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obteve um crescimento de vendas de 5,5%, no 
ano em que o setor ainda luta para se recuperar 
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Fazer a nossa parte
no dia a dia

honra reunirmos personalidades, empresas 
e entidades tão significativas em suas áreas de atuação 
para mais uma Convenção Gaúcha de Supermerca-
dos, a nossa ExpoAgas 2018. Os supermercados são 
como uma segunda casa para todos nós, já que estão 
presentes na vida de todos os gaúchos e recebem dia-
riamente 4 milhões de pessoas. Se hoje a nossa feira 
é forte, esta construção tem o mérito fundamental 
da indústria gaúcha, que mais uma vez mostrou-se 
majoritária entre os nossos expositores.

Estamos otimistas, mesmo que a esperada 
retomada da economia brasileira ainda não tenha 
sido sentida pela maioria de nossas empresas. 
Galgamos importantes conquistas, como a Re-
forma Trabalhista, oportunizando a retomada da 
criação de novas vagas de trabalho, por meio do 
trabalho intermitente. Contudo, ainda vivemos 
em um país em que 14 milhões de pessoas estão 
desempregadas e em que 41% da população adulta 
estava inadimplente no mais recente levantamento 
do SPC, além dos 40 milhões de brasileiros que 
desistiram de buscar qualificação e da busca de 
empregos, indo para a informalidade. 

A corrupção é o maior problema do nosso 
país, mas uma reforma cultural em nosso modo de 
agir e de pensar também é iminente. Mais do que 
copiar qualquer sistema de governo dos Estados 
Unidos, já que os cenários são obviamente dife-
rentes, defendemos que nós, enquanto brasileiros, 
precisamos copiar as três palavras mágicas do 
desenvolvimento norte-americano: coletividade, 
liberdade e responsabilidade.

foi  uma Lembramos que enquanto a Previdência 
não for separada da saúde, a soma dos sistemas 
público e privado vai seguir custando o corres-
pondente a 54% do orçamento brasileiro, mais do 
que o dobro do que é gasto com educação, saúde 
e benefícios sociais. Além disso, hoje os 32 mi-
lhões de aposentados da iniciativa privada custam 
o mesmo que 1 milhão de aposentados do poder 
público. A atual estrutura da máquina pública 
brasileira possui hoje quase 71 mil políticos, com 
um staff de 715 mil funcionários públicos não 
concursados. Tal estrutura gera um gasto acima 
de 128 bilhões de reais ao ano, mais 6 bilhões 
do fundo partidário em 2018. Como permitimos 
que a situação chegasse a esse ponto? 

Acreditamos nas boas ideias, na honesti-
dade, no trabalho e nas instituições brasileiras. 
Acreditamos na Polícia Federal e na Lava-Jato, 
no Ministério Público, nos bons políticos – e 
acreditamos, acima de tudo, na força do povo 
brasileiro. Vamos fazer a nossa parte no dia a 
dia, contribuindo em nossa comunidade com as 
pequenas soluções: fiscalizando, exigindo a nota 
fiscal em nossas compras, eliminando as corrup-
ções do cotidiano. Todos somos os fiscais e os 
proprietários de fato e de direito deste grande 
condomínio que é o Brasil. 

Neste ano eleitoral, segue nos causando preo-
cupação a questão do decreto que regulamenta as 
exigências para a manipulação e comercialização 
de carnes e fiambres no Estado. É imprescindível 
que esclareçamos que o decreto assinado pelo go-
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vernador Sartori, trazendo essas regulamentações, 
não trouxe proibições ao setor do comércio: pelo 
contrário, esse decreto garantiu que todos possam 
manipular e comercializar produtos de origem 
animal em nossas lojas, desde que respeitadas as 
devidas regulamentações e exigências de segurança 
alimentar. Precisamos da união de todos os setores 
da cadeia para evitar que uma questão de saúde 
pública e de prestação de serviço aos consumido-
res vire objeto de plataformas políticas.

Antes da publicação do novo decreto, todo 
e qualquer tipo de manipulação pelo varejo era 
proibida, já que as leis datavam de mais de 50 
anos. Temos o sonho de que a indústria forneça 
100% dos produtos de açougue e fiambreria já 
cortados, manipulados, fatiados, temperados, 
empanados e prontos para que o varejo faça seu 
verdadeiro papel, que é o de vender os produtos 
ao consumidor. E este sonho já é real, já que com 
o apoio do Sindicato da Indústria de Laticínios 
do Rio Grande do Sul (Sindilat-RS), Sindicato 
das Indústrias de Produtos Suínos (Sips), Sindi-
cato das Indústrias de Carnes e Derivados do RS 
(Sicadergs), Associação Gaúcha da Avicultura 
(Asgav), Fecomércio, Federação da Agricultura 
do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e ou-
tras entidades representativas da indústria, os 
fornecedores estão investindo e se adequando 
a essa nova realidade.

Seguimos apoiando as atividades de fis-
calização em nossas lojas, mas frisando que os 
excessos, as distorções e a falta de bom senso 
ainda imperam nessas visitas aos pontos de 
venda. Os supermercados querem contribuir 
para a minimização do problema, e a Agas está 
sempre ao lado dos órgãos públicos. O descarte 
de alimentos, nesta ações, é um dos grandes 

crimes à economia popular. Mais de centenas de 
toneladas de carnes já foram descartadas, sim-
plesmente porque algumas pessoas fiscalizadoras 
não concordaram com a apresentação do produto, 
mesmo estando em condições de consumo e 
dentro dos padrões de procedência.

Lembramos a todos, também nesse sentido, 
sobre a importância de programas de rastreabili-
dade de hortifrútis, como RAMA, desenvolvido 
pela Associação Brasileira de Supermercados 
(Abras) e já em aplicação no Rio Grande do 
Sul. Nos orgulhamos da qualificação e produ-
tividade de nossos produtores rurais, que há 
muitos anos têm contribuído para o equilíbrio de 
nossa balança comercial, além de levar comida 
mais barata para a mesa dos brasileiros. Nesse 
sentido, lançaremos mais um evento, o Almo-
çando com a Agas, destinado aos produtores 
rurais, realizado em Lajeado ou Farroupilha, 
até o mês de outubro, com o apoio da Farsul e 
Sebrae-RS. Lá, reforçaremos a importância do 
setor primário.

Enfim, obrigado à incansável diretoria da 
Agas e à nossa competente equipe executiva, 
aos patrocinadores e expositores, e a todos 
que direta ou indiretamente participam da 
construção e do planejamento deste grande 
palco de qualificação e bons negócios que foi a 
ExpoAgas 2018. Se o cenário econômico não é 
o mais favorável, vamos ajustar as velas do nosso 
barco e enfrentar todas as tormentas para que 
sejamos exitosos ao final de mais essa viagem. 
Afinal, é nas grandes tempestades que se forjam 
os melhores marinheiros.

Confira, nesta edição, tudo o que ocorreu  
na maior feira supermercadista do Sul do país 
e muito mais. Boa leitura!
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um grande  sonhador – assim se defi-
ne Miguel Falabella, que busca compreender 
e retratar o ser humano de forma real e 
corajosa. Autor, ator e diretor, ele é conside-
rado um dos artistas mais versáteis do país. 
Foi uma das atrações ilustres da ExpoAgas 
2018, que ocorreu de 21 a 23 de agosto, na 
Fiergs, em Porto Alegre. Na palestra Viver 
e sonhar em voz alta, mesmo título do livro, 
lançado em 2011, ele resgata a sua trajetória 
nos palcos, que muito tem a ver com seu lado 
empreendedor. Também reforça a impor-
tância de colocar em prática seus projetos, 
valorizando sempre as pessoas. 

Atualmente, dirige e atua em Annie – o 
musical, na televisão faz participações no 
programa Vídeo Show e na reprise do hu-
morístico Sai de Baixo, além de integrar o 
elenco do Show dos Famosos do Domingão 
do Faustão. Além disso, administra seu pró-
prio teatro no Rio de Janeiro e confessa ter 
muitos sonhos para colocar em prática. Sua 
vasta biografia ainda conta com uma passagem 
como gestor público da rede municipal do nú-
cleo de teatros carioca, na primeira gestão do 
prefeito Cesar Maia, vários livros sobre teatro, 
crônicas, roteiros e poesias. A generosidade 
de compartilhar sonhos, ideias e histórias faz 
parte de sua trajetória, retratada na entrevista 
concedida à Revista Agas.

REVISTA AGAS Como ser autor, ator e diretor, 

dividindo-se em multifunções e obtendo sucesso 

em várias áreas ao mesmo tempo?

MF É ser efetivo, eu consigo ter uma 
liderança, fazendo uma gestão humanista. 
As pessoas são minhas amigas, eu trabalho 
com amigos. Acredito muito naqueles a 
quem dou espaço. Não é um espetáculo só 
meu, mas de vários. Eu acho que o grande 
segredo da vida é você saber entusiasmar 
o seu vizinho. Se ele comprar o seu sonho, 
que bom para você.  

RA Quando você se descobriu um empreende-

dor? Desenvolver esse lado é fundamental para 

administrar todo esse potencial criativo?
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U
”“Nessa era, não se 

pode abrir mão do lado 

humanista, cada vez 

mais nós temos que 

buscar o sonho.

MF É fundamental ser empreendedor. 
Desde muito cedo eu descobri que para 
realizar os meus sonhos eu precisaria em-
preender, porque era uma maneira de via-
bilizar aquilo que eu sonhava. Comecei a 
produzir muito jovem e, obviamente, com 
o passar dos anos e a experiência você vai 
se tornando melhor naquilo que faz. Ainda 
que agora eu já não produza mais, tenho 
pessoas treinadas que cuidam dessa parte, 
mas, se eu precisar produzir de novo, eu 
volto tranquilamente.

RA Você separa a vida pessoal e profissional? 

MF Consigo separar as duas, tiro férias, me 
premio, vou passar o Natal em Estrasburgo 
(França) para comer torradas com gordura 
de ganso (risos). 

RA A relação com os fãs foi potencializada pelas 

redes sociais?

MF Sim, embora eu sempre tenha tido 
uma vida muito minha. Eu tenho dois me-
ninos, um de 26 anos e outro de 23 anos, 
que mantive a vida inteira fora da mídia, 
longe de tudo isso, para que eles tivessem 
uma vida saudável, feliz, afastada dessa 
loucura midiática. Eles são homens muito 
interessantes. Eles foram estudar na Nova 
Zelândia desde pequenos para podemos 
“respirar”, porque senão fica muito difícil.

m sonhador 
humanístico

RA Muitas de suas obras, em especial o Sai de 

Baixo, tornaram-se um grande sucesso pela iden-

tificação do público com os personagens. 

MF O Caco Antibes é um psicopata, que 
era engraçado, carismático, mas um mons-
tro. Tem uma história muito interessante, 
em que o porteiro da rede Globo certa vez 
me disse algo maravilhoso: “Seu Falabella, 
sempre que tem muitas pessoas esquisi-
tas eu sei que é para um programa seu” 
(risos). Eu fiquei tão lisonjeado e falei para 
ele: Que bacana! E é verdade, eu costumo 
fazer o que eu chamo de comédia da tole-
rância, acho que todo muito é bem-vindo.

RA Em meio a um período de tanta desesperança 

no país, é possível criar boas histórias observan-

do as pessoas?

MF Eu consigo, estou aí fazendo um 
espetáculo com 17 pessoas na orquestra, 
23 no palco, 80 maquinistas, peruqueiros 
e camareiras. Eu estou indo na contramão 
de tudo. Todos me dizem que sou maluco, 
por fazer um negócio desse agora. E eu 
digo que vou, uai. Se não for fazer agora, 
será quando? Tivemos mil meninas inscri-
tas para a escolha da Annie (musical ba-
seado na história em quadrinhos Annie, A 
pequena órfã, do cartunista americano Ha-
rold Gray), aí eu pedi para ver 100. Quan-
do elas forem selecionadas, me chamem. 

Cláudia Boff
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Além do que a justiça brasileira me obriga 
a ter três elencos, sendo que eu não posso 
ter dois como todo mundo. Até parece um 
país que se preocupa muito com a infância. 
Ao todo são 21 atrizes mirins, porque são 
sete por noite. Então, é puxado.  

RA Entre vilões e mocinhos, um dos pontos 

altos dos teus personagens é o toque de um 

humor ácido. 

MF Eu só sei contar histórias, eu aprendi 
com o meu avô, um italiano que gostava 
muito de óperas e de contar histórias. 
Claro, o humor é fundamental, tendo 
uma visão crítica. 

