e o lucro no setor é maior.

Segundo Gianpaolo Buso, da PariPassu, o 
propósito é desenvolver os elos, encontrando 

soluções: “Rastrear é organizar o processo de 
movimentação, estabelecer um registro mínimo 
de informações sobre a procedência dos itens, que 
depois serão analisados em laboratório”. Quanto 
maior for a adesão do autosserviço, maior será a 
cobertura do mercado para o monitoramento dos 
produtores, distribuidores e produtos. “O compar-
tilhamento das informações promove o incremento 
das boas práticas entre todos”, diz. O diretor técnico 
da Emater, Lino Moura, esteve no evento lembrando 
que a empresa mantém escritórios em 493 municí-
pios e 41 unidades de qualificação e certificação de 
produtos de origem vegetal. “Também realizamos 
acompanhamento com análises químicas. O desa-
fio é oferecer qualidade com preço compatível”, 
afirmou. Kessler, do Sebrae, saudou o programa 
supermercadista, similar em objetivo ao Juntos para 
Competir, presente em cinco regiões do RS. “Somos 
parceiros”, avisou. O diretor técnico da Ceasa-RS, 
Aílton Machado, salientou: a Central só aceita FLV 
de quem realizou o curso local de Boas Práticas.  

Conheça o Rama 

47 empresas (redes) varejistas participantes (até 

junho/2017).

Empresas com faturamento de FLV superior à 

média de mercado evoluíram 67% acima das 

concorrentes.

95 produtos monitorados, com análises realizadas.

Total de 20 estados brasileiros com coletas de 

amostras realizadas.

Total de 2.571 amostras realizadas desde 2012 

até junho de 2017.

Metas até 2020

Aumentar o número de varejos participantes em 

30% do faturamento Ranking Abras;

Aumentar a participação do FLV no faturamento 

total do setor varejista para 12%;

Reduzir o desperdício do FLV para 5,1%;

Expandir a adoção do padrão GS1 de 

automação logística;

Capacitar fornecedores e supermercadistas 

por meio da Escola Nacional de 

Supermercados da Abras. 
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das Leis do Trabalho foi 
criada por meio do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, sancionada pelo então presidente Getúlio 
Vargas durante o período do Estado Novo, unificando 
a legislação trabalhista existente no Brasil. O mundo 
do trabalho passou por diversas modificações desde a 
instituição da CLT, exigindo alterações de regulação para 
acompanhá-las. Esse foi um dos principais argumentos 
para a aprovação de um novo conjunto de regras, san-
cionado pelo Palácio do Planalto em 13 de julho, que 
entra em vigor em 11 de novembro. 

A CLT foi feita na época em que o Brasil era rural, 
lembra o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator 
do projeto na Câmara dos Deputados. Desde a década 
de 1960, mais precisamente em 1965, a população bra-
sileira passou a ser majoritariamente urbana. Hoje o país 
está entre os mais urbanizados do mundo. “Milhares de 
empregos que existiam naquela época desapareceram e 
outros milhares desaparecerão no futuro. E outros novos 
serão criados. Hoje existem formas de contratação no 
mercado que não eram normatizadas, estavam à margem 
da legislação, o que gerava clima de insegurança, com 
repercussão negativa para empregador, empregado e 
para o Estado brasileiro, que deixava de recolher tributos 
importantes”, justifica.

Esse é um dos pilares que o parlamentar considera bá-
sicos e fundamentais para aprimorar a relação do trabalho 
no país. “O mais relevante é a segurança jurídica, ou seja, a 
possibilidade de que acordos e convenções travados entre 

a consolidação

P
Legislação trabalhista foi modificada para se 

atualizar à realidade do mercado de trabalho 

e promover segurança jurídica. Advogados da 

área destacam as alterações mais importantes 

para os supermercadistas, como o contrato 

intermitente e o banco de horas
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trabalhadores e empregadores tenham força de lei 
e não possam ser contestados mais adiante. Isso 
permitirá a preservação dos empregos e dar mais 
segurança para que empreendedores possam con-
tratar mais funcionários no futuro”, argumenta. 

Outro aspecto apontado pelo deputado 
tucano é o combate à judicialização excessiva na 
Justiça do Trabalho. “Identificamos uma série de 
itens que estavam desbalanceados na CLT e no 
próprio processo judicial, e privilegiamos a so-
lução por acordos extrajudiciais. Isso dará maior 
segurança e aderência à negociação. Esperamos 
que não haja tanto litígio e beligerância na Jus-
tiça Trabalhista”, afirma. A sanção presidencial 
foi a última etapa de um longo caminho para 
o governo e seus aliados no Congresso. Foram 
realizados muitos debates em comissões na 
Câmara e no Senado. No dia da votação final, 
senadoras da oposição impediram a realização 
do pleito no plenário por sete horas. 

Segundo Marcia Bello, coordenadora de Re-
lações do Trabalho do Sevilha, Arruda Advogados, 
a Reforma Trabalhista representa um significativo 
avanço com a modernização das relações entre 
empregados e empregadores e também entre estes 
e os prestadores de serviços. “Muitas questões que 
eram adotadas na prática pelas empresas, mas sem 
respaldo legal, tornam-se legais e mais seguras com 
a vigência da Lei 13.467/2017. As diversas mudan-
ças no antigo texto da Consolidação das Leis do 
Trabalho trazem maior segurança jurídica para as 
empresas, além de oportunidades e benefícios aos 
empregados, embora exista um posicionamento 
contrário que defende a ideia de precarização do 
trabalho e prejuízos ao trabalhador”, pondera. 

Texto nasceu tímido

O novo conjunto de normas surgiu 
como uma proposta tímida do Executivo e 
se transformou, no Congresso Nacional, na 
maior alteração do marco legal trabalhista 
da história do país, segundo o advogado 
trabalhista Flávio Obino Filho. “Ela é impor-
tante para o setor supermercadista porque 
valoriza a negociação coletiva prevendo que 
os ajustes setoriais possam prevalecer sobre 
as regras gerais (prevalência do negociado 
sobre o legislado), desde que respeitados os 
direitos civilizatórios mínimos.” Conforme 
o advogado, as modificações são essenciais 
por preverem que o acordo coletivo prevale-
cerá em relação à CLT e por criarem regras 
em sentido diametralmente oposto ao das 
decisões que vinham sendo adotadas pela 
Justiça do Trabalho, que prejudicavam o setor. 
“Nesse sentido, a Reforma põe um freio no 
ativismo judicial da Justiça do Trabalho e gera 
responsabilidades para os litigantes, como 
a sucumbência recíproca e a necessidade 
de reclamações com pedidos certos e com 
valores especificados. Além disso, valoriza a 
contratação direta e formas de quitação da 
relação contratual.”

O deputado Rogério Marinho tem uma 
posição similar à do advogado e acredita que o 
texto inicial foi aprimorado, resultando em um 
grande passo para a modernização do país. “Ti-
vemos a condição necessária para buscar novas 
ideias e conquistar o apoio para a sua aprovação 
no plenário. Avançamos em segurança jurídica, 
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Mudanças em destaque

Acordos e leis

Como é: A legislação vale mais do que os 

acordos coletivos, firmados entre sindicatos, 

trabalhadores e empregadores.

Como fica: Algumas questões 

regulamentadas pela CLT poderão ser 

negociadas entre patrões e empregados e 

terão prevalência sobre a lei.

Trabalho intermitente

Como é: Não é regulamentado pela 

CLT, que prevê apenas o regime parcial.

Como fica: Passam a ser legais os 

contratos por horas de serviço. 

Os direitos trabalhistas são garantidos 

ao trabalhador contratado 

nessa modalidade.

Férias

Como é: Podem ser parceladas em 

até dois períodos. O menor não 

pode ter menos de 10 dias.

Como fica: Podem ser parceladas em 

até três partes. A maior precisa ter 

no mínimo 14 dias e as menores não 

podem ter menos que cinco dias.
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novas formas de contratação como o trabalho 
intermitente e o teletrabalho, parametrização 
do processo do trabalho, enfim, trouxemos a 
legislação trabalhista brasileira para o século 
XXI.” O parlamentar destaca que as mudanças 
ampliarão a oferta de vagas e garantirão uma 
queda substancial do desemprego. “A expec-
tativa é a melhor possível para a melhora da 
economia do país a partir do momento em 
que a nova lei passar a ser implementada.”

Na opinião de Marcia Bello, foi um indis-
cutível avanço a regulamentação da possibili-
dade de redução do intervalo intrajornada, do 
período de férias, do banco de horas e de ou-
tras questões que causavam diversos conflitos 
judiciais. “Não apenas alterações no âmbito do 
direito material é que foram regulamentadas 
pela Lei 13.467/2017. Foram abordadas di-
versas questões na parte processual, que antes 
favoreciam apenas os trabalhadores, sempre 

albergados pelo princípio da hipossuficiência 
econômica, mas que agora foram regulamen-
tadas para evitar abusos em prejuízo da parte 
reclamada”, comenta.

A advogada destaca, entre as novidades, 
a quebra do paradigma da atividade-fim. 
Ao definir prestação de serviços, o texto 
incluiu, explicitamente, a atividade prin-
cipal entre aquelas possíveis de serem 
terceirizadas. “Assim, acabou a proibição 
de se terceirizar a atividade-fim, conceito 
jurisprudencial e doutrinário cuja definição 
prática é totalmente inviável no contexto 
da descentralização dos meios de produ-
ção, principalmente neste momento no 
qual as empresas precisam diversificar a 
sua atuação para se tornar competitivas e 
não dependentes de apenas um mercado”, 
afirma. Segundo Marcia, isso permite que 
as organizações aperfeiçoem seus meios de 
produção, bem como contratem prestado-
ras de serviços cada vez mais especializadas 
em etapas específicas do processo produ-
tivo, diminuindo custos e aumentando a 
eficiência da cadeia produtiva.

Possibilidades aos varejistas

A coordenadora de Relações do Trabalho do 
Sevilha, Arruda Advogados aponta vários dispo-
sitivos da nova legislação que poderão atender às 
necessidades do segmento do varejo. “Em relação à 
jornada de trabalho, com vistas a diminuir os custos 
da folha de pagamento, existe a possibilidade de 
se pactuar uma redução, a tempo parcial, e ainda 
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Trabalho parcial

Como é: É permitida jornada de 

até 25 horas semanais, 

sem hora extra.

Como fica: Até 30 horas semanais 

sem hora extra ou até 26 horas 

semanais com acréscimo de até 

seis horas extras.

Descanso

Como é: O trabalhador tem direito a um 

intervalo para descanso ou alimentação 

de uma a duas horas para a jornada 

padrão de oito horas diárias.

Como fica: O intervalo deve ter, no mínimo, 

meia hora, mediante negociação entre 

empresa e sindicato dos empregados.

Tempo na empresa

Como é: O período em que o funcionário 

está à disposição do empregador é 

considerado como serviço efetivo.

Como fica: Deixam de ser consideradas 

como integrantes da jornada atividades 

como descanso, estudo, alimentação, 

higiene pessoal e troca de uniforme.

Fonte: Marcia Bello, coordenadora de Relações do Trabalho do Sevilha, Arruda Advogados

Rogério Marinho (ao centro) foi o relator 
do projeto na Câmara dos Deputados
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a contratação da jornada no formato 12hx36h ou o 
contrato de trabalho intermitente, por meio do qual 
a prestação de serviços não é contínua, ocorrendo 
com alternância de períodos de prestação de serviços 
e de inatividade, determinados em horas, dias ou 
meses.” Outra alteração que ela espera ter impacto 
muito favorável no setor é a compensação de jornada 
instituída mediante o banco de horas, que será válido 
por acordo individual escrito entre empregado e 
empregador, sem a intervenção do sindicato profis-
sional, desde que a compensação ocorra no período 
máximo de seis meses. “Isso evitará a declaração de 
nulidade dos acordos de bancos de horas que não 

tiveram a intervenção do sindicato, como se observa 
em demandas judiciais”, pontua.

Além disso, nos meses de grande demanda dos 
consumidores, as empresas poderão se valer da ter-
ceirização que atinge a atividade-fim, contratando 
empregados para atender nesse período, evitando 
-se uma contratação efetiva e mais onerosa. “Outro 
ponto que poderá afetar o setor de varejo de forma 
favorável é a possibilidade do fracionamento das 
férias, pois o empregado se ausentará por períodos 
menores e não por 30 ou 20 dias seguidos, permi-
tindo que a empresa ajuste suas funções e rotinas 
diárias sem a necessidade de reposição temporária 
do empregado em férias ou acúmulo de serviço para 
os demais empregados”, destaca.

De acordo com Flávio Obino Filho, a flexi-
bilização do modelo de contratação horária com 
o banco de horas de seis meses, somada ao con-
trato intermitente, são ferramentas que facilitam 
a diminuição de horas de ociosidade e garantem 
maior produtividade às empresas varejistas. “São 
alterações significativas. Considero, contudo, que 
a mudança mais importante é a que de alguma 
forma regulamenta o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal de que tudo pode ser setorial-
mente negociado, mesmo que em prejuízo dos 
empregados quando comparado com a lei geral, 
salvo os direitos civilizatórios mínimos que, por 
segurança jurídica, estão elencados em artigo 
específico introduzido pela nova lei.”

O advogado trabalhista esclarece o que pode e 
o que não pode ser alvo de negociação: “O legislador 
listou de forma pedagógica e exemplificativa maté-
rias que poderão ser negociadas no artigo 611-A; e 
no 612-B, de forma exaustiva, as que não podem 
ser negociadas”. Estas são basicamente os direitos 
previstos no artigo 7º da Constituição Federal, como 
salário mínimo, gozo de férias anuais, seguro de-
semprego, licenças maternidade e paternidade, 13º 
salário, remuneração do trabalho noturno superior ao 
diurno, direito de greve e adicional de remuneração 
para atividades penosas, insalubres e perigosas.

Rede Müller 
aguarda as novidades

Nice Varella, assistente de Departa-
mento Pessoal da Rede Müller, considera 
que a Reforma vai melhorar os procedi-
mentos administrativos em relação aos 

Contrato intermitente

O contrato intermitente é celebrado por escrito (a 

Carteira de Trabalho e Previdência Social do empre-

gado também é assinada) e contém o valor da hora 

de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário 

dos empregados da mesma função. Segundo Obino, 

ele se presta muito bem para datas com acúmulo de 

serviços, como sexta, sábado e domingo; para perío-

dos de grande movimentação e para substituição de 

empregados com contrato suspenso. 

Não existe número limite de empregados 

contratados e estes poderão firmar contrato com 

mais de um empregador. 

A convocação é feita pelo empregador por qualquer 

meio de comunicação eficaz – como e-mail, WhatsApp 

e telegrama – com pelo menos três dias corridos de 

antecedência. Recebida a comunicação, o empre-

gado terá o prazo de um dia útil para responder, 

presumindo-se, no silêncio, a recusa. 

Ao final de cada período de prestação de serviço, 

ou até o máximo de 30 dias, o empregado recebe-

rá o pagamento imediato da remuneração, férias 

proporcionais, 13º salário proporcional e todos os 

adicionais legais.

O recibo de pagamento deverá conter a discrimina-

ção dos valores pagos relativos a cada uma das par-

celas, e o empregador efetuará o recolhimento da 

contribuição previdenciária e o depósito do FGTS, 

na forma da lei, com base nos valores pagos no 

período mensal, e fornecerá ao empregado compro-

vante do cumprimento dessas obrigações. 

Fonte: Flávio Obino Filho, advogado trabalhista
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colaboradores. “Para nós será importante 
pela facilidade de tratar muitas questões 
diretamente com os funcionários, além de 
facilitar para o próprio colaborador, que 
poderá fracionar suas férias, fazer acordos 
e outros pontos que sempre tínhamos so-
licitação por eles e não podíamos realizar. 
Acreditamos que com essas mudanças 
teremos menos causas trabalhistas, pois 
foram alterados itens que beneficiam tanto 
empregado quanto empregador.” 

Se estabelecido em negociação cole-
tiva, o período do banco de horas poderá 
ser de até um ano. Caso exista convenção 
coletiva de trabalho indicando período 
menor de compensação, esse deverá ser 
respeitado. “É uma importante ferra-
menta de racionalização das horas de 
trabalho efetivo, que deve ser usada pelo 
empregador. O principal conselho que 
dou a respeito desse tema é de que sejam 
definidas as datas inicial e final do perío-
do de banco de horas, procedendo-se nas 
compensações neste período. Se o banco 
é de seis meses e se inicia em 1º de janei-
ro, deve ser encerrado no final de junho, 
iniciando-se novo ciclo em julho”, aconselha 
Flávio Obino Filho. “Não existe nada pior 
do que a sistemática de estabelecer um 
prazo de ‘x’ dias após o evento para com-
pensar o tempo extra. Esta prática leva a 
um descontrole , quando o necessário é 
justamente organização e controle.”

As mudanças quanto ao banco de ho-
ras, bem como a prevalência do negociado 
sobre legislado, também são bem recebidas 
pela Rede Müller. “Para a Justiça, o banco 
de horas não valia, apesar de estar em acor-
do coletivo”, afirma a assistente. “Outra 
possibilidade que surge é o trabalho inter-
mitente. É muito útil, pois assim poderemos 
contratar somente para final de semana 
e final de ano, que são as nossas maiores 
demandas.” Nice considera o parcelamento 
das férias interessante para a empresa e para 
os funcionários: “O supermercado não fica 
desfalcado por muitos dias, pois o período 
de ausência poderá ser mais curto, e o fun-
cionário não fica um mês sem salário, que é 
uma das reclamações dos trabalhadores”.

Alterações na rescisão

Atualmente, a rescisão do contrato de 
trabalho de mais de um ano só é considerada 
válida, segundo a CLT, se homologada pelo sin-
dicato ou autoridade do Ministério do Trabalho. 
Com a nova lei, essa condição foi revogada e o 
procedimento pode ser feito na companhia, na 
presença dos advogados do empregador e do 
funcionário. “Vamos poder quitar contrato di-
retamente na empresa, independentemente do 
tempo de serviço, e o prazo será o mesmo de 10 
dias independentemente do motivo da saída do 
funcionário”, comenta a assistente.

Segurança jurídica

O único receio da Rede Müller quanto à 
Reforma é se trará de fato segurança jurídica. 
“Devemos ter cautela na hora de tomar certas 
decisões, pois ainda vão continuar algumas 
brechas, principalmente onde tem convenção 
coletiva. Em reunião no nosso departamen-
to, questionamos se haverá essa segurança”, 
observa Nice.

Flávio Obino Filho prevê, inicialmente, 
um período de grande insegurança jurídica, 
devido à reação da magistratura trabalhista, 
com posições de juízes de não aplicação das 
novas regras. “Assim, as empresas deverão 
ter cautela na aplicação dessas normas e 
sempre que possível sugiro ajustar condutas 
coletivamente, pois o STF já prestigiou a ne-
gociação coletiva, que também é valorizada 
pela nova lei”, sugere.
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Rede Müller, de Taquara, tem boas expectativas 
sobre o uso do contrato intermitente
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voltar no tempo e revisitar a história 
de antigos supermercados brasileiros para entender 
como se deu a chegada do Walmart ao Rio Grande 
do Sul. Em 1989, os supermercados Real realizaram 
uma joint-venture com o grupo português Sonae, 
formando a Cia. Real de Distribuição (CRD), que 
criou em 1990 o seu primeiro hipermercado, o 
Big Shop, atual Big, em Porto Alegre. Em 1995, o 
Walmart iniciou operações no Brasil e na Argentina. 
Dez anos depois, o gigante varejista que começou 
com uma loja criada por Sam Walton na cidade de 
Rogers, Arkansas (EUA), comprou a rede. 

Atualmente, a empresa tem 98 lojas no Rio 
Grande do Sul, sendo 20 sob as bandeiras Big, 13 
Maxxi Atacado, 50 Nacional, 13 Tododia, 1 Walmart 
e 1 Sam’s Club. Ao todo, são 14.406 funcionários 
no país, sendo 58% mulheres e 42% homens. Nos 
cargos de liderança, 48% são mulheres. Em termos 
de faturamento, a rede contabilizou R$ 29,4 bilhões 
no Brasil no ano passado, crescimento de 1% em 
relação ao ano anterior.

Em 2016, a empresa finalizou processo de 
integração dos sistemas de todas as lojas e bandeiras 
do país e lançou o projeto Reinvention, que prevê 
a transformação do hipermercado e a unificação da 
bandeira das lojas hipers, que passam a ser Walmart 
e têm prazo de conclusão estimado em três anos. 
Essa reinvenção do formato já pode ser vista com a 
reinauguração das unidades do Walmart Tamboré, na 
Grande São Paulo, além do BIG Novo Hamburgo 
(RS) e BIG Santa Felicidade (PR), de acordo com 
o presidente do Walmart Brasil, Flávio Cotini. “Es-
tamos fazendo uma verdadeira reinvenção do nosso 
hipermercado, alterando desde a planta da loja, tipo 
de sortimento, serviços oferecidos a equipamentos 
do salão de vendas e das áreas internas. Teremos uma 
loja mais confortável, mais clara e com corredores 
mais amplos, uma qualidade maior nas frutas e 

verduras, um sortimento mais inovador nos itens de 
tecnologia e preço baixo sempre”, afirma. 

Com esse novo conceito de hipermercados, 
as lojas do BIG no Sul também passarão a adotar 
a marca Walmart. O projeto vai representar inves-
timentos da ordem de R$ 1 bilhão ao longo dos 
próximos três anos. 

Em termos de responsabilidade social, o 
Walmart Brasil tem várias iniciativas. “O Instituto 
Walmart, por exemplo, tem parceria com o Banco 
de Alimentos do Rio Grande do Sul e realiza uma 
vez por mês, desde 2008, o Sábado Solidário, para 
arrecadação alimentos não perecíveis em prol de 
instituições sociais da região”, cita Cotini. Em 2016, 
foram arrecadadas mais de 22 mil toneladas de 
alimentos coletados pelos Sábados Solidários, que 
contribuem em parte no atendimento para as 330 
ONGs cadastradas no Banco de Alimentos. 

Outro programa é a Escola Social do Varejo, 
que prepara jovens para o mundo do trabalho, 
com foco no segmento varejista, em parceria com 
o Instituto Aliança. Podem participar do programa 
jovens de 17 a 24 anos, que estejam cursando o 
terceiro ano ou que já tenham concluído o Ensino 
Médio na rede pública. A duração da qualificação 
profissional é de 300 horas. Após a etapa de for-
mação, os jovens recebem apoio e orientação para 
se colocarem no mercado de trabalho.  

G
Walmart Brasil tem  

98 lojas no Rio Grande 

do Sul, sob as bandeiras 

Big, Maxxi Atacado, 

Nacional, Sam’s Club, 

Tododia e Walmart 

é preciso
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Engana-se quem pensa que os mercados de vizinhança não possuem 

força. Tendo uma boa gestão e evidenciando os diferenciais do segmento, é 

possível competir páreo a páreo com as grandes redes varejistasA força dos minimercados

Utilize as vantagens 
a seu favor 

comodidade, a praticidade e a exclusividade 
são alguns itens que as empresas menores ga-

rantem aos seus clientes. “O consumidor, cada vez 
mais, está buscando conveniência. Quanto menor 
o tempo disponível, maior a busca por facilidade 
na localização e no tamanho do estabelecimento”, 
aponta. Para se diferenciar, muitos minimercados 
estão oferecendo produtos artesanais, orgânicos ou 
itens regionais, oriundos de agroindústrias que não 
se encontram nas grandes redes.

Invista na conquista 
experiência de compra vem se tornando o maior 
fator de decisão dos clientes. No setor varejista, 

isso não é diferente. “É imprescindível estar atento ao 
serviço prestado aos consumidores. Essas lojas pre-
cisam dispor de um ambiente agradável, acolhedor, 
limpo e muito organizado”, orienta Krieger. Outra 
dica do especialista é oferecer serviços de entrega e 
compra por telefone ou aplicativos de mensagens. 
Criar condições especiais, que valorizem o consu-
midor, costuma fidelizar o cliente, o que é muito 
importante para as lojas de bairro.
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Conheça os desafios 
m dos primeiros passos para crescer é saber 
quais são os principais desafios enfrentados 
pelos minimercados. Segundo o gerente de 
Comércio, Serviços e Indústria do Sebrae-
RS, Fábio Krieger, as maiores dificuldades 
são a profissionalização do negócio e a expe-
riência de compra do cliente. Para superar 
isso, é necessária uma análise profunda 
do negócio, avaliando o mix de produtos 
e serviços oferecidos e a experiência e o 
comportamento do seu consumidor.

U

A

A

Pense em 
parcerias estratégicas

s redes de cooperação ou centrais de negó-
cios são ferramentas importantes de compe-
titividade. Formar parcerias com indústrias 
fornecedoras também é uma estratégia que 
gera bons frutos. Esse setor atribui ao varejo 
de vizinhança boa parte de suas vendas e o vê 
como um canal de crescimento promissor. 
“Com a realização dessas parcerias, é possí-
vel aumentar a rentabilidade e oferecer mais 
produtos exclusivos”, avalia Krieger.

A



Aposte no atendimento 
diferenciado 

importante lembrar que o atendimento é um 
fator decisivo de venda. Segundo Krieger, ele é 

essencial para a fidelização e é o grande diferencial 
na concorrência com grandes redes. Nos mercados 
de vizinhança, os empresários conseguem conhecer 
os clientes pelo nome e atendê-los com personali-
zação. Além disso, como é comum os proprietários 
participarem do dia a dia do estabelecimento, eles 
ajudam a desenvolver um relacionamento positivo 
e próximo com clientes, que acabam se tornando 
fiéis à loja. Uma sugestão interessante é investir 
no treinamento da equipe, já que, conforme a 
Fecomércio-RS, 30,9% dos minimercados não  
capacitam todos os seus funcionários.
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Valorize as entidades
ssociações e sindicatos garantem bene-
fícios interessantes para os empreende-
dores, pois contribuem para a melhoria 
da competividade sistêmica do setor. “As 
associações promovem ações de treina-
mento, formação e aprimoramento do 
conhecimento. Já os sindicatos auxiliam na 
coordenação, na defesa e na representação 
legal da categoria profissional nas esferas 
públicas e privadas”, exemplifica Krieger. 
A Agas, por exemplo, oferece uma série 
de vantagens que ajudam o empresário 
varejista. Mas os serviços das entidades 
necessitam da participação ativa dos 
empreendedores, pois só assim é possível 
fortalecer o setor como um todo.

Proporcione exclusividade
postar em um mix diferenciado de produtos  
pode ser um bom caminho para conquistar 

os consumidores. Além de comercializar man-
timentos essenciais, Krieger indica incorporar 
itens de maior valor agregado. “Isso pode ser 
uma estratégia eficaz, dependendo do posicio-
namento do minimercado. A inclusão de açou-
gues, padarias e rotisserias, se bem organizada, 
pode ajudar a rentabilizar o negócio”, garante. 
Outra dica é comprar de pequenas empresas e 
produtores que trabalham com produtos espe-
ciais. Dessa forma, o estabelecimento oferecerá 
exclusividade ao cliente.