RA Em uma época de pouca tolerância do 

público, como dosar essas intervenções, tendo 

cuidado com temas sensíveis, como diversidade 

e preconceito?

MF As pessoas têm que tolerar, mas eu 
não ligo para o politicamente correto. Eu 
acho tudo uma imbecilidade, estou nem aí 
para isso. Até porque eu não me importo 
com haters e a internet. Acho uma pobreza 
aqueles que vivem agarrados no celular, 
que não leem. São pessoas que não me 
interessam. Já me “mataram” na internet 

tantas vezes. Depois disso, vai fazer o quê? 
Não dou confiança para coisas desse tipo.
   

RA És um defensor da linguagem dentro e fora 

dos palcos. Como as pessoas podem se benefi-

ciar do conhecimento da estrutura da língua?

As pessoas têm que estar preparadas para 
gerir uma empresa, para a vida. É preciso 
ter ferramentas para isso. Então, é compli-
cado se você não estuda, não lê ou não vai 
a muitos lugares, mas se você, efetivamen-
te, se abre, é interessante.

RA Como você vê a atual situação do Brasil?

MF É um país que obviamente se ressente da 
absoluta falta de investimento na educação, 
isso é terrível. Sem esses investimentos, nós 
não conseguiremos realmente dar a volta 
por cima em longo prazo. A Coreia levou 40 
anos para deixar de ser uma vila de pescado-
res para virar o que tornou hoje, mas foi um 
longo período de maciços investimentos em 
educação. Nessa era, não se pode abrir mão 
do lado humanista, cada vez mais nós temos 
que buscar o sonho, o humanismo, seja na 
gestão empresarial ou no que for. 

RA O que esperar do futuro desta nação? 

MF Temos que resistir e brigar sempre por 
um país mais justo, que facilite a vida. Eu 
estou fazendo agora a Annie (em que o 
ator e diretor interpreta o milionário Oli-
ver Warbucks, em cartaz em São Paulo), 
que fala de um período terrível da história 
americana. Na depressão de 1929, 50 
milhões de pessoas não tinham meios de 
subsistência, e o então presidente Franklin 
Roosevelt transformou o momento com o 
New Deal (conjunto de medidas econômi-
cas e sociais para recuperar a economia), 
uma visão positiva. O político cita em 
uma frase famosa: “Decidi que se a minha 
administração vai ser alguma coisa, será de 
um otimista em relação ao futuro deste 
país”. Eu sou um otimista, acho que nós 
somos capazes. Não sei se vou ver aconte-
cer, mas eu estou fazendo a minha parte. 
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R$ 124 mil para o  
Troco Solidário

Cruzeiro do Sul 
tem Super Languiru
O dia 18 de setembro também marcou a inauguração da sétima uni-
dade do Supermercado Languiru, no município de Cruzeiro do Sul. 
O novo estabelecimento foi viabilizado a partir de parceria firmada 
pela cooperativa com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do mu-
nicípio. O prédio, pertencente ao STR e com contrato de locação 
por 15 anos, recebeu melhorias que possibilitaram a reestruturação 
interna de setores como açougue, padaria, fiambreria e de hortifrúti, 
além do estacionamento e porta de acesso, com ampliação do espaço 
físico e do mix de produtos. Agora, a Cooperativa passa a ter unidades 
do autosserviço em Teutônia (onde fica a sua sede), Poço das Antas, 
Bom Retiro do Sul e Arroio do Meio.

Riscos da precificação de 
produtos pela indústria
A Agas manifesta preocupação com a recorrência de uma prá-
tica que prejudica a liberdade de mercado e o relacionamento 
entre supermercadistas e fornecedores em alguns segmentos 
e categorias de produtos. Segundo o presidente da entidade, 
Antônio Cesa Longo, a comercialização de produtos que vêm 
com preço de venda definido pela indústria retira do varejista 
a primazia da gestão do seu negócio: “É uma prática perigosa e 
que, além de ferir a liberdade do mercado e as relações entre 
varejo e fornecedores, pode sacrificar as margens dos super-
mercados.” Segundo Longo, o varejo deve decidir sua margem 
e seu preço ao consumidor, avaliando critérios como custos, 
concorrência, promoções, demanda e outros fatores. 

A Campanha Troco Solidário Comer-
cial Zaffari arrecadou, de dezembro 
de 2017 a julho de 2018, o total de R$ 
124.840,72. O montante foi entregue 
mensalmente às entidades assistenciais 
localizadas nas cidades onde a Comercial 
Zaffari tem lojas no Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. O projeto foi instituído 
em 2017, com o objetivo de sensibilizar os 
clientes das lojas da empresa a destinarem 
o troco de suas compras para uma entida-
de assistencial de sua cidade, escolhida e 
cadastrada no início da campanha.
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O Supermago, de Porto Alegre, inaugu-
rou a sua quinta loja em 5 de setembro. 
Batizada de Supermago Central Parque, 
a unidade fica na avenida Ipiranga, 
7.815, próximo à Pucrs. É a primeira 
incursão da empresa fora da Zona 
Norte da cidade. A loja conta com um 
sortimento de 10 mil itens e estaciona-
mento. Os principais diferenciais ficam 
no campo visual: projetada com design 
moderno, a loja tem sua arquitetura ar-
rojada contrastando com móveis rústicos 
e sofisticados. O Supermago Central 
Parque emprega diretamente 38 colabo-
radores e conta com 700 m2 em área de 
vendas e seis caixas. Oferece ainda uma 
área para deixar os cachorros durante as 
compras, chamada dogparking. 

Supermago abre 
quinta unidade
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Comercial Zaffari 
faz 61 anos
A rede de supermercados Comercial Zaffari, de Passo Fundo, 
está comemorando 61 anos com o retorno de sua promoção 
dos panos de prato. Sua cozinha mais completa que uma fei-
joada brasileira traz seis modelos diferentes que representam 
a gastronomia típica de vários países e é alusiva à campanha 
Sabores do Mundo, lançada no início do ano por meio de 
vídeos de receitas nas redes sociais da empresa. 
A cada R$ 300 em compras, os clientes ganham um pano de 
prato colecionável. Nas cores branco, azul, rosa, laranja, verde 
e preto, os panos de prato são esclusivos. O design arrojado pre-
tenbde agregar sofisticação à 
cozinha dos consumidores. A 
promoção dos panos de prato 
vale até o final de outubro  
em todas as lojas da Comer-
cial Zaffari, localizadas em 
sete cidades gaúchas. 

Gestão sanitária é 
tema de simpósio
Em 18 de outubro acontece o Simpósio 
Gaúcho de Segurança Sanitária de Alimen-
tos, no Tecnopuc, em Porto Alegre (Av. 
Ipiranga, 6.681). O evento, apoiado pela 
Agas, reunirá profissionais, estudantes e 
empresários para debater a gestão sanitária 
no setor do comércio e da indústria de 
alimentos. Na programação estão pales-
tras sobre desafios de EVA, rotulagem e 
controle de pragas, entre outros assuntos, 
além da capacitação de manipuladores de 
alimentos e uma mesa-redonda abordando 
as vantagens em termos competitivos à 
adequação sanitária versus os desafios da 
implementação das boas práticas. Além dis-
so, serão mostrados os obstáculos referentes 
à legislação e como é feita a fiscalização do 
setor. Mais informações podem ser confe-
ridas no site www.biocontrol5.wixsite.com/
simposiogaucho.
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Unisuper lança 
campanha de aniversário
Em 21 de agosto, a Rede Unisuper, de Porto Alegre, lançou 
a sua Campanha de Aniversário 2018, com a raspadinha 
Raspe e Ganhe, um novo posicionamento mercadológico e 
apresentação da jornalista Cris Silva como nova embaixa-
dora da marca. Comemorando 18 anos com 42 lojas em 14 
municípios gaúchos, a Rede apresentou para representantes 
da indústria, entidades de classe, licenciados e colaboradores 
ações internas para sustentar o crescimento e a sua nova 
estrutura organizacional, no momento em que se torna Uni-
super SA. Os participantes conheceram também o slogan: 
UniSuper – Perto da sua casa, perto de você.

Em Alegrete, um coquetel marcou a 
inauguração da mais nova loja da Rede 
de Supermercados Baklizi, em 12 de 
setembro. A loja abriu as portas ao pú-
blico na manhã do dia seguinte. O em-
preendimento possui mais de 14 mil m² 
de área construída, contando com dois 
andares de loja e mais dois andares de 
estacionamento, com aproximadamente 
160 vagas. É o maior investimento rea-
lizado pela empresa na abertura de uma 
loja. Localizada na rua Bento Manoel, nº 
399, no bairro Cidade Alta, a unidade 
emprega diretamente 200 colaboradores 
e indiretamente cerca de 40 pessoas. 

Pão Mimo com 
nova embalagem
Um dos produtos mais queridos pelos 
clientes do Supper Rissul está com nova 
embalagem. O pão Mimo, receita exclusi-
va da rede, é extramacio. Produzido arte-
sanalmente todos os dias, está disponível 
nas 37 lojas em três versões: tradicional, 
integral e sabor banana. Seu formato faz 
dele o preferido das crianças, podendo 
ser saboreado como lanche em qualquer 
momento do dia. O Rissul tem unidades 
em Cachoeirinha, Campo Bom, Canela, 
Canoas, Gramado, Gravataí, Igrejinha, 
Ivoti, Novo Hamburgo, Parobé, Portão, 
Porto Alegre, São Francisco de Paula, São 
Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia, Taquara, 
Tramandaí, Três Coroas e Viamão.

Imec: mais uma filial em Lajeado
A comunidade de Lajeado conta com uma nova unidade do Imec, em 
Lajeado. Inaugurada no bairro Montanha em 2 de agosto, a loja conta 
com espaços de produtos diet, light, orgânico, integral e sem lactose, 
com o intuito de oferecer uma experiência única de compra aos clientes. 
Atuando no município há 63 anos, a Rede Imec disponibiliza em sua nova 
loja área de vendas, com  1.330m², 94 vagas de estacionamento e cerca de 
14 mil produtos diferentes e 10 check-outs, além de entrega de ranchos 
e ambiente climatizado. O investimento ainda proporcionou 90 vagas de 
emprego. Este ano, o grupo também realizou reformas nos supermerca-
dos de Cachoeira do Sul, Pantano Grande e Rio Pardo e no atacarejo da 
unidade Desco Super&Atacado, em Encantado.
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Miller Supermercados apoia 
doação de incubadora 
Em 28 de agosto, o Hospital Santa Cruz (HSC) recebeu a 
doação de uma incubadora para a UTI Neopediátrica da insti-
tuição. O equipamento é essencial para os bebês prematuros. 
A doação é resultado de um conjunto de ações organizadas 
pela Casa da Amizade, de Santa Cruz do Sul, clubes de Ro-
tary do município, com patrocínio do Miller Supermercados 
e apoio de diversos parceiros. Para o Miller Supermercados, 
“apoiar essas entidades e suas causas é uma das formas de 
colaborar para o desenvolvimento da comunidade”. 

Com base em dados de 25 mil lojas do 
setor supermercadista de todo o país, um 
levantamento da Neogrid/Nielsen aponta 
que o índice médio de ruptura no primei-
ro semestre de 2018 foi de 10,38%. O lei-
te longa vida, com 18,1%, encabeça a lista 
das cinco categorias que apresentaram os 
maiores índices de ruptura entre janeiro 
e julho, seguido pelo frango in natura 
(12%), leite com sabor (11,9%), sorvetes 
(11,5%) e azeite (11,3%). De acordo com 
a Neogrid, o salto do índice de ruptura 
registrado no segundo trimestre de 2018, 
que saiu de 9,98% em abril, passou para 
9,64% em maio e atingiu 10,88% em 
junho, é reflexo do reaquecimento do 
setor supermercadista. 

Carrefour cria área para 
alimentos saudáveis
Desde maio, o Carrefour implementa no país um projeto inédito que 
unifica a disposição e amplia o sortimento de produtos considerados 
saudáveis em suas lojas. O objetivo é diversificar e concentrar na área 
de vendas os itens com esse propósito, facilitando a escolha do cliente. 
A estratégia está alinhada ao plano global Carrefour 2022, por meio 
do qual a companhia visa a permitir que seus clientes consumam 
alimentos mais saudáveis e seguros, produzidos com responsabilidade 
socioambiental e a preços justos. Três hipermercados já contam com 
essa nova área na capital paulista, além de dois supermercados em 
Santana do Parnaíba e Valinhos (SP).