A

A

É

Avalie as ameaças
om a ascensão dos minimercados, os grandes 
varejistas começaram a investir na criação de 
redes de lojas de vizinhança, o que aumenta 
a concorrência. Para vencer isso, Krieger 
orienta que o empresário deve ficar atento 
às oportunidades e às tendências, para não 
ficar para trás. Além disso, é de extrema 
importância que a pequena empresa tenha 
uma gestão efetiva. Segundo a Sondagem 
de Segmentos – Minimercados, elaborada 
pela Federação do Comércio de Bens e de 
Serviços (Fecomércio-RS), 15,1% dessas 
empresas no Estado têm administração su-
perficial ou simplesmente não têm controle 
financeiro. Além disso, 21,1% não elaboram 
nenhum tipo de estratégia para o negócio.
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o empresário José Pereira de Souza 
decidiu fundar um armazém. O negócio familiar 
começou modesto, em um espaço alugado com 
120 m², mas desde o início de seu funcionamento 
a empresa colocou a excelência como prioridade. 
Hoje, com 28 anos de atuação, o JV Supermer-
cados cresceu, possuindo uma loja de 700 m², 
oferecendo um mix completo de produtos aos 
consumidores e sendo considerado um dos prin-
cipais varejistas da cidade de Esteio. 

Segundo Souza, os carros-chefe de seu estabe-
lecimento atualmente são os setores de hortifrútis e 
mercearia. “No mês, vendemos de 10 a 12 mil kg de 
frutas. De carnes, comercializamos cerca de 7 mil 
kg, sendo o mercado que mais vende esse produto 
na cidade. Nossa força vem principalmente desses 
nichos”, conta. O segredo do sucesso é manter a 
excelência dos produtos, oferecendo frutas selecio-
nadas e carnes de alto padrão. “O estabelecimento 
é conhecido por oferecer as melhores opções para o 
churrasco. Nossos fornecedores vêm direto da rota 
de distribuição, além de que 90% da nossa carne 
é de angus. Tanto na mercearia quanto nos outros 
setores, nosso conceito é a qualidade”, afirma. 

O empresário aponta que a média de clientes 
de segunda a quinta-feira chega a 1.300 por dia. Na 
sexta e no sábado, a frequência aumenta para 1.800 
a 1.900 consumidores. Com o bom andamento 
do trabalho, o JV Supermercados chegou a ter 
outra franquia. Entretanto, depois de um tempo 
a empresa decidiu focar somente na sede, para 
diminuir custos e dar mais atenção à matriz. Para 
proporcionar mais facilidade aos consumidores, o 
súper é associado à RedeCen, que gera economia 
para os varejistas no serviço de cartão de crédito. 

“Assim, oferecemos essa forma de pagamento 
para o cliente e o custo é mais em conta para nós”, 
observa. Mesmo com o período conturbado da 
economia do país, Souza garante que as vendas até 
aumentaram: “Não sentimos tanto a crise porque 
nossa loja possui uma ótima localização e atinge um 
público com mais poder aquisitivo”.

Outro fator importante no trabalho do JV 
Supermercados é o atendimento ao consumidor. 
A companhia preza sempre pela cordialidade, tor-
nando o ambiente um espaço acolhedor. “Temos 
algumas pessoas que são nossos clientes desde o 
início. A fidelização é importante, porque gera 
indicação”, comenta o empresário. Para o futuro 
do supermercado, a ideia de Souza é permanecer 
cuidando do negócio, sempre tendo a qualidade 
como meta. “Este ano foi muito positivo para nós, 
com bons resultados. Esperamos que 2018 seja 
igual”, comemora. Próximo de completar 30 anos 
de atividade, o JV Supermercados já se prepara 
para as comemorações: “Queremos fazer uma 
integração com os clientes, uma festa com bolo 
e tudo mais. Pretendemos oferecer promoções 
especiais também”.

Q
Oferecendo um atendimento diferenciado e 

opções de alto padrão em seus produtos, o 

jv supermercados conquistou seu espaço 

e é destaque na cidade de Esteio.

em 1989,
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a diretora

Especialista em varejo afirma, em novo livro, que o 

gerenciamento de categorias falha no Brasil, porque só na 

teoria o consumidor está no centro das decisões

iscurso X, prática Y
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da consultoria Connect Shopper, 
Fatima Merlin, lançou em outubro seu mais novo 
livro, Shoppercracia, para mostrar o que significa, 
na prática, colocar o poder nas mãos dos clientes. 
Com o olhar voltado para o Gerenciamento de 
Categorias (GC), ela afirma: os supermercados 
fracassam em implementar a ferramenta de 
maneira assertiva, pulando etapas e falhando na 
capacitação dos setores. “Os varejistas sempre 
dizem que o consumidor é rei e está no centro 
das decisões. Se isso é verdade, todas as ações 

devem partir de um estudo desse elemento. Até 
que ponto o discurso vira prática? Não vejo isso 
com frequência”, diz. 

O GC, atualmente, inclui não apenas questões 
sociodemográficas, como também estilo de vida e 
atitude no PDV. “Quantas vezes o cliente aparece 
na loja por semana? Qual o seu tíquete médio? 
Ao fazer isso, o empresário agrega novos conhe-
cimentos importantes”, observa. Há shoppers de 
menor poder aquisitivo que desejam ter acesso 
a qualidade de vida e saudabilidade. Há grupos 
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que procuram preços, outros mais orientados às 
marcas e ainda há quem busque novidades. “Já 
assessorei empresário que viu sua região ser as-
solada por atacarejos, e ele, para competir, fazia 
muitas promoções, mas continuava perdendo 
clientes. A segmentação por atitude permitiu 
vermos que seu principal comprador era apres-
sado, mas chegava na loja e ela estava cheia de 
oportunistas, lhe tirando tempo.” 

Especialista em comportamento de consu-
mo, ela alerta que a soma das perdas por rup-
tura equivale ao faturamento do terceiro maior 
varejista do país. Alguns casos superam 20% ou 
30%, quando a média está em 13,9% (Abril/
NeoGrid-Nielsen). Cadastro malfeito e compras 
ruins resultam em estoques elevados de produtos 
desnecessários e falta de itens relevantes. “Na 
hora em que se executa o gerenciamento de uma 
categoria, dependendo do nível de maturidade 
dela, o ganho é menor, mas mesmo assim você 
terá incremento de vendas e de margem de lu-
cro, variando de 2% a 5%. Nas categorias menos 
maduras ou em desenvolvimento, como fraldas 
geriátricas ou geleias, os ganhos são muito maio-
res, podendo chegar a três dígitos”, conta. 

REVISTA AGAS No livro, a senhora atribui o pouco 

êxito do GC no Brasil à excessiva complexidade 

das ações ou a simplificações que deixam 

lacunas. Como assim?

FATImA mERlIn O Gerenciamento de 
Categorias precisa ser entendido como 
um processo, e não como um projeto. 
Ele vai permear várias atividades que são 
cruciais para os negócios. Há plataformas 
e ferramentas que ajudam nos estudos 
sobre o shopper, mas é preciso estabelecer 
processos de execução, políticas internas, 
com pessoas engajadas e treinadas na 
técnica. No Brasil, muito se investe 
em tecnologias, mas as pessoas não são 
desenvolvidas. Todas as áreas da empresa 
precisam vivenciar essa cultura: o RH, a 
Logística, o Departamento Comercial. 
Quem define o sortimento e a política 
de marca é o Departamento Comercial. 
Se ele não domina o GC, vai continuar 
comprando oportunidades, ouvindo 
o canto de sereia dos fornecedores e 

sabotando a técnica. Aí a loja introduz 
itens irrelevantes, que comprometem 
o resultado de uma categoria como um 
todo. É preciso também garantir que 
todos os parâmetros de atendimento 
estejam adequados, evitando 
superestoques de produtos de baixo giro 
e ruptura nas mercadorias de alto giro. 
Na prática, vemos lojistas pulando etapas 
querendo simplificar demais. Se não 
houver engajamento da equipe, criação de 
métricas e cobranças, a iniciativa morre. 

RA Quais outros erros podemos citar?

Fm Muitas vezes, o varejo negligencia 
o cadastro de produtos, não tem a 
segmentação adequada na estrutura 
mercadológica. Na categoria de biscoitos, 
o supermercado o cadastra como 
mercearia seca, produto biscoito, sabores 
salgado e doce. Só que o shopper compra 
os biscoitos por tipo, então é preciso 
ter, na base, as segmentações wafer, 
cookies, integral, sem glúten. Sem isso, 
as compras não serão assertivas. Quando 
vamos para a prática de definição do 
sortimento, também são poucos os varejos 
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apresentando clareza nos papéis das 
categorias. O lojista compra quantidade 
de marca igual para todos, o que não é 
preciso. Na parte de precificação, o mark 
up (diferença entre o custo de um bem 
ou serviço e seu preço de venda) ainda é 
corriqueiro, sem política clara que marcas 
premium, intermediárias e de baixo custo 
apresentam. Na execução, os gargalos 
existem por falta de observação ao modo 
como o comprador se comporta, na venda 
de espaço sem retorno em giro.

RA Por que a relação entre indústria e varejo não 

é tão cooperativa quanto deveria?

Fm Há uma pesquisa de avaliação 
mútua entre varejo e indústria, com 
enfoque em vários quesitos: relação, 
trade, Gerenciamento de Categoria, 
entre outros. O resultado apontado é 
mediano, com pontos a melhorar para 
ambos os lados. Do lado da indústria, 
um dos pecados mais recorrentes é a 
tentativa de se empurrar uma linha de 
produtos completa, quando deveria ser 
priorizado um sortimento inteligente. 
Isso é decorrência do fato de que seus 
vendedores têm metas vinculadas ao 
mix todo. Muitos fornecedores ainda 
não dispõem de uma política clara por 
canal de vendas e suas características. 
Do lado varejista, há um olhar focado 
demais no curto prazo e não se executa 
adequadamente o GC, às vezes 
delegando-o à indústria. É uma relação 
ainda muito transacional, olhando volume 
e preço, quando deveria haver um plano 
estratégico desenhado para satisfazer os 
desejos do público frequentador da loja. 
Poucos fazem isso na plenitude.

RA Os varejistas escolhem corretamente as 

categorias destino?

Fm Ainda há grandes oportunidades não 
aproveitadas, porque os lojistas olham 
muito para o volume de vendas, mas a 
definição clara do papel das categorias 
exige a introdução do pilar do shopper na 

decisão. Qual a relevância da categoria 
para ele? Qual a frequência de compra 
de seus produtos e a presença no cupom? 
Quanto mais gente comprando um 
determinado item, em maior frequência, 
mais forte é a razão de o cliente ir àquela 
loja. É recomendável cruzar com os 
dados de vendas, volume e valor para 
a realização do diagnóstico de quais 
são as categorias de destino, rotina e 
conveniência. A maioria dos varejistas 
nem sequer as classifica.

RA Quais análises são necessárias para o 

ingresso de novos produtos e fornecedores?

Fm Lançamentos e inovações não têm 
histórico de vendas. Portanto, é preciso 
adotar outros critérios para distinguir se 
o que o fornecedor pretende introduzir 
é inovação ou similaridade. Propomos 
uma metodologia qualitativa com 
atributos que o comprador deve avaliar, 
juntamente com a indústria, a fim de 
decidir se uma novidade será adicionada 
ao mix. O lançamento é uma tendência de 
mercado? Traz novidade relevante para o 
comprador, na embalagem, no uso ou no 
sabor? Há ações de marketing envolvidas 
para potencializar as vendas? Quanto será 
agregado de valor à categoria? Fazemos um 
somatório de notas.
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verdadeiro

aior venda da história
termômetro do que promete a alta 

temporada de veraneio, a 51ª Convenção Regional 
de Supermercados, promovida pela Agas de 25 a 26 
de outubro em Tramandaí, encerrou com volume 
recorde de público e de negócios concretizados 
entre varejistas e expositores. Reunindo 90 for-
necedores de produtos, equipamentos e serviços 
para o setor varejista, o evento atraiu mais de 2,5 
mil visitantes ao Centro de Eventos e alcançou um 

total de R$ 9,8 milhões de negócios concretizados, 
o maior volume de venda da história.

“Este é o maior evento promovido pela 
Associação no interior do Estado, mostrando 
que o varejo da região litorânea está em busca 
de oportunidades e de aperfeiçoamento. Hoje, 
os supermercados da praia são modelos para as 
empresas de outras regiões, já que aprenderam 
a trabalhar enxugando as operações em períodos 

A 51ª Convenção Regional de Supermercados, realizada 

pela Agas em Tramandaí, movimentou R$ 9,8 milhões 

em negócios, antecipando a alta temporadaM
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pois são consumidoras exigentes, nos deman-
dam constante melhoria e desenvolvimento, e 
esse evento prepara as nossas empresas para as 
vendas futuras.”

O presidente da Agas reforçou a crença 
no varejo local. “Os turistas não precisam 
mais trazer as suas compras para o fim de 
semana ou as férias, pois o litoral cresce e se 
qualifica. Motiva-nos saber que participamos 
disso. Temos aqui diretores que percorrem 
1.500 quilômetros para prestigiar o evento”, 
relatou. Na oportunidade, ele chamou a 
rainha e as princesas da 10ª Festa Nacional 
do Abacaxi, a ser realizada de 25 a 28 de 
janeiro em Terra de Areia, para convidar os 
visitantes a participarem da comemoração. 
Ao final, lembrou que Capão da Canoa 
deverá sediar um curso de Gestão de Su-
permercados no próximo ano, pela primeira 
vez. O vice-prefeito de Tramandaí, Flávio 
Corso, participou da abertura representando 
o prefeito Luiz Carlos Gauto. “Estamos feli-
zes de receber um evento dessa magnitude. 
Queremos que os supermercadistas façam 
grandes negócios neste verão, e que outros 
empresários possam se sentir atraídos, ge-
rando mais renda aos nossos habitantes e 
municípios”, disse.

A Convenção Regional teve cursos e 
workshops na escola móvel da Agas, estacionada 
no pátio do Centro de Eventos de Tramandaí. 
No dia 25, Salvador Fraga comandou Exce-
lência em atendimento, voltado para todo o 

de baixa temporada sem prejudicar seus serviços. 
Este é um modelo de sucesso”, avalia o presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo.

Realizada há 15 anos no município, a feira é 
considerada uma abertura extraoficial da tempora-
da de grandes vendas para o varejo da região. Mais 
uma vez, a Agas franqueou as inscrições também 
para representantes de lojas, petshops, farmácias, 
restaurantes, padarias, açougues, hotéis, bares e 
outros canais compradores. Uma das novidades 
foram as rodadas de negócio do Sebrae/RS, que 
levou fornecedoras de cervejas especiais e de ali-
mentos orgânicos ao pavilhão. A ideia é que toda 
a cadeia se prepare de maneira qualificada para o 
crescimento no movimento do comércio durante 
o verão. A população litorânea gaúcha cresce, em 
média, 140% nessa estação. Quintão e Atlântida 
Sul, por exemplo, chegam a quadruplicar seus 
habitantes, segundo pesquisa da Fundação de 
Economia e Estatística (FEE).

Abertura oficial

Os anfitriões em Tramandaí foram os 
diretores da Agas na região: Ugo Dalpiaz, 
Cesion Pereira e José Reni Milanezi dos 
Santos, que falou em nome de todos. “É 
um orgulho sediar uma feira desse porte, 
recebendo colegas e amigos de todas as 
partes do Estado para troca de experiências 
e realização de negócios”, declarou. “Preci-
samos abastecer com qualidade as famílias 
gaúchas que se deslocam para cá no verão, 

Longo: Litoral é a região do Estado 
onde a população mais cresce
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varejo. Na sequência da Convenção, o Sebrae 
ofereceu dois workshops gratuitos, ambos no 
dia 26: Liderança para resultados – o papel do 
líder nos times da mudança, e Como a Internet 
pode ajudar os Pequenos Negócios.

Vendas asseguradas

A Regional de Tramandaí teve patrocínios 
de Superpan, Bal’Daia Distribuidora, Girando 
Sol, Mineiraço Pão de Queijo, Romena e Jay’Luc 
Cosméticos. O gerente comercial da Superpan, 
Márcio Ferrandís, lembrou que a marca chegou 
aos 50 anos tendo como grande parceira nessa 
trajetória a Agas. “É uma excelente oportunida-
de para estreitar relações e expandir o negócio”, 
garantiu. O estande promoveu degustações de 
pães, bolos e salgados e ainda colocou o diretor 
da Agas Ugo Dalpiaz e seu neto Vicente na 
posição de padeiros por um dia, estivando pães 
franceses congelados.

A distribuidora porto-alegrense de bebidas 
Bal’Daia aproveitou a feira de Tramandaí para 
ofertar aos supermercadistas produtos com preços 
e prazos de pagamento diferenciados, possibilitan-
do a criação de boas ofertas aos consumidores. Os 
carros-chefe são os espumantes, mas energéticos 
também vendem bem. “Estamos lançando o es-
pumante sem álcool Espuma de Prata e fazendo 
degustação do chope de vinho no momento de 
abastecimento das lojas para a temporada”, contou 
o proprietário Geraldo Balestro.

A Girando Sol considera a feira regional mui-
to importante para satisfazer as necessidades dos 
clientes, emitindo pedidos e agendando contatos. 
O clima contribuiu para os bons negócios. “Trouxe-
mos para mostruário um terço da linha, com foco 
em produtos de alto giro, mas sempre tentamos 
negociar conjuntamente um ou dois produtos de 
giro menor. Temos 250 clientes no litoral”, revelou 
o gerente comercial César Borscheid.

A Mineiraço Pão de Queijo estreou na conven-
ção mostrando toda a linha de produtos feitos com o 
queijo da Serra da Canastra (MG), um dos melhores 
no mundo. “Já atuamos nessa região do Estado há 
dois anos, com muito sucesso. Temos a estrutura 
de logística e suporte comercial para atender bem o 
varejista e em 2018 pretendemos conquistar merca-
dos no interior gaúcho”, pontuou o diretor da fábrica 
catarinense Jocemar Nunes.

Desde 1986 no mercado, a indústria de massas 
Romena, sediada em Gravataí, aproveitou os dois 
dias em Tramandaí para fortalecer sua presença 
na Agas e no varejo em geral. As praias gaúchas 
representam boas vendas em todas as estações. “O 
pessoal agora vem morar aqui, não apenas veranear. 
Evidentemente, no verão triplicamos os resultados, 
mas todo o portfólio vende bem”, comemorou o 
gerente regional Mário Carvalho Rodrigues.

A fábrica de cosméticos Jay’Luc, sediada em 
Encantado, foi a Tramandaí decidida a expandir 
seu mercado para o canal alimentar. Atualmente, 
é forte no segmento farmacêutico. “Viemos pela 
visibilidade e por conhecermos as redes Ammpa e 

Feira atraiu 2,5 mil visitantes 
em dois dias de negócios
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Unisuper. Somos uma empresa de apenas sete anos, 
e nossa intenção é evoluir”, contou o responsável 
por Gestão e Vendas, Sérgio Trindade. O estande 
mostrou 70% dos produtos da marca.

Novos expositores

Muitos fornecedores estrearam no 
Centro de Eventos de Tramandaí. Um 
deles foi a Brasil Mercado, plataforma de e-
commerce da Brasil Tributário. “Estamos ini-
ciando um projeto no Estado e percebemos 
um público ávido por novidades. O digital é 
um caminho inevitável, embora ainda haja 
certo receio por parte dos supermercadis-
tas”, observou o diretor comercial Thiago 
Sarmento. No estande da porto-alegrense 
Focatto Congelados, os visitantes experi-
mentaram sorvetes, polpas de fruta e pão 
de queijo. “Queremos conquistar espaço 
no litoral e a convenção foi ótima para isso. 
Saímos com negócios fechados”, relatou o 
diretor Rafael Francescatto.

A Ninus Embalagens Plásticas, de 
Sapiranga, já fornece produtos (sacos, 
sacolas, bobinas, rolos, etc.) para os mer-
cados nas praias gaúchas há quatro anos. A 
movimentação de visitantes surpreendeu 
o representante Gustavo Mateus Preto: 
“Encontramos pessoas de diversos locais do 
Rio Grande do Sul”. A indústria alimentícia 
Temabi, de Sananduva, encarou a feira como 
oportunidade de expandir o leque de clien-
tes. As bolinhas sabor bacon, o polvilho 4 
grãos e os panetones foram as novidades do 
portfólio. “Nossas receitas são artesanais e 
diferenciadas”, assegurou a empresária Teo-
nísia Vicenzi. Leandro Leites, supervisor da 
Gelatti, aprovou o evento realizado na cidade 
da empresa: “Mostramos aos varejistas uma 
linha de produtos premium, com ingredientes 
nobres trazidos da Itália e da Argentina, e ti-
vemos 100% de aprovação quanto aos sabores 
e à qualidade”. 

De olho no carro

O volume recorde de negócios provocou 
filas nas urnas em que os supermercadistas de-
positavam seus cupons para concorrer a um Fiat 

Mobi zero km, no sorteio promovido pela Agas e 
certificado pela Caixa Econômica Federal (nº6-
1499/2017). Cada R$ 500 em compras davam 
direito a um cupom. A proprietária do Mercado 
Zona Norte (de Capão da Canoa), Ana Maria 
Ribeiro, era uma das interessadas. “É ótimo parti-
cipar da convenção, pois aqui encontramos vários 
dos nossos fornecedores tradicionais no momento 
em que estamos prestes a ingressar num período 
em que o faturamento dobra”, destacou. Tatiane 
Dartora, fiscal do Bom Preço, de Quintão, tam-
bém trocou suas notas por chances de faturar o 
carro. “Venho sempre a Tramandaí, pois os preços 
oferecidos nos estandes são bons”, disse.

Quem levou o veículo para casa, contudo, 
foi o proprietário do Super da Praia e diretor 
da Agas, Cesion do Nascimento Pereira. “Estou 
muito feliz, sabia que o evento seria um sucesso. 
Fizemos uma boa divulgação e os expositores 
vieram com grandes propostas de negócio. Não 
choveu desta vez e os varejistas vieram para 
gastar. Pela primeira vez em 17 anos ganhei um 
prêmio, aliás, dois (referindo-se também a um 
televisor sorteado por um dos fornecedores pre-
sentes”, vibrou. O empresário depositou mais de 
1.800 cupons nas urnas. 

Cesion: diretor da Agas leva Fiat Mobi para 
casa depois de 17 anos concorrendo
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um jogo de xadrez: “Fiz questão de ressaltar que 
cada movimento no gerenciamento do súper deve ser 
feito estrategicamente, buscando sempre o melhor 
resultado. Entretanto, é importante lembrar que ao 
final da partida todas as peças, desde os reis e rainhas 
até os peões, vão para a mesma caixa, o que nos 
coloca em constante posição de igualdade”. 

Jones Perin, supervisor de lojas da rede 
Supermago, de Porto Alegre, foi o participante 
escolhido pelo grupo para representar a turma 
como orador. Perin, que possui ensino superior 
com o curso de Administração de Empresas, revela 
que o GES se provou uma capacitação de exce-
lência e em muito superou as suas expectativas. 
“Creio que o diferencial eram os instrutores bem 
qualificados, que uniam embasamento teórico à 
vivência dentro da loja, sempre trabalhando com 
detalhes dos supermercados”, comenta. 

Na mensagem aos seus colegas, Perin revela 
que fez questão de ressaltar a importância de se 
manter qualificado, alçando voos cada vez mais 
altos: “Procurei incentivar a ideia de continuar 
buscando conhecimento e não se satisfazer só com 
o GES, que foi ótimo. Além disso, também referen-
ciei Gandhi, com a máxima ‘seja a mudança’ que 
você quer ver no mundo, pois acredito que agrega 
todos ao refletir sobre liderança”, completa. 

de 17 de outubro foi especialmente me-
morável para os alunos do curso livre de Gestão 
Estratégica de Supermercados (GES) de Porto 
Alegre. A turma de 36 alunos, a maior da história 
na capital gaúcha, recebeu, das mãos do presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo, os diplomas, em 
cerimônia realizada no Grêmio Náutico União. 
Na ocasião, foi homenageado o instrutor Airton 
Doria e convidado como paraninfo Salvador Fraga, 
que revela ser sempre uma honra estar presente 
na noite de gala das turmas do GES: “Já é a oitava 
turma em seis anos de curso, e me sinto sempre 
como se fosse a primeira vez. Agradeço muito 
aos meus alunos pelo carinho e reconhecimento 
e também à Agas pela oportunidade de lecionar, 
atividade pela qual sou apaixonado”. 

Segundo aponta Fraga, o grupo de gestores 
que se formou em outubro foi marcado por muita 
dedicação em aprender ainda mais sobre os proces-
sos supermercadistas, mas também por apostar em 
amizade e participação nas aulas, sempre dispostos 
a crescer. “Percebíamos a união entre eles, que se 
reuniam fora das aulas semanais em encontros com 
churrasco e futebol para conversar sobre o curso 
livre e também momentos do dia a dia”, comenta o 
instrutor. Na cerimônia de graduação, o discurso do 
paraninfo remeteu à vida na gestão varejista como 

a noite

A
Com o grupo mais numeroso em seis anos de GES, a turma de 2017 do curso 

livre na capital encerrou em outubro a sua formação, em cerimônia que contou 

com familiares, instrutores e diretores da Agas

maior de todas
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inclusive em nível de ensino superior. Pudemos 
ver a relevância de temas como gestão de pessoas 
e recursos humanos”. Fauth ainda observa que, pelo 
fato de o curso livre ser bastante prático, muitos par-
ticipantes fazem questão de frisar, ao fim da banca, 
o quanto participar do GES valeu a pena e como se 
sentem preparados para evoluir nas empresas. 

Segundo o gerente de loja do Comercial 
Zaffari de Passo Fundo, Anderson Minikel, que 
também foi líder de turma, apesar de um começo 
turbulento, o grupo do GES da cidade se fortaleceu 
no diálogo com os instrutores e coordenadores. 
“No início, achamos que o curso não estava muito 
acertado com a proposta que procurávamos, então 
expusemos as nossas inquietações à Agas, que nos 
ouviu e prontamente nos atendeu“, comenta. 