Em 8 de agosto, o Passarela Supermer-
cados inaugurou sua nova unidade em 
Erechim, no norte do Rio Grande do 
Sul. Com 28 anos de história, a empresa 
também está presente nas cidades de 
Concórdia e Herval d’Oeste, em Santa 
Catarina, contabilizando mais de 700 
colaboradores. O ponto escolhido para a 
construção do empreendimento comer-
cial na cidade gaúcha é o tradicional bairro 
Três Vendas. São mais de 15 mil m² de 
área construída, sendo 3,7 mil m² de área 
de vendas e 24 check-outs, que se refle-
tem na geração de mais de 200 empregos 
diretos e mais de 80 de parceiros. 

Índice de ruptura 
atinge 10,38%

Passarela inaugura 
loja em Erechim
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26 de Novembro 
Carrinho AGAS
Casa NTX, em Porto Alegre

Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

Agenda de cursos
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Informações: capacitacao@agas.com.br 

TRAmAnDAí (Convenção Regional Agas)

22/Out
Excelência em atendimento 
Instrutor: Janer Costa

23/Out 
Layout e atmosfera de loja
Instrutor: Janer Costa

Agenda de eventos

24/Out
Gerenciamento de categorias
Instrutor: Gustavo Fauth

25/Out
Chefe de Loja 
Instrutor: Gustavo Fauth

Informações: eventos@agas.com.br

Santa Clara: 11º 
supermercado 
Desde o dia 18 de setembro os moradores 
de Carlos Barbosa passam a contar com 
mais uma opção para realizar as suas com-
pras: a nova unidade do Supermercado 
Santa Clara, no bairro Ponte Seca. É o 
11º supermercado da Cooperativa e suas 
gôndolas apresentam linhas variadas de 
produtos alimentícios, higiene, limpeza, 
além de padaria, açougue, fruteira e bazar. 
A loja está instalada em uma área de 505 
metros quadrados com estacionamento 
coberto, localizada na rua Itália, nº 149. 
O atendimento será realizado por uma 
equipe qualificada composta por nove 
funcionários. O horário de funcionamen-
to é de segunda-feira a sábado, das 8h às 
12h e das 13h30min às 19h30min, e aos 
domingos, das 8h às 11h30min.  

Zaffari perde sua matriarca
O Grupo Zaffari perdeu, em 5 de agosto, Santina De Carli Zaffari. Ma-
triarca da família, a caxiense tinha 102 anos e era presidente emérita da 
empresa. Em 1935, ela fundou com o marido Francisco José Zaffari, em 
Erval Grande, a rede de supermercados. Cinco anos depois, houve uma 
expansão das atividades na região, que passou a contar com a distribuição 
de combustíveis e o transporte de mercadorias. Na década de 1960, o casal 
e seus filhos abriram um atacado na capital, que se transformou na primeira 
unidade de autosserviço do Grupo Zaffari. Em 2005, Santina foi a primeira 
mulher a receber a distinção Mulher Supermercadista, concedida pela Agas 
por meio do Carrinho Agas. Ela deixa 12 filhos, 31 netos e 19 bisnetos.

Setor tem alta 
de 1,9% nas vendas
Nos setes primeiros meses deste ano, os supermercadistas 
acumulam aumento de 1,91% nas vendas em valores reais, 
em relação à mesma época do ano passado. Conforme o 
Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras), a alta na comercialização também foi 
verificada em julho, chegando a 1,12%, na comparação com 
o mês anterior.  Já em valores nominais, o índice nos mesmos 
meses cresceu 1,45%. Na comparação com julho do ano an-
terior subiu 4,78%, enquanto no acumulado de sete meses 
foi 5,34% maior do que no mesmo período de 2017. Na 
avaliação da Abras, o resultado real acumulado mostra uma 
desaceleração no ritmo das vendas do setor, que é reflexo de 
uma recuperação lenta da economia. Para os próximos meses, 
a expectativa da entidade é positiva, devido ao pagamento do 
13º salário aos aposentados e à liberação do PIS/Pasep.
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24 e 25 de Outubro 
52ª Convenção Regional de Supermercados
Local: Centro de Eventos, em Tramandaí
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Bralyx aposta em 
máquinas para docinhos

Dolcelyx é uma máquina formadora desen-
volvida especialmente para docinhos à base 

de leite condensado. Compacta, cabe em cozinhas 
residenciais e pequenos ambientes de produção. 
A empresa também pensou em seus clientes que já 
possuem uma de suas máquinas formadoras de salga-
dos da linha Maxiform e que desejam aprimorar sua 
produção de doces. Por isso, criou a Dolceform, um 
dispositivo que pode ser adquirido separadamente e 
instalado sem necessidade de enviar a máquina à fá-
brica. O lançamento foi apresentado na ExpoAgas.

Parceria completa três anos 
o adquirir bobinas Regispel, o varejista gaúcho 
contribui com o Instituto do Câncer Infantil e 

passa a fazer parte de uma corrente do bem. Parte 
do lucro da Regispel é doado ao ICI nesta ação, 
que completa três anos. Nesse período, mais de 
400 milhões de cupons fiscais foram entregues 
aos consumidores com a divulgação da campanha. 
Segundo Giancarlo Pizzutto, gerente de Marketing 
da Regispel, o compromisso é renovado diariamen-
te, dada a relevância do trabalho desenvolvido. Por 
meio do ICI, crianças e adolescentes contam com 
apoio pedagógico, psicológico, nutricional, odon-
tológico, medicamentos e exames especiais para 
tratar e curar a doença.

Dry aged com 
carne do Frigorífico Silva

o dia 4 de agosto, a Churrascada – plataforma 
gastronômica idealizada pela agência Haute, 

em parceria com os especialistas em carnes Rogerio 
Betti e Gustavo Bottino – reuniu chefs nacionais e 
internacionais para preparar o melhor do churrasco 
em sua 11ª edição. O evento aconteceu em uma 
antiga fábrica de vidros no bairro do Bras, em São 
Paulo. O Frigorífico Silva, dono da marca Best Beef, 
contribuiu com mais de 360 quilos de lombo Here-
ford produzido no pampa gaúcho e maturado a seco. 
Foi o primeiro dry aged certificado do Brasil. 

CISS Box alcança 
mil check-outs

empresa conseguiu superar a marca de mil 
check-outs CissBox PDV instalados em super-

mercados brasileiros. O conjunto, composto de 
hardware e software, é considerado um provedor 
de benefícios para os gestores supermercadistas. 
O dispositivo é capaz de reduzir em até 90% o con-
sumo de energia no ponto de venda, quando com-
parado a um computador convencional. O console 
está equipado com o sistema operacional Linux, que 
não exige licenças e oferece segurança. Sua instalação 
e configuração são Plug and Play: basta conectar os 
periféricos e as vendas já podem ser efetuadas.
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Vinícola Aurora: 
espumante campeão 2x 

s espumantes Aurora são 
número 1 em quatro ca-

tegorias nas seleções Top 10 
do ViniBraExpo, mostra de 
vinhos de todas as regiões do 
Brasil que aconteceu no Rio 
de Janeiro, em agosto. O júri 
de especialistas, em prova às 
cegas, escolheu o Aurora Pinto 
Bandeira Extra Brut Método 
Tradicional 24 como o melhor espumante método 
champenoise e o melhor na categoria Espumante 
Absoluto (diante de 227 inscritos). A bebida já 
havia sido a campeã também na disputa Espumantes 
Brasileiros x Resto do Mundo, prova que integra 
o Rio Wine & Food Festival, evento que chegou à 
sua 6ª edição este ano, com múltiplas atividades 
relacionadas ao vinho espalhadas pela cidade.

Banrisul completa 90 anos
Banrisul completou 90 anos de fundação no dia 12 de se-
tembro. Capilarizado no território gaúcho, mercado no qual 

é líder, alcançou em 2017 o melhor resultado de sua história, 
com lucro líquido de R$ 1,05 bilhão – desempenho que vem 
se repetindo em 2018, em que o primeiro semestre também 
foi marcado pelo recorde de R$ 505,9 milhões. Nesses 90 
anos, teve 22 mandatos presidenciais e 17 presidentes – com 
cinco deles ocupando o cargo por duas vezes. Luiz Gonzaga 
Veras Mota, empossado em 16 de abril de 2015, é o primeiro 
empregado de carreira 
do Banco a exercer a sua 
presidência, à frente de 
uma diretoria igualmen-
te técnica e predomi-
nantemente originária 
dos quadros internos.
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Mondelez: nova 
linha de chocolates

excelência na produção e distribuição de choco-
lates da Mondelez Brasil será expandida para a 

América Latina. O lançamento de uma linha exclusi-
va de chocolates Oreo para o México marca o início 
do processo. O Brasil é referência na comercialização 
de formatos de impulso, e mais da metade das vendas 
da categoria no mercado mexicano corresponde ao 
segmento. O consumo de chocolate naquele país é 
de cerca de 600g/ano, enquanto os brasileiros con-
somem 2kg/ano. Unindo a expertise na produção e 
distribuição com atendimento robusto, a fábrica de 
Curitiba irá exportar para todo o continente. 

PagSeguro lança 
Moderninha Plus

PagSeguro, empresa do grupo UOL que oferece 
soluções completas para pagamentos online e 

presencial, está divulgando sua nova campanha da 
Moderninha Plus, com dobro de bateria e novo de-
sign. O filme publicitário conta com a participação 
da atriz global Alessandra Negrini. A campanha 
está sendo veiculada nacionalmente em diversas 
mídias. A Moderninha Plus tem mais memória, 
processador mais rápido, vem com teclado físico e 
aceita transações com NFC (Samsung Pay e Apple 
Pay). Ela aceita as principais bandeiras de cartão e 
não exige aluguel nem taxa de adesão.

Parati com nova 
campanha de biscoitos

Parati continua divulgando sua campanha nacio-
nal para a linha de biscoitos. Denominada Bis-

coito Premiado Parati, a promoção sorteia prêmios 
diários que vão de um ano de produtos Parati a uma 
casa para o grande vencedor. O apresentador de 
TV Celso Portiolli é o embaixador. Para participar, 
o consumidor deve comprar três produtos da linha 
de biscoitos da Parati e cadastrar o cupom fiscal no 
site www.promobiscoitosparati.com.br. A promoção 
segue até o dia 31 de outubro.

L’OR participa de festival
marca de café L’OR participou da 6ª edição 
do maior evento de hábitos saudáveis do Nor-

te e Nordeste, o Festival de Costume Saudável 
2018. Foram promovidas ativações especiais e 
degustação exclusiva para os visitantes que pas-
sarem pelo evento. O festival aconteceu entre 
os dias 24 e 26 de agosto no Shopping Rio Mar 
Fortaleza. O estande trouxe também um game 
no qual os visitantes descobriam as principais 
diferenças do café premium para os tradicionais. 
Segundo um levantamento de 2017, realizado 
pela Euromonitor, a região Nordeste só perde 
para a Sudeste quando o assunto é consumo de 
cafés especiais. 
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Languiru investe 
R$ 50 milhões em Westfália 

Cooperativa Languiru irá investir aproximadamente R$ 50 
milhões no município de Westfália. O valor será aportado em 

obras de ampliação do frigorífico de aves, que terá sua capacidade 
de abate duplicada nos próximos cinco anos, e na construção do 
Supermercado Languiru no centro da cidade, que irá atender a 
comunidade local, além de clientes e associados de municípios 
vizinhos. Numa primeira etapa, serão investidos mais de R$ 40 
milhões nas obras de ampliação do abatedouro, com ampliação 
de 2.260m² de área construída, especialmente no novo túnel de 
congelamento, atendendo à necessidade de mercado, principal-
mente para exportação. 