Minikel, que é formado em Ciências Contábeis 
e têm pós-graduação em Marketing e Gerencia-
mento, afirma que a iniciativa veio ao encontro da 
sua mentalidade de qualificação constante para se 
manter competitivo no setor. “No meu TCC, anali-
sei, pelo olhar do cliente, alguns setores da loja que 
gerencio, a fim de descobrir se o sortimento do mix 
influencia ou não na hora da compra. Foi uma ótima 
experiencia debatê-lo com a banca”, completa. 

aproxima o fim do ano, 
as turmas dos cursos livres GES do interior se 
preparam para o encerramento das atividades. 
Com formaturas marcadas para 31 de outubro e 
22 de novembro, respectivamente, os grupos de 
Passo Fundo e Santa Maria enfrentaram, no final 
de outubro, as bancas para apresentarem os seus 
trabalhos de conclusão de curso, nas quais com-
pilaram todo o conhecimento adquirido ao longo 
de meses de capacitação, e trouxeram alternativas 
para as suas empresas. Segundo a instrutora Ange-
lita Garcia, os TCCs desenvolvidos pelos alunos 
do GES deveriam corresponder a três principais 
quesitos: ter aplicabilidade prática na vivência 
supermercadista, ter a realização viável para os 
padrões da empresa e ser útil tanto para o súper 
quanto para o funcionário. “Sempre temos turmas 
engajadas e esforçadas, mas neste ano os gestores 
buscaram novos enquadramentos, inovando bas-
tante em suas escolhas”, comenta Angelita.

Entre os destaques na turma de 2017, a 
instrutora aponta os assuntos relacionados a com-
portamento e tecnologia. Ela revela que, nos anos 
anteriores, as temáticas giravam mais em torno 
de rotinas operacionais do supermercado, como 
prevenção de perdas e gerenciamento 
de categorias. “Agora, os participantes 
buscaram novos olhares sobre o setor, 
debatendo planejamento estratégico 
e organizacional, incluindo motivação, 
gestão de pessoas e resolução de con-
flitos”, completa. 

Para o instrutor Gustavo Fauth, 
os TCCs do GES em geral são muito 
heterogêneos, trabalhando com assuntos 
diferenciados. Entretanto, este ano foi 
surpreendente: “O nível é sempre alto, 
mas tivemos trabalhos muito bem feitos, 

conforme se

P
O final de outubro ficou marcado também para os grupos de Santa Maria e 

Passo Fundo do GES, pela apresentação dos trabalhos de conclusão de curso 

e finalização da capacitação voltada ao setor supermercadista

reparação para a formatura
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Adriano Meirinho Executivo de Marketing e cofundador do Celcoin, 
aplicativo de serviços financeiros para quem não possui conta em banco

já ficaram perple-
xos quando algum de seus melhores funcionários 
pediu demissão. Perder um braço direito, aquele 
funcionário que sempre esteve nos seus 20%, não 
é algo prazeroso. Mais preocupante do que isso: 
geralmente essas perdas não são silenciosas, são 
acompanhadas por tentativas de chamar atenção 
para algo que não está certo na empresa. O que os 
gestores nãos sabem é que o salário raramente é a 
razão fundamental da saída. Para os top talentos, o 
desenvolvimento profissional e de carreira vem em 
primeiro lugar. Alguns motivos reais podem ser:

O funcionário não se sente valorizado – Reco-
nhecimento não se trata de dinheiro. Se você olhar 
a pirâmide de Maslow sob a ótica do trabalho, ne-
cessidade de autoestima e de autorrealização são as 
duas maiores carências do ser humano. Se você não 
reforça por meio de gestos, elogios ou aquele e-mail 
dizendo um “parabéns” por um serviço bem realiza-
do, você vai falhar na retenção desses top talentos. 
Palavras são de graça e os efeitos são poderosos.

O funcionário não tem visão de futuro – É muito 
comum que grandes talentos desanimem de seu 
trabalho por se sentirem estagnados, não desejarem 
fazer a mesma atividade pelos próximos anos ou 
por acharem que a empresa chegou no limite do 
crescimento. Eles querem mais aspirações, desafios, 
oportunidades e aprendizado. Procure formas de in-
centivo para projetos desafiadores, cursos e eventos 
que mantenham seu talento em movimento.

Seus líderes se apropriam e escondem seus ta-
lentos – Invariavelmente, líderes fracos escondem 
os talentos da equipe para seus superiores, sempre 

diversos gestores ofuscando a existência e o valor deles. Ser colocado 
nessa posição de inferioridade quando seu trabalho 
é o que destaca a equipe é um motivo mais do que 
justo para querer sair. Fique atento aos gestores de 
sua empresa e sempre perceba por conta própria o 
trabalho de seus funcionários em particular.

O funcionário leva trabalho para casa – Aquele 
seu funcionário que fica até mais tarde, responde a 
e-mails aos finais de semana e está sempre disponí-
vel para algo relacionado ao profissional pode estar 
fadigado. Não torne comum essa prática de usar da 
boa vontade de seu funcionário fora do ambiente 
do trabalho. Líderes precisam conter sua ansiedade 
também. Essa tarefa realmente precisa ser feita à 
noite, nos finais de semana, no feriado? 

Conquistas não são celebradas – Metas batidas, 
um resultado inesperado superpositivo, empresa 
crescendo mais do que o previsto… A maioria das 
empresas trata esses acontecimentos como obri-
gação, sem elevar isto a uma conquista passível de 
celebração. Comemorar vitórias é sempre prazeroso 
e faz com que os funcionários se sintam parte da 
empresa de verdade, sintam que estão trabalhando 
com um propósito.

Por último, um dos motivos da saída de talentos 
são as ofertas de trabalho. Sim, grandes funcionários 
são assediados por outras empresas o tempo todo. 
Fique ciente de que seu funcionário top responderá 
positivamente em um contato para uma nova pro-
posta se um dos pontos acima estiver faltando para 
sua autorrealização profissional. Perder os melhores 
funcionários de sua equipe pode ser a fagulha que 
faz com que seu negócio desande. 
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or que as empresas perdem seus 
maiores talentos?









o presidente

Governo federal reconhece a atuação dos supermercados 

como necessidade inadiável para a população, numa vitória 

que custou 20 anos de luta ao setor

tividade essencial
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Michel Temer assinou, no dia 
16 de agosto, o decreto 9.127/17, que reconhece 
os supermercados como atividade essencial da 
economia. A solenidade ocorreu no salão principal 
do Palácio do Planalto, diante de uma plateia de 
454 empresários e outros representantes do setor. 
A nova norma dá ao autosserviço maior segurança 
jurídica, colocando-o no elenco de atividades cujas 
necessidades são inadiáveis. A garantia de seu 
funcionamento assegura o atendimento aos anseios 
básicos 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.

A mudança da norma atende a uma solicita-
ção feita desde 1997 pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras) e é um pleito antigo 
do setor varejista. Para o governo, a alteração na 
legislação melhora o ambiente de negócios, dá 
mais competitividade ao segmento, permite o 
crescimento das empresas e, consequentemente, 
a geração de emprego. Segundo o presidente Te-

mer, o foco é modernizar o ambiente econômico e 
produtivo para o país voltar a crescer. “O comércio 
varejista nos dá uma medida clara de como anda a 
economia, porque o varejo é o último elo de uma 
cadeia de produção e distribuição. Do varejo vai 
para o cidadão, e os números do setor são expres-
sivos”, disse o presidente. 

Defesa da livre iniciativa

Foi a primeira vez que um presidente da 
Abras foi recebido no Salão Principal do Palá-
cio do Planalto. João Sanzovo Neto considera 
que o decreto fez jus ao setor: “Desde o surgi-
mento da entidade em 1953, nós evoluímos, 
mas a legislação não. Tínhamos muitos obs-
táculos para satisfazer a demandas em alguns 
lugares do país”, diz. De acordo com dados da 
Abras, os supermercados representam 83,7% 
da comercialização de produtos de primeira 
necessidade, dando emprego a mais de 1,8 
milhão de pessoas. 
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O presidente da Agas, Antônio Cesa 

Longo, também saudou a iniciativa gover-
namental: “A Agas defende a livre iniciativa 
e a liberdade para que cada empresa do 
setor decida, junto dos seus colaborado-
res, se deve ou não abrir aos domingos e 
feriados. Sabemos do grande trabalho que 
os ex-presidentes da Abras tiveram nesta 
longa batalha, e reconhecemos ainda a im-
portância da União Nacional de Entidades 
do Comércio e Serviços, capitaneada por 
Fernando Yamada”.

João Micelli, presidente do Sindigêne-
ros-RS, viu na medida presidencial o reparo 
de um erro. “Ao reconhecer o comércio 
varejista de supermercados e de hipermer-
cados como essencial à população, o decreto 
corrige uma distorção histórica na legislação, 
que, por suas amarras, impunha limites ao 
consumo e à geração de emprego e renda”, 
declara. “Não há mais espaço para leis res-
tritivas, inócuas, que são um desserviço ao 
progresso de um país que precisa emergir da 
crise e potencializar seus recursos.”  

Diferentes entendimentos

No entendimento da Agas, o maior avanço é 
que, a partir da data, não se faz mais 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 mu-
danças cujas condições permitam que as empre-

sas administrem diretamente seus empregados 
(negociações empresas-funcionários). Embora 
muitas lojas já operem aos domingos e feriados, 
os empresários não tinham, até a assinatura do 
decreto, permissão para abri-las sem que hou-
vesse, de forma prévia, acordo oficializado com 
os trabalhadores. Agora, a partir do término do 
prazo das últimas convenções anuais, os lojistas 
têm permissão para, se quiserem, abrir seus 
estabelecimentos.

Da mesma forma pensa o secretário de 
Comércio e Serviços do Ministério da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços, Marcelo 
Maia. “O fato de não estarem inseridos no rol de 
atividades essenciais fazia com que houvesse uma 
necessidade de negociação para que pudessem 
exercer sua atividade nessas ocasiões.”  Isso passa a 
ser legalizado automaticamente. “O decreto evita 
questionamento na Justiça depois. Dá segurança 
ao supermercadista de poder contratar seu fun-
cionário e alocá-lo para trabalhar em domingos e 
feriados”, disse Maia, na assinatura. 

A questão, contudo, ainda gera controvérsias. 
Em Caxias do Sul, o Sindicato dos Comerciários 
obteve uma liminar, em segunda instância, impe-
dindo a abertura das lojas no dia 20 de setembro. 
A entidade já havia tentado o mesmo para o feriado 
da Independência, sem sucesso. Na oportunidade, 
a Convenção Coletiva firmada com o Sindigêneros 
havia terminado sua validade e uma nova ainda 
não havia sido firmada. Ao aproximar-se o Dia das 
Crianças, o Sindicomerciários voltou à carga, mas 
o acordo selado entre as partes, no dia 11 de ou-
tubro, acabou com o desentendimento. No termo, 
foi colocada a possibilidade de funcionamento dos 
supermercados em domingos e feriados. 

O departamento jurídico da Fecomércio-MG 
também entende que os sindicatos que represen-
tam o comércio varejista de gêneros alimentí-
cios, independentemente do porte da empresa, 
devem observar o procedimento previsto na Lei 
10.101/2000, ou seja, a inclusão de cláusula na 
convenção coletiva de trabalho para autorizar a 
abertura de lojas dos domingos e feriados, até 
que a questão seja definida e pacificada pelo 
Poder Judiciário. O parecer é de 21 de setembro 
e visa evitar eventuais autuações da fiscalização 
do trabalho e a formação de passivo. Segundo a 
análise daquela entidade, o decreto choca-se com 
o disposto na lei, que é uma norma superior.
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a melhor

Sorvetes têm grande aumento de vendas no verão, e região 

Sul representa terceiro maior mercado consumidor no Brasil 

lívio para o calor
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estratégia para aumentar as vendas de 
sorvetes nos supermercados começa no dia 21 de 
dezembro: é a chegada do verão. Os três meses 
da estação representam um crescimento acima de 
50% no giro desses produtos, chegando a 200% 
em algumas lojas. O calor, todavia, não faz tudo. 
É preciso preparar a loja a fim de estimular o 
consumidor a adquirir o alimento, que é ótima 
pedida como sobremesa ou lanche.

O Brasil é o sexto maior mercado de sorvetes 
no mundo. Só no ano passado, as fábricas nacionais 
produziram mais de 1 bilhão de litros, segundo 
dados da Associação Brasileira das Indústrias e do 
Setor de Sorvetes (Abis). É um ramo em busca de 
recuperação, uma vez que, em 2015, a produção 
atingiu 1,3 bilhão de litros. A queda no desempenho 
ocorreu devido a problemas políticos e econômicos 

do país. Mesmo assim, com um olhar de longo 
prazo, percebe-se uma expansão: em 2003, o total 
fabricado foi de 685 milhões de litros.

Um estudo da Mintel, empresa global de 
inteligência de mídia, afirma que o faturamento 
da categoria de sorvetes no Brasil deverá crescer 
81% até 2020. Com isso, atingirá R$ 13,9 bilhões, 
considerando todas as versões do produto e todos 
os canais de venda. A alta se explica pela entrada 
de mais produtos de maior valor agregado, como 
sorvetes premium, gourmet e saudáveis.

O consumo per capita é de 4,8 litros/ano no 
Brasil, tendo atingido pico de 6,4 litros/ano em 
2014. Os brasileiros estão entre os 10 maiores 
apreciadores do produto no planeta, num mercado 
liderado por neozelandeses, norte-americanos e 
australianos, em que o índice acima chega a ser 
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três ou quatro vezes maior. Aqui, a região Sudeste 
é responsável por 52% do total consumido; o Nor-
deste, por 19%; o Sul vem em terceiro em lugar, 
com 15%; o Centro-Oeste ocupa a quarta posição 
(com 9%) e o Norte, menos habitado e com poder 
aquisitivo menor, abocanha 5%.