RAR conquista prêmios
RAR trouxe para o Estado 
três premiações conquistadas 

na ViniBra Expo, ocorrida em 
agosto, no Rio de Janeiro. O vinho 
RAR Collezione Pinot Noir con-
quistou o primeiro lugar em sua 
categoria e o RAR Reserva de Fa-
mília Cabernet Sauvignon/Merlot 
ficou entre os Top 10. Além dos 
títulos dos vinhos, a empresa de 
Vacaria recebeu destaque por 
meio do Prêmio Vinícola do Ano 
2018. As distinções resultaram 
da criteriosa avaliação de 400 
diferentes rótulos, feita por um júri integrado por 
40 reconhecidos profissionais, de seis países. 
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Venda de medicamentos em 
supermercados

Câmara dos Deputados analisa o PL 9482/18, 
que autoriza os supermercados e estabeleci-

mentos similares a venderem medicamentos que 
dispensam prévia prescrição do médico. Segundo 
o autor do projeto, deputado Ronaldo Martins 
(PRB-CE), o objetivo é facilitar o acesso da po-
pulação a esse tipo de remédio, em especial em 
municípios com poucas ou sem farmácias. Medi-
camentos isentos de prescrição, assim classificados 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa), são destinados ao tratamento de sintomas 
e condições de baixa gravidade. Geralmente são 
produtos usados para tratar dor de cabeça, acidez 
estomacal, febre, tosse, dor de garganta, sintomas 
de gripes e resfriados. A proposta será analisada 
pelas comissões de Seguridade Social e Família e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.
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eSocial prorroga início 
da segunda fase de implantação 

pós ouvir as empresas com faturamento 
inferior a R$ 78 milhões, o eSocial ampliou 

o prazo da primeira fase de implantação do pro-
grama para este grupo, que terminaria em agosto. 
As empresas do segundo grupo deverão realizar 
seus cadastros como empregadores no sistema e 
enviar tabelas ao eSocial. Com a mudança, essa 
etapa, que se iniciaria em setembro, passou para 
o mês de outubro. A data prevista para o início da 
segunda fase é 10 de outubro. Os empregadores 
deverão informar ao eSocial dados dos traba-
lhadores e seus vínculos com as empresas, os 
chamados eventos não periódicos. 

Fazenda amplia 
possibilidades de negociação 

m agosto, a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional ampliou o rol de situações em que 

contribuintes e procuradores poderão negociar di-
retamente pontos relacionados a processos judiciais. 
A mudança foi precedida pela autorização do uso 
do chamado negócio jurídico processual em quatro 
hipóteses. Agora, o órgão publicou nova portaria 
interna que prevê mais duas modalidades. A Portaria 
nº 360, a primeira sobre o tema, permitiu que os pro-
curadores negociem com as partes o cumprimento 
de decisões judiciais; confecção ou conferência de 
cálculos; recursos, inclusive a desistência; e inclusão 
de crédito fiscal e FGTS em quadro geral de credo-
res. Já a Portaria nº 515 autoriza a flexibilização de 
prazos processuais, assim como a ordem de realiza-
ção dos atos processuais que poderão ser debatidos 
no âmbito do negócio jurídico processual. 

Propostas da CPI 
dos Cartões de Crédito 

omeçaram a tramitar no Senado as propostas 
elaboradas pela CPI dos Cartões de Crédito. 

A primeira (PLS 352/2018) cria o Certificado 
de Recebíveis de Cartão de Crédito, que vai 
permitir que lojistas transformem seus créditos 
junto às operadoras de cartões em títulos e os 
negociem livremente. Já o PLS 354/2018 torna 
publicidade enganosa qualquer forma de propa-
ganda que utilize expressões como “parcelamento 
sem juros”, “sem acréscimos”, “com taxa zero” e 
“gratuito”. Outro projeto em tramitação é o PLS 
353/2018. A proposta impõe aos comerciantes e 
às instituições financeiras a divulgação ostensiva de 
alertas sobre os riscos do endividamento por meio 
de cartão de crédito ou de cheque especial.

Prazo para discutir contrato 
2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que uniformiza as discussões das tur-

mas de direito privado, estabeleceu que o prazo 
de prescrição para discutir questões contratuais 
no Judiciário é de dez anos – contados a partir da 
data em que houve o descumprimento – e não de 
três, como decidia parte dos juízes. O assunto tem 
impacto sobre praticamente todas as discussões 
contratuais em juízo. Se a parte reclamante entrar 
com a ação três anos depois do desentendimento, 
afirmam advogados, a reclamada tentará derrubar 
o processo com o argumento do prazo prescricio-
nal. Existe divergência em relação ao prazo porque 
o Código Civil de 2002 não é expresso em relação 
ao que deve ser adotado. 
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Alerta para a lei 
sobre sistema de climatização

Agas chama a atenção aos associados em relação 
à Lei Federal 13.589/18, que dispõe sobre o Pla-

no de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) 
de ar condicionado e todo o sistema de climatização. 
O alerta é sobretudo aos supermercados de Porto 
Alegre, pois a Secretaria Municipal de Saúde da 
Capital publicou o Edital de Notificação 02/2018, 
em 21 de agosto, para esclarecer que o prazo de 
adequação das estruturas existentes, determinado 
pela Lei Federal 13.589/2018, acabou em 5 de 
julho. Os estabelecimentos que se enquadram nas 
determinações da referida lei devem dispor de um 
PMOC dos respectivos sistemas. O não cumprimen-
to do edital implicará as penalidades previstas em lei. 
Informações pelo e-mail cgvs@sms.prefpoa.com.br 
ou pelo telefone (51) 3289-2409.

ancionada em 15 de agosto, a Lei Geral de 
Proteção de Dados (13.709) traz regras sobre 

a coleta e o tratamento de informações de pessoas 
por empresas e órgãos do poder público. Com um 
período de 18 meses para entrar em vigor, a norma 
terá impactos nas atividades cotidianas de usuá-
rios, empresas e administração pública. A lei trará 
consequências especialmente no âmbito online, 
uma vez que os usuários têm registros e atividades 
coletados e tratados diariamente não somente por 
plataformas (como Facebook ou Google) mas 
por uma série de outras empresas sem que eles 
saibam. As empresas passarão a ter uma série de 
obrigações, como a garantia da segurança dessas 
informações e a notificação do titular em caso de 
um incidente de segurança. 

STJ julga recursos de forma 
totalmente virtual

m agosto, o STJ deu início à primeira sessão 
de julgamento virtual de embargos de de-

claração, agravos internos e agravos regimentais, 
conforme estabelecido no título III-A de seu 
Regimento Interno. A Terceira Turma foi o órgão 
julgador escolhido para começar a trabalhar com 
a nova ferramenta tecnológica, batizada de e-Julg. 
A inovação faz parte de um projeto estratégico 
que envolveu representantes de gabinetes de mi-
nistros, da secretária dos Órgãos Julgadores (SOJ) 
e da Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (STI).

ICMS fora da base 
de cálculo do PIS/Cofins

ma decisão tomada pelo ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello 

deve dar mais segurança às empresas que passa-
ram a registrar nos balanços créditos a receber 
da União referentes à exclusão do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
na base de cálculo do PIS/Cofins. Há 9,3 mil 
processos no Judiciário sobre o tema. Mello 
arquivou a Ação Declaratória de Constitucio-
nalidade (ADC) 18, um dos últimos trunfos 
da PGFN para questionar a aplicação imediata 
do entendimento do STF de que a União não 
pode mais incluir o imposto estadual no cálculo 
de cobrança do tributo federal. A ADC 18 foi 
ajuizada ainda em 2007, pelo então Advogado-
Geral da União, Dias Toffoli, com o pedido de 
que todas as ações judiciais que questionassem 
a inclusão do ICMS no cálculo do PIS/Confins 
fossem suspensas até que o STF decidisse sobre 
o mérito da questão. 

STJ decide que é crime 
não recolher ICMS declarado

ão recolher ICMS foi considerado crime pelo 
STJ. Por seis votos a três, os ministros da 3ª 

Seção negaram um pedido de habeas corpus de 
empresários que não pagaram valores declarados 
do tributo após repassá-los aos clientes. A prática 
foi considerada apropriação indébita tributária, 
com pena de seis meses a dois anos, além de multa. 
A decisão, que uniformiza o entendimento do STJ 
sobre a questão, se destaca pelo impacto que pode 
ter sobre sócios e administradores de empresas 
que discutem o pagamento do tributo na esfera 
administrativa ou judicial. Havia divergência entre 
as turmas de direito penal. Os ministros da 5ª 
consideravam a prática crime. Os da 6ª, não. 
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em que competências técnicas 
não são mais primordiais na carreira profissio-
nal, cada vez mais as empresas estão valori-
zando colaboradores que possuem habilidades 
comportamentais. Para atrair e reter talentos 
alinhados com a cultura do negócio, algumas 
organizações contam com ações que contribuem 
para a valorização e geram bem-estar às equipes, 
resultando na fidelização de funcionários por 
longos períodos.

Fruto de uma política constante de huma-
nização, a Rede Super Útil é uma das varejistas 
que conseguem manter boa parte de sua força de 
trabalho com bastante tempo de casa. Ela possui 
mais de 60 supermercados, em mais de 40 cidades 
nas regiões do Planalto, Serra e Alto Uruguai do 
Rio Grande do Sul,  contando com 272 colabora-
dores. Conforme a gerente de Recursos Humanos, 
Rubia Mara Lamaison, 25% deles possuem mais 
de 5, 10, 15, 20 e 30 anos de empresa.

Com um ambiente organizacional positivo 
e humanizado, segundo a profissional, é possível 
conquistar uma maior confiança dos trabalhado-
res, garantindo que permanecem na sua função 
por mais tempo. “No administrativo, açougue 
e padaria, por exemplo, percebe-se uma maior 
maturidade entre os colaboradores”, avalia. 

De acordo com Rubia, a retenção de talen-
tos nos supermercados se dá pela valorização das 
pessoas. “Somos inspirados em modelos de gestão 
em que se trabalha muito o recrutamento interno. 
Alguns dos gestores das nossas lojas iniciaram suas 
atividades na empresa como empacotadores, re-
positores e outras funções afins”, expõe. 

Ações personalizadas

O Super Útil também disponibiliza 
alguns benefícios, como vale-alimentação, 
plano de Saúde, constantes capacitações e 

Conquistando talentos

Empreendimentos do ramo supermercadista apostam em atitudes 

proativas para manter as equipes atuando no negócio por mais 

tempo de forma coesa e integrada

em tempos
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e bolsas de estudos para o ensino superior 
e pós-graduação. A gerente reforça que o 
grande diferencial das ações realizadas é a 
preocupação com as pessoas. “A humaniza-
ção está presente no nosso dia a dia, na qual 
cada integrante do grupo é reconhecido 
como indivíduo único. Estamos sempre 
abertos a ouvi-los e auxiliá-los nas suas de-
mandas pessoais e profissionais”, explica.  
A gerente cita ainda que há uma preocupa-
ção constante com o bem-estar de cada um. 
“Isso se reflete diretamente na produção e 
no atendimento aos clientes. Esta é uma 
marca da empresa, que se mostra na quali-
dade dos serviços prestados”, frisa.

Em datas comemorativas, como Dia das 
Mães e dos Pais, entre outras, são realizadas 
ações personalizadas. “Nossos colaboradores 
são lembrados nessas ocasiões e se sentem 
valorizados”, garante a gerente de RH. Para 
ela, ter pessoas com muito tempo na empresa 
auxiliando no trabalho diário é fundamental. 
“A importância se dá por intermédio da ex-
periência e do conhecimento tácito adquirido 
com o passar dos anos e  compartilhado com 
os novos colaboradores.”

Atuação de longa data

Na Agas, boa parte dos colaboradores tem 
mais de 5 anos de atuação na entidade. Uma de-
las é a supervisora financeira Luciana Ost. Com 
26 anos de serviços prestados à Associação, ela 
é a colaboradora mais antiga, do setor Financei-
ro. “Ingressei na Agas por uma agência, como 
auxiliar administrativa em 1º de novembro de 
1992”, resgata. No ano 2000, ela foi secretária 
da gerência e assessorou o então presidente João 
Carlos Oliveira. “Foi meu segundo emprego 
como tecnóloga em Administração. Encarei 
como um grande desafio, já que não conhecia 
o setor supermercadista”, expõe a profissional. 
Ela conta que na época a Associação tinha me-
nos funcionários, então se fazia tanto a parte 
da secretaria como do financeiro. “Em 2001, 
assumi o departamento financeiro, tornando-me 
supervisora financeira”, completa.

Atualmente, a entidade possui 16 colabora-
dores e um estagiário, sendo que seis deles pos-
suem entre 5 e 16 anos de atuação. Para Luciana, 

a longa permanência está relacionada à satisfação 
de fazer o que se gosta. “Tenho muito orgulho 
de fazer parte da Agas. É uma organização que 
pratica princípios semelhantes aos que adotei 
para a minha vida, mantendo uma coerência na-
quilo que faz, com muita disciplina”, expõe. Ela 
conta ainda que o ambiente de trabalho é muito 
bom. “Sempre fui valorizada, ouvida, tendo total 
liberdade para expor opiniões”, completa. 

A entidade oferece também benefícios, 
como plano médico, tíquetes-alimentação e 
refeição e auxílio para vale-transporte. “As 
pessoas têm oportunidade de qualificação em 
sua área de atuação ou afim. A Agas dá muitas 
oportunidades. É preciso estar ligada com o 
outro, falta prazer ou satisfação em trabalhar”, 
recomenda a profissional.

Outro diferencial apontado por ela é a convi-
vência fraterna e troca entre as equipes, compos-
tas por diferentes gerações. “É bem tranquilo, há 
muita interação. Temos um grupo no Whatsapp 
da equipe Agas, além de reuniões periódicas para 
expor ideias e sugestões”, relata. Dependendo da 
função, os colaboradores recebem treinamento 
do próprio gestor. “O funcionário já entra saben-
do o que a empresa faz. Ela qualifica e interage 
com o colaborador, preocupando-se tanto no 
âmbito pessoal quanto profissional.” 

Luciana pretende manter a postura e dedicação 
para em dois anos se aposentar na Agas. “É preciso 
valorizar, trabalhar em prol das pessoas. Quanto 
mais você estiver disponível, com vontade de fazer, 
tudo reverterá para o grupo. No final a meta é de 
todos, para a satisfação dos associados.” 
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Rede Super Útil realiza treinamentos periódicos 
para garantir as boas práticas dos colaboradores 
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Supermercados existe desde 1991 
e seu nome é uma sigla para Comércio de Balas 
de Eldorado do Sul. Hoje, todavia, representa um 
complexo de cinco lojas e mais de 200 colabora-
dores. Administrado pela família Martins desde 
novembro de 2004, é a 53ª maior empresa do setor 
no Rio Grande do Sul, de acordo com o Ranking 
Agas, apresentando um faturamento que supera os 
R$ 55 milhões e 2.370m² em área de vendas. 

Antes de assumir a companhia, os Martins 
já tinham experiência no varejo. Durante alguns 
anos, geriram autosserviço em Porto Alegre. A ex-
periência prévia serviu para alavancar os negócios. 
No início, a matriz apresentava metade do porte 
atual, e a equipe de funcionários era proporcional a 
40% do quadro. As filiais surgiram com as oportu-
nidades de compra de unidades supermercadistas à 
venda. “Nosso trabalho foi comprar e transformar, 
reformar a estrutura física no geral (layout, mix, 
maquinário, prédio) e implementar a cultura”, 
explica a administradora Roberta Barreto.

Há três lojas em Eldorado do Sul, uma em 
Tapes e outra em Guaíba. Novos setores também 
foram criados para abarcar necessidades da rede, 
como a área de Tecnologia da Informação e de 
lançamento de notas fiscais, que antes eram en-
viadas por arquivos físicos ao contador. Neste ano, 
a empresa está padronizando processos e rotinas, 
utilizando indicadores para reduzir perdas e men-
surar os resultados. “Não é novidade para ninguém 
que atualmente as margens dos supermercados 
são muito afetadas por ofertas, por isso torna-se 
essencial o controle de custos”, conta.

Vender o mesmo de maneira diferente é o 
desafio para qualquer companhia do setor. Na 
Codebal, o foco está em gerar boas experiências de 
compra aos clientes. Como varejo alimentar, muitas 
ações são realizadas nessa seara. “Criamos a Quarta 
do Horti + Saúde, quando, além das ofertas, temos 
em nossas lojas uma nutricionista para dar dicas e 
auxílio sobre alimentação saudável”, relata Roberta. 
A iniciativa tem gerado e-mails de mães contando 
que conseguiram incluir mais frutas e legumes na 
alimentação de seus filhos. Outro exemplo foi a ofi-
cina Mini Chef, para ensinar crianças de 7 a 12 anos 
a fazerem seu próprio lanche com saudabilidade.

A temática de 2018 tem sido a sustentabi-
lidade. O conceito se reproduz no dia a dia e nas 
ações de marketing. As lojas sugerem aos clientes 
a reutilização de caixinhas de papelão, a fim de 
reduzir o uso de plástico. Há desconto de R$ 0,30 
por cada litro de óleo usado que o shopper traz para 
reciclagem. Além disso, reduziu-se a quantidade de 
encartes impressos, privilegiando as mídias dititais 
(via WhatsApp, Facebook e site). 

V Codebal Supermercados, 

de Eldorado do Sul, abriu 

quatro novas lojas desde 

2004, num crescimento 

com inovação e 

sustentabilidade

a codebal
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  surgiu a Cerealista Pirahy, no bairro 
homônimo na cidade de São Borja (RS). Com 
origem indígena, o termo pirahy ou pirai significa 
rio do peixe ou peixe pequeno. Em 1977, mudou 
as atividades para o bairro do Passo, onde até hoje 
funcionam a estrutura administrativa, parte da 
produção industrial e a Unidade de Beneficia-
mento de Sementes. Foi em 2002 que a compa-
nhia passou a se chamar Pirahy Alimentos.

A empresa oferece sete produtos com a 
marca Prato Fino, com variantes em relação a 
gramatura ou peso: arroz branco, parboilizado, 
integral, oriental, italiano, japonês e orgânico 
integral. O Arroz Prato Fino Branco é o carro-
chefe da companhia. A Pirahy possui ainda as 
marcas Ki Panela, Bem Solto e Prato Mix, volta-
das ao Food Service. Óleo bruto de arroz e fari-
nha de arroz completam o mix da produção.

A região que sedia a indústria é a mais im-
portante produtora de arroz no país e uma das 
melhores do mundo para o cultivo de arroz de 
qualidade superior, pois reúne condições par-
ticulares de clima, solo e topografia. Produtos 
como o Prato Fino Branco e Integral são vendi-
dos também ao mercado dos Estados Unidos, 
e o óleo é exportado para o Japão.

Celso Rigo, sócio-diretor, comenta os desa-
fios que a Pirahy Alimentos enfrenta atualmente: 
“Por estarmos em um país continental, com 
legislação tributária interestadual difusa, e por o 
arroz ser produto volumoso e pesado, toda cadeia 
industrial passa por gargalos e complexidade lo-
gística. A distribuição ao pequeno varejo ou com 
entregas fracionadas aumenta a complexidade e o 

custo”. A companhia observa ainda a necessidade 
de evidenciar as diferenças de qualidade entre os 
produtos oferecidos no mercado. 

Qualidade reconhecida

A empresa recebeu diversos prêmios 
ao longo de sua trajetória. O mais recente 
foi o Top of Mind – Marcas de Sucesso, 
conquistado em Minas Gerais neste ano. 
O reconhecimento resulta do esforço con-
tínuo em atualização de equipamentos e 
processos de produção, visando a qualidade 
dos produtos, segurança alimentar e redu-
ção de impactos ao meio ambiente. 

Segundo Rigo, a companhia tem esperan-
ça na retomada do crescimento da economia: 
“Temos o desafio de entender cada dia mais o 
comportamento do consumidor e o mercado 
em que atuamos. Buscamos soluções para nos 
mantermos na vanguarda da categoria, ofe-
recendo um padrão de qualidade e servindo 
nossos parceiros e consumidores”.

Qualidade em 
primeiro lugar

Localizada em São Borja, a 

Pirahy Alimentos trabalha 

com atualização constante,  

buscando soluções para se 

manter como um destaque 

da categoria. Iniciada em 

1975, a indústria conta hoje 

com parque industrial de 

última geração

em 1975,
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de ir e vir é um direito 
de todos os cidadãos. Por isso, pessoas com de-
ficiência também têm direito a acesso a todos os 
locais públicos e, para isso, os espaços devem ser 
adaptados. A acessibilidade no Brasil é amplamen-
te amparada por leis e decretos, e complementada 
pelas normas técnicas de acessibilidade da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

A assessora jurídica da Agas, Edina Fassini, 
explica que a legislação federal possui três leis 
fundamentais. “A Lei n.º 7.853/89 transfere 
aos estados e municípios a responsabilidade de 
eliminar as barreiras de acesso dos portadores a 
edificações, espaços urbanos e meios de trans-
porte.  Já a Lei n.º 7.405/85 torna obrigatória a 
colocação do Símbolo Internacional de Acesso 

em todos os locais e serviços que são usados por 
portadores de deficiência. Por último, o Decreto 
n.º 3.298/99 regulamenta a Lei n.º 7.853/89 e 
dispõe sobre a política nacional para integração da 
pessoa com deficiência e consolidando as normas 
de proteção”, enumera.   

Há ainda a NBR 9050, uma normativa de 
2004 da ABNT, elaborada pelo Comitê Brasileiro 
de Acessibilidade. Segundo Edina, o objetivo 
desta norma é estabelecer critérios e parâmetros 
técnicos a serem observados sobre projetos, cons-
truções, instalações e adaptações de edificações, 
mobiliários, espaços e equipamentos urbanos às 
condições de acessibilidade. A Lei n° 10.098, de 
dezembro de 2000, também é conhecida como 
Lei da Acessibilidade. É por meio dela que são 

Acesso para todos

Atualmente, oferecer acessibilidade é uma obrigação de todos os 

estabelecimentos comerciais no país. Mais do que uma lei, a promoção de 

inclusão para pessoas com deficiência é um diferencial para as empresas e 

uma oportunidade de conquistar ainda mais clientes

a possibilidade
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estabelecidas as normas gerais e os critérios 
básicos para promover a acessibilidade de todas 
as pessoas com deficiência ou que apresentam 
mobilidade reduzida. “Independentemente de 
qual seja a deficiência (visual, locomotora, au-
ditiva, etc.), a legislação prevê a eliminação dos 
obstáculos e barreiras existentes nas vias públicas, 
na reforma e construção de edificações, no mobi-
liário urbano e ainda nos meios de comunicação 
e transporte”, explica Edina.

Acessibilidade na prática

Quando pensamos na aplicação diária 
destas regras em espaços públicos, várias 
questões podem ser observadas. Edina evi-
dencia que as rampas de acesso – que por lei 
devem estar presentes em todas as esquinas 
de vias públicas – são normalmente vistas 
em apenas um lado da calçada. “Em outros 
casos, é possível observar que muitas pessoas 
demonstram um descuido total, estacio-
nando os seus veículos em locais proibidos, 
impedindo que cadeirantes possam utilizar 
as rampas livremente”, nota a advogada. 

Outro problema é quando mesmo que as 
rampas estejam no local, elas não permitem 
que cadeirantes e pessoas com mobilidade 
reduzida possam livremente utilizá-las. “Mui-
tas vezes, como ocorre em supermercados, 
são colocadas barras de ferro, que têm como 
principal finalidade impedir que carrinhos de 
compras sejam levados pela população. Dessa 
forma, a funcionalidade da rampa de acesso é 
totalmente bloqueada, tornando esta estrutura 
inutilizada com relação ao fim que se destina”, 
comenta. Também são exigidas adaptações 
para os banheiros públicos. Conforme Édina, 
as dimensões do ambiente têm que permitir o 
fácil acesso de pessoas com deficiência física ou 
mobilidade reduzida. Além disso, eles devem 
estar sinalizados de acordo com a Simbologia 
Internacional para os Sanitários. 

No caso dos estacionamentos, não é 
diferente. Deverão ser reservadas vagas 
próximas dos acessos de circulação de pedes-
tres, devidamente sinalizadas, para veículos 
que transportem pessoas com necessidades 
especiais. Em espaços com até dez vagas, não 
é necessário reservar uma para pessoas com 

deficiência. Já de 11 a 100 vagas, um local 
é destinado, e acima de 100, 1% das vagas 
devem ser especiais. Como os carros estacio-
nados equivocadamente nestes espaços estão 
sujeitos a multa e guincho, é importante que 
os veículos adaptados estejam identificados 
com um adesivo contendo o Símbolo Inter-
nacional da Acessibilidade.

Algumas leis estaduais e municipais 
consolidam a obrigatoriedade para grandes 
estabelecimentos no fornecimento gratuito de 
cadeiras de rodas para a pessoa com deficiência 
física e idosos.  Em Porto Alegre, por exemplo, 
esta norma se aplica a espaços comerciais e 
supermercados com mais de 1.000 metros 
quadrados de área construída. A legislação 
determina ainda a existência de caixas espe-
ciais, com atendimento preferencial às pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
idosos e gestantes, entre outros. Também é 
permitido o ingresso de pessoa com deficiência 
visual acompanhada de cão-guia, bem como 
treinador ou acompanhante habilitado.  