Para o chão de loja

Há uma série de ações que podem e 
devem ser utilizadas no chão de loja com o 
objetivo de fomentar as vendas de sorvetes 
no verão. O básico parte da comunicação: 
dentro e fora da loja, nos encartes, tabloi-
des e nas redes sociais, divulgue promoções 
e lançamentos das principais marcas. Os 
freezers precisam estar em locais de fácil 
acesso nos setores de congelados e também 
junto aos check-outs. É bom investir na 
diversidade de formatos e embalagens, de 
modo a contemplar a variedade de gosto dos 
consumidores, sem esquecer das opções light 
e diet. A participação no volume de vendas 
revela uma preferência do brasileiro pelo tipo 
massa (70,7%), seguido dos picolés (19,7%) 
e das casquinhas com o tipo soft, feito na hora 
pelas máquinas, com 9,6%.

Mais da metade dos compradores de 
sorvete é do sexo feminino. Seus critérios 
de decisão preferenciam marca, sabor e, em 
terceiro lugar, preço. A compra normalmen-
te não é planejada, abrindo espaço para o 
aumento do tíquete médio. Uma boa dica de 
marketing, nessa linha, é aliar a exposição do 
produto com outros complementares, como 
coberturas, castanhas picadas, utensílios (po-
tes, pegadores), bolos e petit gâteau. 

Pelo gosto popular, os três sabores 
prediletos dos brasileiros são napolitano 
(creme, morango e chocolate juntos), flocos 
e creme. Um levantamento da consultoria 
Kantar Worldpanel indica que essa trinca 
detém metade das vendas totais, tendo o 
primeiro lugar 28% das vendas, o segundo, 
14%, e o terceiro, 6%. Com relação aos 
novos sabores, o consumidor está sempre 
disposto a provar novidades com frutas 
exóticas, combinações entre frutas, novos 
recheios, efeitos crocantes na massa, sorvetes 
de palito (picolés) recheados e com aparên-

cia mais atrativa, além da incorporação de 
frutas secas.

No Super da Praia, com lojas em Capão 
da Canoa, Três Cachoeiras e Terra de Areia, 
as vendas de sorvetes no verão aumentam 
em 200%. “Colocamos número maior de 
geladeiras em parceria com os fornecedo-
res e realizamos muitas promoções, com 
divulgação por encartes”, diz o empresário 
Cesion Pereira. Produto atraente às vendas 
por impulso, é exposto em locais de bastante 
fluxo, como a entrada de loja ou a frente de 
caixa. Como a alta temporada é intensa e 
curta, os fornecedores (Kibon, Nestlé, Milão, 
Trivially e Sorvelândia) são parceiros de uma 
política de abastecimento imediato, às vezes 
até diária, dependendo da marca. São 200 
SKUs à escolha dos clientes.

Neve com frutas

As fontes indicam que o sorvete pode ter suas 
origens na China, na Grécia Antiga ou na Pérsia. 
Os gregos combinavam neve com mel e frutas nos 
mercados de Atenas, tendo até mesmo Hipócrates 
incentivado o consumo de gelo para “aumento do 
bem-estar”. Os chineses faziam a mesma mistura, 
numa técnica passada aos árabes, que logo começa-
ram a produzir caldas geladas chamadas de sharbet, 
e que mais tarde se transformaram nos famosos sor-
vetes franceses sem leite, os sorbets. Em 400 a.C., 
os persas inventaram um alimento gelado especial, 
feito de água de rosas e vermicelli, que foi servido 
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à realeza durante os verões. O gelo foi misturado 
com açafrão, frutas e vários outros sabores.

A grande revolução no mundo dos sorvetes, 
todavia, veio com Marco Polo, que trouxe do 
Oriente para a Itália, em 1292, o segredo do seu 
preparo usando técnicas especiais. Assim, a moda 
espalhou-se por toda a Itália, e quando Catarina de 
Medici casou-se na França com o futuro Henrique II, 
entre as novidades trazidas para o banquete de casa-
mento estavam as deliciosas sobremesas geladas.

A primeira produção de sorvete em escala 
industrial ocorreu nos Estados Unidos, há 40 anos, 
e até hoje o país ocupa a primeira posição em fabri-
cação do produto. No Brasil, conforme conta o site 
da Abis, o sorvete ficou conhecido em 1834, quando 
dois comerciantes cariocas compraram 217 tonela-
das de gelo, vindas em um navio norte-americano, 
e começaram a fabricar sorvetes com frutas brasilei-
ras. Na época, não havia como conservar o sorvete 
gelado e, por isso, tinha que ser tomado logo após 
o seu preparo. Um anúncio avisava a hora exata da 
fabricação. O primeiro apareceu em São Paulo, no 
dia 4 de janeiro de 1878, contendo a seguinte men-
sagem: “SORVETES - Todos os dias às 15 horas, na 
Rua Direita, nº 44.”

Valor nutricional

Segundo a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária, sorvete ou gelado comestível é 
“um produto alimentício obtido a partir de 
uma emulsão de gordura e proteínas, com ou 
sem adição de outros ingredientes e substân-

cias, ou de uma mistura de água, açúcares e 
outros ingredientes e substâncias que tenham 
sido submetidas ao congelamento, em con-
dições tais que garantam a conservação do 
produto no estado congelado ou parcialmente 
congelado, durante a armazenagem, o trans-
porte e a entrega ao consumo”. É um item 
de altíssima aceitação, em todos os gêneros, 
idades e classes sociais. Com alto poder nutri-
tivo, contém macronutrientes que garantem 
uma alimentação saudável (carboidratos, 
proteínas e gorduras), que são responsáveis 
pelo fornecimento de energia, além de diver-
sos processos vitais. Embora alguns evitem o 
consumo por considerarem que o sorvete é 
tão somente uma sobremesa muito calórica 
e para ser consumida somente no verão, a 
maioria não sabe que sua composição pode 
ser mais saudável que a do pão francês.

Alimento especialmente desejável para 
crianças em fase de crescimento e para pessoas 
que precisam recuperar peso, é dotado de pro-
teínas, açúcares, gordura vegetal e/ou animal, 
vitaminas A, B1, B2, B6, C, D, K, fósforo e 
outros minerais essenciais em uma nutrição 
balanceada. Comparativamente, vale dizer que 
100g de sorvete de creme têm 208 calorias, 
enquanto a mesma quantidade de pão francês 
tem 269, e de ovo frito, 216. Evidentemente, os 
dados dependem da composição de cada fabri-
cante, mas aqueles que têm como base o leite 
são uma fonte considerável de cálcio, mineral 
essencial para a saúde de dentes e ossos.
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A coleta seletiva é uma forma sustentável de 

combater o acúmulo desenfreado de milhões de 

toneladas de lixo, geradas diariamente nas cidades. 

espeito ao
meio ambiente
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destinação correta de resíduos é 
um dever de todos. Diante do alto teor de lixo 
existente, a coleta seletiva se mostra uma pos-
sibilidade eficiente para a separação de materiais 
passíveis de reaproveitamento. “O recolhimento e o 
descarte corretos ajudam a evitar a contaminação do 
solo e dos corpos d’água, além de reduzirem os riscos 
de responsabilidade com o que não foi utilizado. 
Trazem a viabilidade de reciclagem e um melhor 
aproveitamento das áreas para destinação final do 
lixo”, afirma o engenheiro Antônio C. Pereira, diretor 
técnico da Multiprest Consultoria e Projetos.

Dados do Diagnóstico do Manejo de Resíduos 
Sólidos Urbanos, publicado em 2017 pelo Sis-
tema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS), indicam a geração de mais de 62,5 mi-
lhões de toneladas de lixo urbano no Brasil por ano. 
Isso corresponde a 171 mil toneladas de dejetos 
por dia, sendo 0,9 kg a 1,2 kg, em média, por 
pessoa. Já o Plano Estadual de Resíduos Sólidos 
do Rio Grande do Sul, elaborado pela Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente, aponta que a geração 
de dejetos nas cidades foi de 3,1 milhões de tone-
ladas e nas indústrias totalizou mais de 10 milhões 
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de toneladas também em 2014. Na capital gaúcha, 
conforme o Programa Todos Somos Porto Alegre, da 
Secretaria Municipal de Relações Institucionais, de 
1,6 mil a 1,8 mil toneladas das 7 mil toneladas de 
resíduos produzidas diariamente vão para o destino 
errado. “Elas acabam indo para o aterro sanitário 
e, devido a contaminações, não dá para recuperar. 
Perdem-se milhões na destinação deste lixo, que 
segue em caminhões para Minas do Leão”, afirma a 
coordenadora, Denise Souza Costa. Em 27 anos de 
trabalho com as unidades de triagem de materiais 
descartados no pós-consumo, ela conta que viu mui-
tas vidas se transformarem com a oportunidade de 
renda encontrada na coleta seletiva. “Grande parte 
do que é descartado poderia retornar à sociedade, ga-
rantir a sobrevivência de muitas cooperativas. Temos 
600 famílias trabalhando com o lixo, algumas tiram 
entre R$ 1.100 e R$ 1.800 por mês”, descreve. 

Separação do lixo

Para ter uma coleta seletiva otimizada, con-
forme o diretor da Ambientalize Consultoria 
Ambiental, Guilherme de Paula Krause, o ideal 
é dispor de pelo menos três diferentes conten-
tores: para resíduos recicláveis (papéis limpos, 
metais, plásticos e vidros), orgânicos (restos de 
erva-mate, cascas de frutas e outros alimentos 
não processados) e rejeitos (embalagens de 
papel contaminadas com óleo ou gordura, por 

exemplo). “Os que não são compostáveis e não 
podem ser reutilizados, caso sejam colocados 
junto aos retornáveis, podem contaminar os 
mesmos, inviabilizando a reciclagem”, alerta. 
Segundo o profissional, as empresas devem ter 
cuidado para não colocar na coleta pública os 
resíduos gerados pelo seu processo produtivo. 
“Apenas os descartes do setor administrativo 
podem ser colocados nas latas comuns. Os 
demais devem ser transportados e destinados a 
licenciadas que fazem esse serviço, contratadas 
pelo próprio gerador”, explica Krause. 

Legislação

A lei federal 12.305/2010, denominada Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, dispõe que pessoas 
físicas ou jurídicas são responsáveis direta ou indi-
retamente pela produção de materiais desse tipo e 
devem desenvolver ações relacionadas à gestão inte-
grada ou ao seu gerenciamento. “Os cidadãos devem 
dar a importância exigida para o gerenciamento do 
lixo, sendo encarregados pelo mesmo antes de se 
dar o recolhimento e descarte, mas pensando na não 
geração, redução e reutilização do que for possível”, 
reforça o diretor da Ambientalize. 
Os supermercadistas, conforme o especialista, de-
vem saber lidar com os produtos adquiridos. “Ali-
mentos vencidos geralmente são recolhidos pelos pró- 
prios fornecedores. Restos de itens in natura, 
embalagens vazias e demais resíduos devem ser 
destinados, de acordo com o Plano de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos da empresa, seguindo 
as condicionantes ambientais informadas na licença 
ambiental de cada empreendimento.” 
Conforme Pereira, o principal acordo do setor está 
relacionado a embalagens do pós-consumo. Ele foi 
assinado entre o governo federal e diferentes setores 
das indústrias produtora e usuária e os varejistas, 
em 2015. “Para os supermercadistas, a principal 
contribuição está na operacionalização dos Pontos 
de Entrega Voluntária (PEVs), e a expectativa é de 
triplicar o número existente”, descreve. Varejistas 
como Walmart, Grupo Pão de Açúcar e Carrefour já 
aderiram à proposta. Conforme Denise, autoridades 
estão em negociação com o Ministério Público para o 
cumprimento do acordo. “Formaremos uma agenda 
para que cada membro da cadeia do sistema de 
logística reversa cumpra sua parte, como cidadão, 
governo e varejo.” 

C
Cartilha sobre Plano de Resíduos

om o intuito de auxiliar a população, assim 
como os empresários na adequação de seus 
processos à política Nacional de Resíduos 
Sólidos, a Fecomércio-RS possui uma cartilha 
com orientações sobre o tema. Elaborada pelo 
Conselho de Sustentabilidade da instituição, 

a publicação traz os princi-
pais conceitos e dicas para a 
implantação de um plano de 
gerenciamento, por meio de 
uma responsabilidade ambien-
tal compartilhada. O material 
educativo está disponível 
para download no site www.
fecomercio-rs.org.br.
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Márcio Milan Superintendente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras)

notável vocação de gerar tráfego e ren-
tabilidade para as lojas, a seção de FLV atravessa um 
período de amadurecimento no Brasil. O principal 
responsável por esse processo atende pelo nome 
de segurança do alimento, conceito cada vez mais 
valorizado pelos consumidores e exigido pelos órgãos 
governamentais. Nessa seara, consequentemente, as 
discussões sobre a utilização de defensivos agrícolas 
no campo tornam-se inevitáveis. O uso desse insu-
mo, conforme apontam especialistas, está associado 
ao suprimento regular da alta demanda por alimen-
tos. A grande questão a ser debatida, portanto, não 
é se o uso dos defensivos é necessário, mas como 
eles devem ser empregados e, especialmente, como 
identificar inconformidades em sua utilização.