Quanto maior a 
inclusão, mais público

Além de uma obrigação legal, tornar os super-
mercados mais acessíveis é uma questão de respeito 
ao consumidor. Segundo Edina, a Lei da Acessibi-
lidade foi criada para garantir direitos igualitários. 
“Essa legislação possibilita que as pessoas com ne-
cessidades especiais mantenham uma qualidade de 
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vida adequada e tenham acesso a todos os espaços”, 
define. Dessa forma, além da expansão do negócio, 
este fator representa um diferencial competitivo 
muito importante, pois, em 2015, o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apurou 
que 6,2% dos brasileiros são portadores de alguma 
deficiência. “Temos quase 13 milhões de pessoas 
que, muitas vezes, não são lembradas enquanto 
potenciais clientes”, observa a assessora.

Outro ponto importante é que a promoção de 
acessibilidade também envolve o setor de atendi-
mento. Este público exige uma atenção diferenciada, 
com mais dedicação e cuidado. “Não adianta colocar 
rampas de acesso para cadeirantes, mas esquecer de 
treinar o quadro funcional para não deixar caixas 
e estruturas que atrapalhem a circulação nos cor-
redores”, considera Édina. O PDV deve oferecer 
total conforto, com adaptações interessantes para 
os mais diversos tipos de deficiência. Assim, todos 
os shoppers transitarão livremente.

Adaptação como diferencial

Se a acessibilidade é um direito de todos, 
ela deve estar presente em todos os espaços: 
no meio físico, no transporte, nos sistemas e 
tecnologias da informação e comunicação e 
demais serviços e instalações abertos ao pú-
blico ou de uso público, tanto na cidade como 
no campo. Em todo o Brasil, tanto na esfera 
pública como na privada, é possível encontrar 
empresas que modificaram suas edificações 
para proporcionar as condições mínimas ne-
cessárias de adaptação. O país ainda está lon-
ge do que podemos considerar uma condição 

ideal, mas já é um grande avanço para que 
essas pessoas tenham conforto para acessar 
dependências e usar serviços.

Entre o ramo varejista, um exemplo é 
a Unidasul, a segunda maior rede de super-
mercados do Rio Grande do Sul. Respon-
sável pelo Super Rissul e pelo Macromix 
Atacado, a empresa atua ainda no ramo 
alimentício com marcas como CBS e Valore. 
Seguindo o ideal da “paixão em servir”, a 
rede se mantém como uma organização atua-
lizada às novas exigências, a fim de promover 
acesso e excelência de atendimento a todos 
os clientes. Dessa forma, suas lojas estão em 
constante adaptação para incluir também as 
pessoas com deficiência.

Entre as principais modificações estão a 
inclusão de banheiros para cadeirantes, o aces-
so adaptado a salas e mesas de lanches, além 
do cuidado em oferecer caixas preferenciais e 
vagas no estacionamento para gestantes, ido-
sos e pessoas com deficiência ou locomoção 
reduzida. Conforme o diretor de Expansão e 
Patrimônio da Unidasul, Almir Menegussi, o 
prédio da matriz em breve ganhará elevador 
de acessibilidade, rampas de acesso e sanitá-
rios especiais, para atender tanto os colabo-
radores quanto os visitantes que necessitam 
de acesso diferenciado. “Estamos trabalhando 
para cumprir na íntegra o que recomenda a 
Lei da Acessibilidade e o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, já que entendemos que 
tanto os espaços privados quanto os públicos 
devem dar uma atenção para que todas as 
pessoas possam acessá-los”, declara. 
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a saúde

Valorização da 

saudabilidade pelos 

consumidores pode 

impulsionar a venda de 

pescados no autosserviço
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é uma preocupação alimentar crescente 
do brasileiro, e um dos setores que podem se be-
neficiar disso nos supermercados é a peixaria. Os 
frutos do mar (e dos rios) são fontes de proteínas, 
ferro e sais minerais. Ricos em ácidos graxos, po-
dem trazer vários benefícios ao organismo. Muitas 
lojas, contudo, ainda não tratam essa área com o 
devido diferencial, prezando boa aparência, ótimas 
condições de higiene e atendimento de qualidade. 
O mix de produtos oferecidos deve conter peixes 
de água doce e de água salgada, os crustáceos e 
moluscos, filés e postas, além de congelados. 

O freio na alimentação fora de casa, conse-
quência do momento econômico, também serve 
como oportunidade de faturamento ao autosser-
viço. O shopper, atento aos seus gastos, ainda está 
preferindo a economia de comprar o alimento para 
consumi-lo no lar. Outro fator que deve ser levado 
em consideração é o interesse cada vez maior das 
pessoas pela comida japonesa, que tem no peixe 
cru (sashimi) uma de suas principais iguarias. 

A piscicultura brasileira cresceu 8% em 2017, 
terminando o ano com a produção de 691 mil 
toneladas de peixes cultivados. Em 2016, o país 
havia produzido 640 mil toneladas, com aumento 
de apenas 1% sobre o resultado de 2015. O resulta-
do, segundo a Associação Brasileira de Piscicultura 
(Peixe-BR), trouxe a atividade ao eixo normal de 
crescimento, após as dificuldades por conta da si-
tuação macroeconômica do Brasil, com redução dos 
investimentos, aumento do desemprego e queda no 
consumo de proteínas animais como um todo.

A expectativa da entidade de é que o desem-
penho do setor mantenha a rota de crescimento 
em 2018, com aumento do consumo interno de 
peixes – atualmente na faixa dos 9,5 kg/ hab/ano. 
A procura é crescente, mas ainda muito abaixo do 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que é de 20 quilos. O avanço de 8% da 
produção brasileira de peixes cultivados em 2017 
foi comandado pelos três estados da região Sul. 
Juntos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
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Sul contribuíram com mais de 24 mil toneladas 
no ano, com média de crescimento de dois dígitos 
por estado. Paraná mantém-se na liderança entre 
os estados produtores, com 112 mil toneladas. 
Rondônia está em segundo.

O Brasil importou US$ 1,318 bilhão de pescado 
em 2017, de acordo com o Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Esse valor 
representa a compra de 383,6 mil toneladas de 103 
produtos diferentes. O salmão lidera as estatísticas 
com 106 mil toneladas e US$ 588 milhões. Na 
sequência vêm o bacalhau (20,6 mil t e US$ 155,3 
milhões), a merluza (56,3 mil t e US$ 152 milhões) 
e a sardinha (93 mil t e US$ 74,2 milhões).

Venda assertiva

O consumo de peixe em várias regiões 
do Brasil, em larga escala, ainda está muito 
ligado à sazonalidade. Nas ações de marke-
ting, a Páscoa e o verão costumam ser os 
momentos mais bem aproveitados pelo au-
tosserviço, embora os frutos do mar possam 
render boas vendas o ano todo. De acordo 
com dados da Agas, a procura por pescados 
aumenta no Estado, em média, 56% nos 
meses de janeiro e fevereiro. É importante 
levar os produtos para outras áreas da loja, 
oferecendo diversidade de opções, bons 
descontos ocasionais e promoções com itens 
correlatos, como temperos e vinhos. 

O especialista em varejo Luciano Souza 
Santos considera que os supermercados bra-
sileiros precisam apostar mais na peixaria, 

pensando na experiência de compra como um 
todo. “Dicas de preparo, receitas, harmoniza-
ções, informações sobre consumo e benefícios 
à saúde e degustações podem ser realizadas 
sistematicamente, pois dão resultado”, apon-
ta. Em geral, todavia, ele considera que as 
áreas de exposição ainda são reduzidas e há 
aspectos a melhorar na conservação.

A manutenção da temperatura apropriada 
para o consumo dos pescados continua sendo 
uma exigência que requer atenção e trabalho. 
“O controle do frio representa um desafio para 
unidades localizadas em áreas com grandes 
variações climáticas, pois o ambiente externo 
esquenta e esfria, daí a importância do inves-
timento em equipamentos de qualidade”, 
explica. É fundamental cuidar dos aspectos 
de higiene, da qualidade e do frescor, pontos 
essenciais na conversão de compra.

Na parte de congelados, o melhor é 
trabalhar com expositores fechados, que eco-
nomizam energia deixando vazar menos frio. 
O mix precisa abarcar espécies de alto giro, 
como tilápia, merluza, polaca e sardinha, 
como outras consideradas premium (baca-
lhau, camarão e linguado) e lançamentos da 
indústria. Para tanto, recomenda-se a coleta 
de informações de mercado e de preferências 
da comunidade frequentadora da loja. Ou-
tras boas dicas são a criação de dias promo-
cionais, assim como costumeiramente se faz 
com FLV, padaria e açougue. Com o auxílio 
dos encartes e das ações de mídia, junto aos 
descontos mais atraentes, é possível trazer 
mais movimento para a área.

Outro aspecto importante enfatizado por 
especialistas é a capacitação dos colaborado-
res, não apenas para o manuseio dos pescados 
e disposição deles no espaço, como também 
no conhecimento básico sobre preparo e 
cozimento. A execução é ponto crítico, pois 
além de chamar a clientela, precisa evitar ao 
máximo as perdas e a propagação de odores. 
“Lave a peixaria e troque o gelo todos os dias, 
nunca esqueça que todo consumidor repara na 
limpeza em área alimentar”, alerta Santos. O 
peixe é considerado um dos alimentos mais 
suscetíveis à deterioração em função de vários 
fatores, tais como atividade de água elevada, 
composição química, teor de gorduras insatu-
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radas facilmente oxidáveis e, principalmente, 
devido ao pH próximo da neutralidade, o que 
beneficia o desenvolvimento microbiano. 

Consumo irá aumentar

O relatório da FAO intitulado O Estado Mun-
dial da Pesca e Aquicultura, divulgado ao final de 
2016, previu um aumento de 104% no consumo de 
pescados somente no Brasil até 2025. Este índice é 
seguido pelo México, com 54,2%, e pela Argentina, 
com 53,9%. Segundo o levantamento, esta projeção 
positiva quanto ao crescimento no país se deve aos 
investimentos feitos no setor nos últimos anos. O 
levantamento calculou ainda o consumo mundial 
de pescados per capita. Segundo a FAO, até 2030 
haverá 21,5kg de consumo por pessoa. Total de 
1,2kg a mais se comparado com 2016. Por região, 
esse consumo aumentará 2% na África, 18% na 
América Latina e 8% na Oceania.

No Brasil, a tilápia é a mais importante 
espécie de peixes cultivados do Brasil (4º maior 

produtor mundial). Segundo levantamento iné-
dito da Peixe-BR, a tilápia representa 51,7% da 
piscicultura nacional, com 357.639 toneladas em 
2017. A segunda posição não é de uma espécie em 
si, mas de uma categoria de peixes: os nativos. De 
acordo com a pesquisa, liderados pelo tambaqui, os 
nativos representam 43,7% da produção brasileira: 
302 mil toneladas. 

No Rio Grande do Sul, a piscicultura não está 
entre as mais importantes atividades agropecuá-
rias. A produção é familiar, realizada em pequenas 
propriedades e direcionada ao consumo local. De 
acordo com estudos da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (Ufrgs), o estado conta com 
cerca de 50 mil piscicultores. A produção anual de 
peixes cultivados é de 22 mil toneladas em 2017 e 
se encontra distribuída em três diferentes sistemas 
de produção: extensivo (65%), semi-intensivo 
(33%) e intensivo (apenas 2% da produção total). 
O RS conta com 84 unidades de beneficiamento 
de peixes. A espécies mais cultivada aqui é a carpa, 
representando 73% do total. 

Propriedades nutricionais

Consumir pescados é uma prática recomendada por médicos e nutricionistas. São alimentos 
ricos em proteína, vitaminas e minerais, entre outros benefícios. Confira:

Comer peixes duas vezes por semana ajuda a reduzir o risco de insuficiência cardíaca, 

doença coronariana, parada cardíaca e AVC. A recomendação é resultado de um estudo 

publicado pela American Heart Association. A presença em grandes níveis dos ácidos 

graxos ômega-3 reduz o colesterol ruim e melhora o sistema imunológico. 

Os frutos do mar são ótimas fontes de vitaminas do complexo B e de minerais, além de ricos 

em proteínas. Cerca de 2% a 5% da população, contudo, tem alergia ao consumo desses 

alimentos. Os mesmos antígenos (substâncias estranhas ao organismo) encontrados em 

camarões, lulas e mexilhões também estão presentes nos ácaros.

O camarão é rico em proteínas, cálcio, iodo, zinco e vitaminas do complexo B. A 

contrapartida é o teor alto de colesterol, mas pode ser consumido em dietas equilibradas.

O polvo é fonte de ômega 3, que auxilia no aumento do colesterol bom (HDL), cálcio, 

fósforo, potássio e selênio, antioxidantes que podem prevenir o câncer e o envelhecimento 

precoce. Contém vitaminas A, C e do complexo B. A lula também contém proteínas 

importantes para os músculos, produção de hormônios e enzimas. Possui cálcio, vitamina 

B12, zinco e vitamina C.

Marisco: fonte de proteínas e vitaminas B1, B2 e B6, ferro, potássio e zinco. É um alimento 

pobre em calorias.

O siri é uma excelente fonte de vitaminas A, B e C, zinco, sais minerais e cálcio. Consumo 

recomendado para idosos, na prevenção de doenças nos ossos e nas articulações.

Fonte: Depto. de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)
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da família Frighetto no va-
rejo começou em 1998, quando Danilo e a esposa, 
Maria, atuavam no ramo de alimentos, em Quaraí. 
Os filhos do casal, Guilherme, Giovani e Daniela, 
ajudavam no negócio. “Era um comércio de pequeno 
porte. Trabalhávamos mais com a linha de frangos, 
fazendo a distribuição de aves na fronteira entre 
Brasil e Uruguai”, descreve o atual diretor do Super 
Engenho, Guilherme Frighetto. O primeiro mercado 
surgiu na rua Doutor Acauã, no centro do  município. 
O estabelecimento possuía 150 m2, em um prédio 
alugado. “Lá funcionava a então Distribuidora de 
Frangos. Acabamos comprando o espaço”, resgata. 

Em 2005, foi possível abrir um supermercado 
completo em Rosário do Sul. “Incluímos padaria, já 
que a minha mãe atuava como confeiteira”, conta 
o empresário. A unidade, localizada na rua 7 de 
Setembro, ficava no antigo engenho da cidade. 
“Aproveitamos o nome de um ponto tradicional do 
município e acabamos adotando-o como marca”, 
explica. Atualmente, a loja funciona como matriz 
do Super Engenho. “Desde o início, focamos em 
atendimento, sendo reconhecidos pela proximidade 
com os clientes, tanto no balcão como no caixa.” Na 
mesma época foi criado um cartão próprio, trazendo 
vantagens exclusivas para os consumidores. 

Já em 2013, foi aberta uma loja em Caçapava 
do Sul na rua Lima e Silva, centro do município. 
O supermercado possui 1.000 m2, seguindo o mesmo 
conceito das demais, de ampla variedade, qualidade e 
bom atendimento. “Fazemos uma padronização dos 
processos”, afirma Guilherme. Dois anos depois, a 
família apostou em mais uma unidade. Voltada ao 
público do bairro São Jorge, em Guaíba, suas ins-
talações contam com 500 m2 na rua Carlos Mota. 
“Possuímos um mix um pouco reduzido, mantendo 
as características e cultura da empresa.”

Com o intuito de melhorar as instalações, a uni-
dade de Rosário foi reformada em 2016. A partir daí 
a área de vendas passou de 850 m2 para 1,5 mil m2, 
possibilitando a ampliação dos produtos e a constru-
ção de um estacionamento coberto. “Precisávamos 
de um maior espaço físico para atender à demanda 
de clientes. A reinauguração deve acontecer neste 
ano”, projeta o diretor. No local, estão disponíveis 
entre 8 e 10 mil itens, açougue com cortes especiais, 
padaria e confeitaria de produção própria e grande 
variedade de hortifrútis.

A rede de supermercados conta com 250 
funcionários, em suas quatro lojas. Na edição mais 
recente do Ranking Agas, a empresa figura na 50ª 
colocação em faturamento bruto. “Estamos co-
lhendo os frutos do nosso trabalho. Esse resultado 
é importante para que os fornecedores nos vejam 
como clientes potenciais. Auxilia para criarmos 
um relacionamento, assim como nas compras e 
negociações”, comemora. 

Mesmo com as adversidades do país, Gui-
lherme soma bons resultados. “Neste ano, tivemos 
aumento nas vendas de 10% no primeiro semestre, 
em relação ao mesmo período de 2017”, anuncia. 
A expectativa dele é fechar 2018 com 10% de 
crescimento acima do faturamento bruto dos 
últimos 12 meses.

T
Antigo engenho de Rosário do Sul surgiu de inspiração para que a 

família Frighetto criasse a rede Super Engenho, em 2005. Trabalho 

desenvolvido nas quatro lojas do Estado é destaque no setor, 

ocupando o 50º lugar em faturamento do Ranking Agas 2017
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Thiago Mendes Coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Feevale

um dos grandes desafios 
das marcas foi compreender o que pensam e sentem 
seus consumidores. Desde que o marketing passou 
a desempenhar um papel de importância na gestão 
do relacionamento entre empresa e públicos, a 
busca pelo entendimento e, consequentemente, a 
obtenção por inteligência competitiva, tiveram um 
certo protagonismo.

Por anos, em função da dificuldade de obtenção 
de informações, tudo que envolvia esse entendimen-
to de público era baseado em estereótipos. Eviden-
temente, você já deve ter se deparado com a frase 
“Classe AB, ambos os sexos, com idade entre 25 e 
45 anos”. Na falta de uma abordagem melhor, esse 
tipo de recorte de público era pelo menos viável.

Com internet, e com a digitalização do consu-
mo, deixamos de viver em um grande mercado de 
massa para experimentarmos um número infinito de 
nichos. Estes nichos interagem no ambiente digital 
em função de interesses comuns. É o que Michel 
Maffesoli, sociólogo francês, conceitua como “tribo 
digital”, um grupo de pessoas que compartilham 
esses valores, interesses e afetos e, por que não, 
produtos que consomem. A internet reuniu pessoas 
em torno de interesses específicos em diferentes 
regiões do planeta, independentemente do gênero, 
faixa etária, classe social, raça ou idioma. A demo-
grafia nunca foi tão pouco eficiente. Você sabe o 
que realmente pensa o sujeito que consome cervejas 
artesanais? Que linguagem é a mais adequada? Ele 
escuta que tipo de música? Ano passado, em um 
estudo em que estive envolvido, descobri que este 
mercado em especial é composto por homens e 

historicamente, mulheres que têm entre 20 e 60 anos e pertencem 
às classes A,B e C. Isso é um pesadelo, no que tange 
a recorte de público, principalmente porque ele não 
recorta praticamente nada.

O que o estudo, no entanto, revelou é que os 
consumidores de cerveja artesanal são, na sua grande 
maioria, roqueiros de coração. Essa é uma infor-
mação que pode influenciar o jeito de comunicar 
produtos e serviços para este nicho. Eles se reúnem 
em comunidades digitais para discutir o tema e suas 
preferências, e seus perfis públicos nas redes sociais 
mostram gostos, interesses e preferências para quem 
quiser ver. Ao aplicar uma técnica de netnografia, 
essas informações começam a aparecer e o perfil 
demográfico começa a soar ridículo. O Facebook 
sabe disso, assim como todos os grandes conglo-
merados. Eles produzem inteligência competitiva 
por meio dos perfis dos usuários. Aplicativos como 
esses custam milhões de dólares em infraestrutura 
para que possam funcionar e são disponibilizados 
gratuitamente para público. O lucro vem da obten-
ção de informações.

No entanto, os modelos demográficos ainda 
estão muito presentes no dia a dia dos veículos de 
comunicação e das agências de propaganda. A maior 
parte delas nem sabe como fazer diferente. O pró-
prio Facebook vende os anúncios, primeiramente, a 
partir de um perfil demográfico. A mudança desse 
tipo de abordagem só virá quando o anunciante 
pressionar o cliente pela obtenção desta inteligência. 
A mudança do modelo presente precisa passar pela 
formação de uma demanda que vai tornar a comu-
nicação e o consumo mais eficientes.

Amorte do perfil demográfico
do consumidor





As festas do fim do ano e as férias 

apresentam desafios aos varejistas. 

Entretanto, o trabalho alinhado entre 

colaboradores e gestores pode 

proporcionar novas oportunidades 

aos supermercados durante o verão

de férias após o final de ano pode 
ser bastante desafiador para o varejo. A partir do 
afastamento do consumidor, que investe durante as 
festividades de Natal e Ano Novo e planeja viagens 
para outros locais, os supermercadistas se veem 
com dificuldades para estabilizar seu faturamento 
durante o verão e carnaval. Especialista em Marke-
ting e professor da Fundação Getulio Vargas, Rober-
to Kanter atenta para as abordagens dos varejistas e 
suas atuações devido às diferenças de mercado em 
cada região. “Você tem supermercados que sofrem 
com a evasão no verão, e as cidades que explodem 
com a gama de visitantes”, ressalta Kanter. 

O professor aponta que as táticas utilizadas 
devem partir do conhecimento do público que 
costuma aparecer nas lojas, ofertando produtos 
mais atraentes para os clientes. “É essencial olhar 
o passado, estudar categorias que mais vendem e 
menos vendem para empregar o modelo de Pareto 
80-20 e ter estoque controlado, na mão. Algumas 
marcas e produtos têm mais vendas nesse período, 
principalmente determinados tipos de bebidas 
como cervejas, gin e espumantes.” Outro recurso 
que pode ser seguido pelos supermercadistas diz 
respeito à divulgação eficaz e apropriada das mer-
cadorias, garantindo que o cliente veja o que está 
presente no mix da loja. “Uma política de exposição 
de produtos e propaganda direcionada no ponto de 
venda faz diferença para mostrar ao público qual é 
seu diferencial e suas ofertas.” 

Segundo Kanter, aproveitar a presença de no-
vos visitantes deve ser parte do planejamento para 
quem atua no varejo, ganhando notoriedade rápida 
pela demanda que surge no período. Mercados afe-

tados pela diminuição de fluxo podem implementar 
promoções e degustações, com ofertas visíveis e que 
gerem aumento de seu ticket médio. “Se o mercado 
é conhecido por uma boa carne, o público local já vai 
ter ciência do que vale a pena consumir. A estratégia 
deve ser a da venda emocional, porque as pessoas se 
dão ao luxo de estar de férias e enfiar o pé na jaca.”

Outro ponto importante para determinar o 
rendimento do negócio é o bom trabalho em equipe 
entre gestores e colaboradores, certificando um 
atendimento de qualidade que potencialize as ven-
das. “Os gerentes precisam garantir empoderamento 
para suas lojas, ouvindo desde o pessoal do caixa 
até quem trabalha no açougue. Às vezes assumimos 
algumas verdades, e o importante é entender o fluxo 
e a identidade do mercado”, afirma o professor. “Ter 
comunicação bem elaborada e compensar o trabalho 
extra dos colaboradores com bonificação adequada 
faz parte do investimento a longo prazo com a própria 
loja, e, consequentemente, com o cliente.”

ncarando o
verão e o carnaval
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receberam uma comitiva de 
100 pessoas vindas de 26 estados brasileiros por 
ocasião da 37ª ExpoAgas. Os dirigentes de asso-
ciações estaduais visitaram a Serra Gaúcha no fim 
de semana anterior à feira e depois circularam pelo 
Centro de Eventos Fiergs. A programação incluiu 
jantar no Rasen Platz, no dia 18. O domingo (19) 
teve passeio pelo Mini Mundo com almoço na 
Casa Di Paolo e jantar no Hard Rock Café. Na 
segunda o grupo chegou em Porto Alegre. O 
encontro teve patrocínio de Oderich, RP Info e 
Luminae, com apoio da Pirahy Alimentos.

Josué Rocha, diretor da Associação Ama-
paense de Supermercados (Amaps), já veio ao 
Rio Grande do Sul várias vezes. “A ExpoAgas é 
um marco nas feiras nacionais e é importante ter 
contato com indústria, ver as inovações e os lan-
çamentos. Há uma grande confraternização aqui”, 
relatou. O presidente da Associação Sergipana de 
Supermercados (Ases), Francisco Albuquerque, 
completou sua terceira passagem por solo gaúcho. 
“Aqui está a melhor convenção do país. O gaúcho 
recebe muito bem as pessoas, que bom se o Nordeste 
fizesse o mesmo”, disse.

Os representantes da Associação Paraense de 
Supermercados (Aspas) também ficaram satisfei-
tos. Carlos Limão ressalta que o encontro com os 
demais dirigentes serve para troca de experiências 
e informações. “A Agas se destaca pela acolhida. A 
ExpoAgas, por sua vez, fortalece o relacionamento 

os gaúchos

Representantes de associações supermercadistas 

do país inteiro estiveram presentes na 37ª 

ExpoAgas e na Serra Gaúcha

com os fornecedores e alavanca o setor”, opina. 
Fernando Brito considera o evento uma referência 
nacional. “Os expositores vêm de várias regiões e 
trazem sempre novidades”, afirmou. 