Diante da delicada missão, o supermercadista 
brasileiro pode contar com a plataforma disponibili-
zada pelo Programa de Rastreabilidade e Monitora-
mento de Alimentos, o Rama. De adesão voluntária, 
o projeto é uma iniciativa da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), desenvolvida em parceria 
com as associações estaduais. Na prática, o Rama 
coleta, mensalmente, amostras de FLV no estoque 
das lojas ou no centro de distribuição e as encaminha 
para laboratórios. O objetivo é identificar se os resí-
duos de defensivos agrícolas presentes nos alimentos 
estão dentro dos limites estabelecidos pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Todo o processo de coleta e análise é liderado 
pela empresa PariPassu, gestora técnica do progra-
ma. As análises do Rama contemplam 100% do FLV 
contido na lista do Programa de Análise de Resíduos 
de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), da Anvisa, o 
que corresponde a um total de 25 tipos de alimentos 

com sua de origem vegetal. Mas também existe a possibilida-
de de a rede participante monitorar outros produtos 
que não estão nessa relação. Até hoje, o programa 
já analisou amostras de 95 itens.   

O grande benefício do Rama é identificar 
não conformidades no uso de defensivos agrícolas 
e, assim, fomentar boas práticas de produção no 
campo. Ao varejista, isso representa a possibilidade 
de orientar e promover o desenvolvimento cons-
ciente de seus fornecedores para a comercialização 
de alimentos seguros para o consumo. As análises 
informam ao supermercadista se as amostras não 
conformes se devem pelo excesso de defensivo na 
produção e se houve o emprego de produtos não 
autorizados pela Anvisa ou, até mesmo, proibidos 
para a cultura analisada. 

Outra boa notícia é que a abrangência do pro-
grama vem evoluindo gradativamente. O programa 
rastreou 618 mil toneladas de FLV no primeiro 
semestre de 2017, um crescimento de 12% em 
relação ao mesmo período de 2016. Até o final 
deste ano, projetamos que um total de 1,3 milhão 
de toneladas serão rastreadas. Quanto às adesões, 
contabilizamos, neste ano, um salto de 7% do nú-
mero de participantes, que agora integram um grupo 
de 47 redes supermercadistas. 

Desde 2012, já analisamos mais de 2,5 mil 
amostras de alimentos. Isso significa uma quantidade 
expressiva de informações geradas que auxiliaram 
muitos supermercados a selecionar e capacitar seus 
fornecedores. Em tempos em que a segurança do 
alimento é cada vez mais valorizada, esse tipo de 
rastreamento é um caminho sem volta. 

astreabilidade 
ao alcance de todos
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Endomarketing é qualquer 

esforço que uma empresa 

faz para estabelecer uma 

maior aproximação com o seu 

público interno. A motivação da 

equipe reduz o turnover e gera 

melhores resultados
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de marketing institucio-
nal voltada para ações internas de uma companhia 
que visa a melhorar a imagem de uma empresa 
entre os seus colaboradores. Este é o conceito de 
endomarketing, também denominado Marketing 
Interno, que tem como resultados a motivação da 
equipe e a redução de turnover, entre outros. 

Em outras palavras, pode-se dizer que o 
termo se refere a todo e qualquer esforço que 
uma empresa faz para estabelecer uma maior 
aproximação com o seu público interno e torná-lo 
um embaixador da sua marca. Ou, ainda, que a 
ferramenta busca soluções para tornar os funcio-

Uma estratégia nários participantes de uma grande equipe, onde 
todos sabem as regras, jogam no mesmo time e 
fazem de tudo para atingir a vitória.

De acordo com a psicóloga Cléia Elaine Soares, 
que tem MBA em Marketing e mais de 15 anos de 
experiência como consultora de supermercados, é 
preciso colocar os colaboradores em primeiro lugar: 
“Eles são a chave para o trabalho acontecer. Uma 
equipe que é maltratada não será capaz de atender 
bem o cliente, isso é evidente”. Segundo a consul-
tora, o shopper sente, na chegada a um ponto de 
venda, se os funcionários estão sendo bem tratados, 
e isso impacta nos lucros da empresa. 
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Primeiros passos 

Para iniciar-se nesse campo, o pri-
meiro passo é fazer um trabalho de diag-
nóstico, mapeando todos os setores da 
companhia para verificar em quais aspectos 
é necessário atuar. Com base nos principais 
problemas e também nos pontos fortes 
levantados nessa etapa, começa o trabalho 
de endomarketing com os colaboradores e 
o de comunicação interna, com um grande 
envolvimento dos líderes. Os chefes se 
destacam entre os aspectos que contri-
buem para a motivação das equipes. Ao 
ter bons dirigentes, a empresa tem mais 
chances de estimular os seus empregados. 
“O grande entrave das empresas, e isso 
inclui o setor supermercadista, é que a 
chefia, por vezes, falha na comunicação. 
Sem o envolvimento dela, é muito difícil 
implementar essa ferramenta”, considera 
Cléia. “Para o colaborador render mais, ele 
precisa ser incentivado. Quem vai tornar 
esse caminho melhor é o líder, e, sem essa 
importante figura, isso não acontece.”

A diretora de Recursos Humanos da 
Rede Imec, Maria Lúcia Félix, concorda 
com essa visão. “A ferramenta não depen-
de apenas do RH. Para que ele seja bem-
sucedido, é importante ter o engajamento 
de todas as áreas e, principalmente, da 
liderança, para que a mensagem seja passa-
da, as ações sejam executadas e o resultado 
seja alcançado”, avalia.

Mais caro é perder clientes

Cléia cita como boas práticas realizar ati-
vidades comemorativas e até gincanas dentro 
do supermercado. “É possível que o colaborador 
aprenda o seu trabalho de forma lúdica. Os re-
sultados de tais ações são excelentes”, conta. Isso 
pode incluir os treinamentos, que também são 
fundamentais para promover o endomarketing. 
O principal mito em relação ao tema é que 
apenas as grandes empresas podem lançar mão 
de suas estratégias. “Ouço que isso não se aplica 
aos supermercados, ou que só as redes maiores 
podem fazê-lo. Pequenas companhias também 
podem aplicar essa estratégia, é muito simples, 

muito fácil, basta ter boa vontade do gestor, e não 
custa muito. Mais caro é perder cliente e tentar 
recuperar, isso é caro”, reitera a consultora.

Um supermercado pode motivar os seus 
empregados por meio de fatores como remu-
neração, benefícios, incentivos, qualidade de 
vida, respeito e uma boa liderança. Entre os 
recursos mais divulgadas do Marketing Interno 
estão treinamentos, uso de frases motivacionais, 
jornal interno, comemoração dos aniversários, 
festas, premiações e atividades como um café 
com o presidente da empresa. 

A rede de supermercados gaúcha Imec tra-
balha com diversas ferramentas de comunicação 
interna e endomarketing, como treinamentos, 
divulgação dos promovidos do mês e colabora-
dores que fazem aniversário de empresa, ações 
de reconhecimento por elogios recebidos pelo 
SAC, jornal interno, cesta maternidade, café 
da manhã com o presidente e reuniões de piso 
em todas as unidades. “Na última sexta-feira 
do mês, as equipes são convidadas a comemorar 
promoções, aniversários e elogios recebidos, 
entre outros, em toda a Rede Imec”, conta 
Maria Lúcia.

A empresa, que tem 21 lojas no Rio Gran-
de do Sul (17 supermercados Imec e 4 Desco 
Super&Atacado) e aproximadamente 2,1 mil 
colaboradores, promove campanha interna de 
incentivo às vendas, com a entrega de prêmios, 
e melhorias da estrutura, para oferecer ao co-
laborador um ambiente agradável para trabalhar. 
“Entre elas, estão novos equipamentos, salas de 

Imec promove o Café com  
o Presidente
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as descanso, qualidade de iluminação e climatiza-
ção”, cita a diretora. “As estratégias foram sendo 
criadas ao longo do tempo. Existem ações que já 
realizamos há mais de 15 anos.”

A Rede Imec conta com diversos treina-
mentos para as lideranças (comportamentais 
e técnicos) e para os colaboradores, desde os 
obrigatórios, como segurança no trabalho e 
CIPA, até os que reforçam a cultura e a atenção 
ao cliente. Neste ano, a principal capacitação 
sendo desenvolvida é sobre atendimento, com 
diversos módulos. A companhia revitalizou o 
programa Boas-Vindas para os futuros colabo-
radores. “O projeto tem por objetivo acelerar o 
aculturamento do novo colega e recepcioná-lo 
da melhor forma, para que se sinta parte da 
empresa já nos primeiros dias de trabalho”, 
explica Maria Lúcia.

A Rede ainda lança mão de outros dois 
incentivos: o Prêmio de Metas, que gratifica os 
colaboradores de loja a partir de alguns indica-
dores do negócio, e a Campanha de Vendas, com 
recompensas mensais para as lojas que atingirem 
ou superarem as metas de venda.

Segundo Cléia, as empresas devem tomar 
alguns cuidados na implantação de um sistema 
de premiação. “O supermercadista deve fazer 
uma verificação do que é possível e o que a 
empresa espera de resultados. Se você implanta 
um plano, mas não dá sequência, desmotiva os 
funcionários”, pontua. Um bom plano não exige 
necessariamente compensações em forma de 
dinheiro. “Já vi empresas darem uma quantia 
extra para motivar, sem um trabalho de pla-
nejamento. Isso pode gerar uma sensação de 
injustiça por parte de quem não foi premiado 
e não entendeu os critérios, criando mais pro-
blemas do que solução.” A psicóloga considera 
que os programas podem envolver tanto a parte 
financeira quanto experiências. “Um supermer-
cado levou os colaboradores para o parque de 
diversões Beto Carreiro. Essa atividade, pelo que 
conversamos com os funcionários, parece ter 
sido muito mais gratificante do que se tivessem 
recebido dinheiro.”

Campanha de Vendas é uma das ações 
utilizadas pela Rede Imec
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Estratégias

Confira algumas dicas da psicóloga Cléia Elaine Soares sobre 
ações e pontos a serem observados:

Reunião com as lideranças – Proponha um encontro 

com as lideranças em horário que possibilite 

diálogo e pouca interferência.

Ficha de desligamento de funcionário – Ao sair da 

empresa, o funcionário está livre para expressar 

a sua opinião. Ele deve preencher uma ficha com 

nome, tempo de serviço, setor, líder, expor 

como foi o relacionamento com os colegas 

de trabalho, como foi a atitude do líder, se a 

companhia pagou devidamente o salário e as 

horas extras, motivo da saída e sugestão de 

melhoria para a empresa.

Comunicação – A base fundamental do 

endomarketing é a comunicação. Reuniões 

frequentes com as equipes são uma necessidade 

para a saúde empresarial. 

Premiações – A implantação de um sistema de 

premiação merece cuidado e ampla discussão 

com todos os envolvidos. O ideal é criar 

gratificação vivencial, além da financeira. Algumas 

práticas que dão certo no setor são ingressos 

para cinema, crédito de celular, viagem, dia 

de folga, visita da família ao local de trabalho, 

churrasco e sorteio de prêmios.
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as necessidades dos con-
sumidores, nada melhor do que verificar a opinião 
do público-alvo sobre os seus produtos e serviços. 
“Pesquisas de satisfação são fundamentais para 
uma marca, que deve estar de acordo com as 
expectativas dos clientes”, afirma o diretor da 
Segmento Pesquisas, Ramiro Freire. Elas devem 
ser feitas periodicamente para gerar informações 
estratégias aos gestores, de forma a aprimorar ou 
trabalhar os pontos de insatisfação.

Entre os modelos e metodologias disponíveis, 
conforme o especialista, estão a quantitativa, que 
mostra a porcentagem de aceitação de determi-
nada área do negócio. A coleta de opiniões pode 
ser tanto presencial como por telefone ou e-mail. 
“Vai depender do banco de dados disponível e da 
realidade de cada supermercado. Deve-se pensar 
nos frequentadores por loja e horário, fazendo 
amostragens diferentes.” Premiações podem 
incentivar o preenchimento, tendo uma taxa de 

para entender resposta mais alta. Há ainda a opção de direcionar 
a arrecadação de dados por faixa etária e gênero, 
por exemplo. “Será uma amostragem represen-
tativa, com grau de erro menor do que em uma 
mostra científica.”

Com o intuito de atualizar o perfil do consu-
midor Rissul, a holding UnidaSul buscou conhecer 
mais sobre os seus clientes. O questionário foi 
aplicado nas lojas da rede, entre 10 e 27 de mar-
ço. Anteriormente, foram definidos os objetivos, 
a metodologia e a amostra da pesquisa. Depois, 
vieram as fases de teste e de execução. “O tempo 
de preparo é mais demorado do que o da aplicação, 
mas é fundamental para o sucesso e para o grau 
de confiabilidade dos dados”, explica o gerente 
de Marketing, Rafael Lubini.

O objetivo principal da amostragem, segundo 
ele, foi saber mais sobre os frequentadores dos 
supermercados Rissul. “Nosso foco era o com-
portamento, e não mais somente números demo-

Pesquisas de satisfação auxiliam varejistas em ações estratégicas para atrair 

e reter cada vez mais pessoas interessadas no negócio, refletindo-se na 

melhoria da qualidade de diferentes setores do supermecado
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gráficos. Não basta sabermos quem são e quanto 
ganham, mas o que fazem, como compram, o que 
procuram e, principalmente, o que consideram 
mais importante”, descreve. Na iniciativa, a empre-
sa buscou ainda avaliar setores-chave da rede, sua 
estrutura física e o atendimento das equipes.

Resultados e estratégias

A maioria das pesquisas realizadas, 
conforme o profissional, confirmam dados 
já conhecidos pela experiência de mercado. 
“Sempre surgem fatos novos, informações 
que, muitas vezes pelo distanciamento com o 
dia a dia das lojas, passam despercebidas e até 
mesmo são contrárias ao que se acha. Todas 
as ações precisam gerar resultados, e quanto 
mais certeiro for o diagnóstico, mais preciso 
será o remédio”, explica Lubini. Os dados 
apurados e parametrizados, segundo ele, for-
necem insights. “O cruzamento deles promove 
cenários, previsões e tendências. A partir daí, 
são geradas demandas, alinhamentos estra-
tégicos e tarefas  para cada setor dentro da 
organização”, esclarece. Dessa forma, surgem 
ações para fortalecer o que está bom e sanar 
os pontos deficitários. “O resultado serve para 
ajustarmos a comunicação, a linguagem e a 
forma de como e o que faremos para chegar 
até o consumidor. Precisamos nos adaptar aos 
clientes, e não mais eles a nós”, conclui. 

Há várias métricas, de acordo com Frei-
re, para tabular uma pesquisa de satisfação. 
“O processo conta com diversas etapas, que 
partem do planejamento amostral, fazendo-se 
uma análise não apenas dos dados gerais, mas 
por segmentações”, cita. A partir das conclu-
sões, podem-se fazer ações mais específicas por 
meio do marketing digital, de relacionamento 
e da geração de negócios a partir das mídias 
sociais, até mesmo de captação de marcas. 
“É um trabalho de inteligência de conteúdo. 
As fontes hoje são múltiplas. No próprio es-
tabelecimento, há a possibilidade de treinar 
funcionários para captar informações”, expõe. 
No final de uma compra, por exemplo, a caixa 
pode perguntar se o cliente ficou satisfeito 
com o atendimento. “São pequenas métricas, 
que podem ajudar muito. Ter um ambiente 
que cause algum tipo de experiência, com 

uma música ou um aroma, pode fazer muita 
diferença nos números finais.”

O diretor da Segmento Pesquisas lembra 
ainda que cada vez mais o consumidor se torna 
um produtor de dados, em meio às diversas 
opções na internet. “Ele deixa muito conteú- 
do nas redes sociais, que pode ser utilizado. 
Há novos canais de coleta, que possibilitam 
uma pesquisa mais rápida, barata e acessível 
aos gestores.” Uma das novidades citada por 
ele é o totem de pesquisa digital, que ajuda os 
varejistas a monitorar a satisfação dos clientes 
e o desempenho de suas lojas em tempo real. 
A tecnologia permite coletar informações 
estratégicas sobre quais dimensões, unidades, 
horários e datas estão enfrentando problemas. 
“Com os resultados, o empresário realiza 
ações rapidamente e acompanha o impacto 
das decisões, reduzindo perdas e aumentando 
o lucro da empresa ao longo do tempo.” 

Em termos qualitativos, o especialis-
ta diz que é possível entender por que as 
pessoas estão ou não satisfeitas. “Se elas 
reclamam da padaria, deve-se fixar o olhar 
no setor, fazer um estudo e propor ações. 
Proporcionar uma nova experiência, para 
que elas indiquem os pontos a serem aprimo-
rados, pode influenciar no aumento do seu 
tíquete médio.” Em época de Big Data, ele 
reforça que a questão central é a análise de 
dados. “São oportunidades gigantescas que as 
empresas têm para tratar informações e gerar 
uma comunicação positiva, criando inteligên-
cia de conteúdo. Dessa forma, fortalece-se a 
conexão da marca com o consumidor.”
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A tradicional Caixa de Especialidades ganhou 
uma edição limitada, que trará três novos bom-
bons da marca: Prestígio Branco, Alpino White 
Top e Classic Meio Amargo. As novidades serão 
somadas aos demais itens que já fazem parte da 
seleção de chocolates da empresa. A caixa perma-
nece igual, com 300g e 17 bombons.

Para as festividades de 2017, a empresa 
apresenta a linha especial de Panettones Village 
com sabores indulgentes. Entre as alternativas 
estão Village Trufado com Gotas e Recheio de 
Chocolate 500g, Village Bem Casado Doce de 
Leite com gotas de Chocolate 500g e Village 
Trufado de Avelã e Gotas de Chocolate 500g. 
Além disso, neste ano a empresa disponibilizará 
os exclusivos Village Trufado Banana com cane-
la e gotas de chocolate 500g e Village Goiabada 
Cremosa 500g. 

O rótulo RAR Moscatel chega para integrar o 
catálogo de bebidas da RAR/RASIP, que agora possui 
10 opções de vinhos e espumantes. O mais novo inte-
grante da família foi lançado no mercado em outubro. 
Com sabor leve e tropical, a novidade foi pensada para 
atender ao gosto do público jovem. O espumante será 
produzido e envasado com uvas cultivadas no Vale do 
São Francisco, região ideal para manter o alto padrão.

Nestlé Especialidades 
em edição limitada

RARNovo rótulo 
de espumante

VIllAGe Mais 
sabores para o Natal

temAbIAniversário 
com lançamento

Dentro das ações da 
comemoração dos 27 anos 
da Temabi Alimentos, a 
empresa disponibilizou 
ao mercado as Bolinhas 
Sabor Bacon. O produto 
foi lançado na 51ª Con-
venção Regional de Su-
permercados de Traman-
daí. Integrando a linha 
de salgados, as bolinhas 
serão comercializadas em 
pacotes de 200g.
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A Santa Clara criou mais uma opção para quem pos-
sui restrições alimentares. A novidade é a Ricota Fresca 
Zero Lactose, da Linha Saúde. Além de possuir baixo 
teor de gordura, o alimento é leve e de alta digestibili-
dade. O produto chegará a toda a região Sul e também 
aos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Aumentando  s eu 
portfólio de mais de 200 
produtos, a Gota Limpa, 
de Imigrante, lançou no 
mercado nacional o seu 
Limpador Multiuso. O 
item já está disponível para 
o consumidor no autosser-
viço, e pode ser encontrado 
na versão Original 3x1 
com 500ml, atuando na 
limpeza, brilho e remoção 
de gorduras.

Para o cinquentenário da Cooperativa Piá, 
comemorado em outubro, a empresa preparou 
algumas ações. Entre elas está o relançamento do 
primeiro iogurte da marca, em edição limitada. 
Produzido em 1983, o produto volta às pratelei-
ras dos supermercados com a mesma receita e 
embalagem. As opções de sabores também não 
mudaram: abacaxi, morango e salada de frutas.

sANtA ClARARicota sem 
lactose chega ao mercado

GotA lImpA Novidade 
foi lançada na ExpoAgas

pIáSabor 
de nostalgia

VINíColA AuRoRALançamento 
na linha de azeites

Como parte da ampliação da linha Pequenas Parti-
lhas Notáveis da América, a Vinícola Aurora divulga o 
novo azeite extravirgem, elaborado no Chile. O produto 
chega ao mercado em duas opções: garrafas de 500ml 
de vidro escuro com bico dosador ou kits com 12 gar-
rafinhas de 15ml. Os itens da linha possuem variedades 
picual de 70% e arbequina de 30%, além de acidez 
máxima de 0,2%. 



m
ic

ro
fo

n
e

80 Revista AGAS (novembro/dezembro 2017)

Fabiano Dallazen Procurador-geral de Justiça

de crise econômica em que se 
encontra o Brasil traz, além de enormes desafios, 
necessidade de adaptações tanto na oferta como 
no consumo de bens e serviços. Impactado pelas 
variações na economia e pelo aumento generaliza-
do dos preços, o consumidor torna-se ainda mais 
exigente, considerando não só o custo/benefício 
como a qualidade e a forma como são disponi-
bilizadas as mercadorias. No caso específico dos 
alimentos, por exemplo, além de exigir cada vez 
mais comodidade na hora de comprar, o consu-
midor busca qualidade e variedade nos produtos, 
também disponibilizados em larga escala para 
consumo através de sites e redes sociais.  A 
adesão e a fidelização às marcas que conhece 
e considera confiáveis são práticas frequentes 
entre os novos consumidores, hoje acessados e 
atraídos dentro de suas casas, carros ou estações 
de trabalho, com apenas um clique.  

Atento a esse cenário de constantes 
transformações nas relações de consumo, o 
Ministério Público desenvolve desde 2015, em 
parceria com diversas entidades e instituições, o 
Programa de Segurança Alimentar, um conjunto 
de ações preventivas e operações de fiscaliza-
ção na venda direta e indireta de alimentos ao 
consumidor. Ao longo desses anos, se diversos 
problemas foram identificados em alimentos de 
origem animal e vegetal, também foram perce-
bidos investimentos e avanços na organização do 
varejo para aprimorar processos de verificação e 
controle de qualidade, boas práticas e a capaci-
tação de profissionais que atuam no setor.

o momento Do ponto de vista legal, o Código de Defesa 
do Consumidor (Lei 8078/90) estabelece que 
todo alimento disponibilizado ao destinatário final 
que esteja inadequado ao fim a que se destina 
ou em desacordo com as normas regulamentares 
de fabricação, distribuição ou apresentação é de 
responsabilidade de toda a cadeia.  Não importa 
quem foi o causador da irregularidade, se produ-
tor, distribuidor, importador, ou comerciante, a 
lei assegura ao consumidor o exercício de seus 
direitos, mesmo que não haja como descobrir o 
“culpado” pela irregularidade do produto.  Dessa 
forma, como a relação normalmente se dá no 
varejo, as demandas por troca ou ressarcimento 
de valores por aquisição de alimento impróprio, 
ou até mesmo indenizações por danos materiais 
ou imateriais, ocorrem, principalmente, entre o 
consumidor e o estabelecimento comercial onde 
foi adquirido o alimento, quando muitas vezes a 
origem do problema não está no comércio. 

A sociedade de consumo é uma realidade que 
precisa da convergência de ações de todos que nela 
convivem. Por isso, o trabalho desenvolvido pelas 
diversas entidades que integram o Programa de 
Segurança Alimentar, como a Agas, é fundamental 
tanto para qualificar a fiscalização como para orien-
tar os consumidores.  Da mesma forma, ao varejo 
incumbe, cada vez mais, a fim de evitar sanções 
administrativas ou demandas judiciais, escolher 
fornecedores idôneos e manter a integridade dos 
produtos em exposição ou estoque, dentre outras 
práticas que levem ao fornecimento de alimentos 
seguros, sem risco à saúde e à vida humana. 
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Associação Gaúcha de Supermercados
Rua Dona Margarida, 320 – CEP 90240-610

Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

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

www.agas.com.br

Presidente
Antônio Cesa Longo – Bento Gonçalves

Vice-Presidentes
Ademar Pedro Cappellari – Porto Alegre

Augusto de Césaro – Esteio

Cláudio Zaffari – Porto Alegre

Ezequiel Stein – Igrejinha

Sérgio Zaffari – Passo Fundo

Diretores
Ademir Gasparetto – Porto Alegre

Antônio Alberto Righi – Santana do Livramento

Antônio Ortiz Romacho – Gravataí

Cláudio Schwerz – Cruz Alta

Jaime José Andreazza – Caxias do Sul

Jairo Antonio Libraga – Santa Maria

José Eduardo Macedo Cidade – Porto Alegre

José Reni Milanezi dos Santos – Imbé   

Leonardo Taufer – Lajeado                   

Lindonor Peruzzo Junior – Bagé

Manuel Ademir Pereira – Viamão                

Paulo Fernando Pfitscher – Porto Alegre

Patrique Nicolini Manfroi – Bagé

Pedro Jacó Schneider – Ivoti

Raymundo Renero Beltrame Neto – Santa Maria

Conselho Fiscal
Cesion do Nascimento Pereira – Capão da Canoa

Franck Flamarion Muller – Taquara

Jacinto da Luz  Machado – Porto Alegre

Luiz Carlos Carvalho – Rio Grande

Olirio Bortolon – Vacaria

Sandro Formenton – Canoas

Representantes junto à Abras
Antônio Cesa Longo

Cláudio Zaffari

Conselho Superior
Ana Saling – Santa Rosa

Cláudio Ernani Neves – Jaguarão

Lindonor Peruzzo – Bagé

Santo Assis Beltrame – Santa Maria

Ugo Dalpiaz – Osório

Agas Jovem – Presidente
Adriana Ribeiro Ortiz – Gravataí

Gerente-Executivo
Francisco Schmidt 

Representantes
Alceu Maggi Borges – Cachoeirinha

Amaury Andre Feron – São Luiz Gonzaga

Ardi Deloi Muller – Taquara

Arlei José Karpinski – Getúlio Vargas

Arthur Ribeiro Sobrinho – Soledade

Celso Miller – Santa Cruz do Sul

Cláudia Sonda – Erechim

Daniel Lenz – Venâncio Aires

Danilo Tiziani – Porto Alegre

Davi Treichel – Pelotas

Gastão H. Weinert – Santo Ângelo

Helvio Debona – Sarandi

Ismael Ali Baklizi – Uruguaiana

José Luiz Righi – Santana do Livramento

Leandro Alberto Rheinhermer – Carazinho

Luiz Antônio Oliveira – Alvorada

Luiz Brandão – Santiago

Matheus Tischler – Cachoeira do Sul

Rodrigo Marin – Guaporé

Rosane Ávila Roxo – Camaquã

Rudi Nei Schneider – Panambi

Marili Mombach – Montenegro

Sergio Coppeti – Santa Maria

Tania Maria Ampessan Fochesato – São Marcos

                                                  Departamentos   

 Associado:  atendimento@agas.com.br

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

 Financeiro:  financeiro@agas.com.br

 Imprensa:  imprensa@agas.com.br

 Jurídico:  juridico@agas.com.br

 Marketing e Eventos:  eventos@agas.com.br
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