Antônio Claret Nametala, superintendente 
da Associação Mineira de Supermercados (Amis), 
voltou ao RS depois de muitos anos: “É um estado 
de vanguarda, é muito forte em termos de expressão 
supermercadista. Ir pra Gramado foi um carinho es-
pecial”, comentou. Nelson Alexandrino, presidente 
da Associação Goiana de Supermercados (Agos), 
veio pela quarta vez fazer negócios. “Já sou cliente, 
tanto que prefiro vir aqui do que ir a eventos fora 
do país. Vivemos um bom momento com a chegada 
de grandes redes no estado”, avisou.

Expectativa de melhora 

O presidente da Associação Catarinense 
de Supermercados (Acats), Paulo César Lopes, 
espera que o segundo semestre seja melhor 
para os lojistas vizinhos. “Nos primeiros seis 
meses tivemos resultado negativo de 0,8%, 
mas esperamos recuperar as perdas depois das 
eleições. Quem está crescendo é o atacarejo”, 
informou. O presidente da Associação Sul-
Mato-Grossense de Supermercados (Amas), 
Edmílson Verati, tentará levar ao seu rincão a 
sinergia dos lojistas gaúchos com fornecedores 
locais. “É fantástico o trabalho de relaciona-
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mento que é feito. Esse ano devemos igualar a 
média nacional de crescimento”, expôs.

João Falqueto, presidente da Associa-
ção Capixaba de Supermercados (Acaps), 
impressionou-se com a presença de auto-
ridades na feira e com as palestras lotadas. 
“Os temas tratados foram muito relevantes 
e mostram o quanto ainda temos de me-
lhorar”, observou. O colega presidente da 
Associação de Supermercados de Brasília 
(Asbra), Antônio Tadeu Peron, guarda as 
melhores impressões da convenção gaúcha. 
“As pessoas são amáveis, boas de conversa, 
é sempre um prazer estar aqui. No Distrito 
Federal temos expectativa de melhora nesse 
segundo semestre, mas está muito difícil de 
se concretizar. Estamos na luta, levantando 
cedo e deitando tarde”, concluiu. A diretora 
de responsabilidade social da Associação 
Paulista de Supermercados (Apas), Esther 
Gonçalves, voltou ao RS depois de cinco 
anos. “Aqui se reúne tudo que há de melhor 
no setor na segunda maior convenção do país. 
É um lugar onde a quantidade de negócios e 
a troca de experiência são muito grandes.”

Parcerias comerciais

O diretor comercial da empresa paranaense 
de sistemas de gestão RP Info, Gilberto Dutra, 

aproveitou a chegada dos visitantes para fortalecer 
a parceria com a Agas. “O encontro foi novamente 
um sucesso. Na ocasião, verificamos novamente 
o que faz desse um dos mais importantes eventos 
do setor: a integração total com os varejistas mais 
influentes do cenário nacional”, frisa. Para as Con-
servas Oderich, de São Sebastião do Caí, a inicia-
tiva representou uma oportunidade para reforçar 
o contato com os presidentes das associações 
regionais de todo o país e firmar novas parcerias 
comerciais. “A Agas mostra como nós, gaúchos, 
sabemos ser hospitaleiros”, declara o coordenador 
de Marketing, Thomas Oderich.

O diretor comercial da empresa de engenharia 
elétrica paulista Luminae, Luís Guilherme Pires, 
afirma que a presença no evento supermercadista 
reforça uma relação de confiança de longo prazo 
entre as partes. “Entendemos a margem apertada 
do varejo e buscamos a eficiência em sistemas de 
iluminação, de modo a sermos lembrados sempre 
por isso pelos líderes do setor”, conta. A Pirahy 
Alimentos, de São Borja, apoiou a visita dos su-
permercadistas e teve estande na feira, depois de 
12 anos ausente. No evento, lançou linhas de arroz 
gourmetizado, nas opções de culinária japonesa, 
italiana e integral orgânico. “Foi uma surpresa posi-
tiva receber antigos parceiros e abrir mercados em 
regiões que ainda não tínhamos desenvolvimento, 
como Sul e Campanha”, revelou Carlos Ely Jr., 
diretor comercial, de Marketing e Logística. 
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radição e renovação 
para o varejo
T O segundo dia da ExpoAgas 

2018 proporcionou aos 

empresários supermercadistas 

uma visita às maiores unidades 

da Cia. Zaffari e do Walmart, em 

Porto Alegre

grupo de representantes de diver-
sos supermercados do Rio Grande do Sul, participou 
das visitas técnicas voltadas ao varejo, contemplando 
diferentes métodos de atuação no mercado. Com 
o acompanhamento do instrutor da Agas Rogério 
Machado, os participantes conheceram primeiro a 
Cia. Zaffari, em visita ao Bourbon Shopping Wallig, 
na zona Norte de Porto Alegre. 

O tour, liderado pelo gerente de Trade Marke-
ting Luiz Carlos Agnoletto, teve início com a partilha 
de informações sobre o histórico da empresa, atuante 
na capital gaúcha desde 1960, e apresentação geral 
do shopping, que desde abril deste ano é gerenciado  
pela Airaz, Administradora de Empreendimentos 
do Grupo Zaffari. Em seguida, os participantes 
passearam pelo hipermercado e observaram seu mix 
de produtos, que conta com mais de 30 mil SKUs e 
diversificação pela importação em setores como os 
de vinhos, azeites, carnes e hortifrútis, por exemplo. 
Os visitantes puderam provar o kiwi comercializado 
que é trazido da Nova Zelândia. A excursão ainda 
foi apresentada a algumas tecnologias presentes na 
unidade, como a instalação de placas de vidro para 
reter fumaça em caso de incêndio e relógio que alerta 
os gerentes para atendimento nos caixas.  

A próxima parada foi feita no Walmart da aveni-
da Sertório, no bairro Sarandi. Os supermercadistas 
foram recebidos pelo diretor de loja Marcelo Caste-
lhano, que trabalha na rede há 19 anos. Reinaugurada 
em novembro de 2017, a unidade conta com quase 
200 funcionários e trabalha com foco dividido entre 
o setor de atacarejo e de hipermercados. Os itens 
mais consumidos na loja ficam expostos logo na 
entrada, em decisão baseada por pesquisas quinze-
nais que procuram organizar os setores de maneira 
produtiva. Os participantes da atividade puderam 

um grande

conferir as metodologias empregadas para controle 
de estoque, divulgação de preços e organização de 
áreas como a fiambreria e a padaria. No espaço de 
hortifrútis, foi apresentada tecnologia de iluminação 
LED feita sob medida. O estabelecimento também 
alterou seu modelo de negócio, aplicando promoções 
pontuais high-low que substituíram a política de 
preço mais baixo. O gerente geral do supermercado 
Unisuper Samy, de Balneário Pinhal, Eduardo Erling, 
gostou: “Identificamos processos consolidados, pro-
porcionando o bom andamento de todas as funções 
no Zaffari. No Walmart vimos o novo modelo de 
loja mais próxima dos consumidores, focando no 
perecível, com layout moderno”. O instrutor Rogério 
Machado ressaltou: “Visitamos dois perfis diferentes 
de varejo, um voltado para o lado da diferenciação e 
outro para a competitividade”.

Zaffari: participantes visitaram dependências do 
shopping e seção de vinhos do hipermercado

Walmart mostrou as dependências de sua 
unidade após reestruturação da rede 
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ições sobre logísticaL
A Oniz Distribuidora abriu suas portas e mostrou como a 

inovação, tecnologia e organização foram cruciais para a 

aumentar a eficiência 

Oniz Distribuidora, o cuidado com os 
processos é a chave para a eficiência. Suas ações 
estratégicas puderam ser vistas na prática du-
rante a visita técnica à empresa. Realizado na 
unidade matriz, em Cachoeirinha, no dia 21 
de agosto, o encontro contou com cerca de 40 
representantes do ramo supermercadista gaú-
cho. A Oniz atua no recebimento, separação, 
distribuição e entrega de produtos de grandes 
marcas como Ajinomoto, P&G e Royal Trudel, 
entre outras. Mas por muito tempo o negócio 
teve problemas em relação à operação. Isto 
mudou em 2014, quando ocorreram diversas 
mudanças para aprimorar os processos, diminuir 
as perdas, aumentar a acurácia e aperfeiçoar a 
imagem da Oniz no mercado.

A mudança começou focada nas pessoas. 
“Logística é cultura. Se a empresa não tiver uma 
cultura organizacional forte, fica muito difícil 
trabalhar”, explica o gerente de Logística, Cláu-
dio da Costa. Assim, a empresa criou premiações 
e bonificações para diminuir quebras, avarias 
e roubos, e aumentar a organização, limpeza e 
agilidade. “Quando os colaboradores se sentem 
valorizados, eles valorizam a empresa”, comenta. 
Se antes os funcionários realizavam 150 con-
ferências por dia, hoje há colaboradores que 
batem 1,2 mil checagens diárias. Há três anos, 
a matriz não encontra diferenças nos números 
ao conferir o inventário. Antes da reformulação, 
tinha perdas de R$ 1 a R$ 2 milhões por ano.

Entre as principais mudanças de processos 
estão a padronização dos tipos de separação em 
boxes ou em flow rack. Para auxiliar a acurácia 
nas entregas, todas as caixas são previamente 
pesadas e etiquetadas. Além disso, todas as 

para a

etapas são filmadas. A empresa usa a tecnolo-
gia como aliada: “Temos programas eficientes 
que nos ajudam na computação e organização 
de dados”, conta Costa. Todas as entregas são 
rastreadas e é possível acompanhá-las em tempo 
real. Dessa forma, a empresa conseguiu alcançar 
uma acuracidade que impressiona: 99,5%.

 Os participantes da visita receberam uma 
apresentação sobre as ações da empresa. Depois, 
viram na prática dentro do local como as mu-
danças foram aplicadas. O supervisor comercial 
Diogo Andreazza, do Supermercado Andreazza, 
de Caxias do Sul, explica que a atividade servirá 
para aprimorar os processos do negócio. “Co-
nhecemos ótimas ferramentas tecnológicas para 
gerenciar a distribuição. Esse tipo de gestão é 
muito complexa, por isso é preciso ter um for-
te controle e estar sempre se aperfeiçoando”, 
comenta. Já para o proprietário da distribuidora 
Central Ofertão, Marcelo Pesenti, de Porto 
Alegre, a ação contribuiu para a inovação. “Com 
uma visão diferente, conseguimos evoluir. A 
Oniz tem uma expertise excelente em logística 
e é uma empresa que gosta de compartilhar o 
conhecimento. Quem tem a oportunidade de 
visitá-la só tem a ganhar”, conclui.
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de negócios concretizados na 37ª Convenção Gaúcha de 
Supermercados – ExpoAgas 2018 atingiu R$ 508,5 milhões, num 
crescimento de 5,5% em relação à edição anterior. O resultado supera 
as expectativas de alta no setor nesse ano, que deverá ser de 1%. 
A maior feira de negócios do Cone Sul foi realizada de 21 a 23 de 
agosto no Centro de Eventos Fiergs e reuniu um total de 48,2 mil 
visitantes, representando 6,7 mil empresas do varejo e da indústria. 
O balanço foi aferido pelo Instituto Segmento de Pesquisas junto 
aos expositores.

“A ExpoAgas 2018 mais uma vez mostra que as empresas estão 
dispostas a buscar diferenciais e a serem criativas. Estamos satisfeitos 
por constatar que 29% dos visitantes estiveram no evento pela pri-
meira vez, mostrando que a feira está oportunizando conhecimento 
e parcerias a novas empresas. Este é o objetivo, reunir diferentes 
segmentos e companhias de todos os portes para que, juntos, pro-
movam o desenvolvimento da cadeia”, reforça o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo. Destaques desta edição, os novos espaços, um 
para grandes empresas multinacionais e outro para a pequena indústria 
gaúcha, possibilitaram a participação de 40 expositores a mais que em 
2017, chegando a um total de 372. 

Estiveram no evento representantes de todos os estados brasilei-
ros e de outros 11 países (Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, 
Colômbia, México, Venezuela, Estados Unidos, Itália e Uganda, este 
último estreante na ExpoAgas, com uma comitiva de 20 empresários). 
A maioria dos visitantes (83%) pertencia ao varejo. “Mais uma vez, a 
gratuidade nas pré-inscrições para o evento contemplou não apenas 
supermercados, mas também membros de padarias, açougues, ata-
cados, hotéis, bares, restaurantes, farmácias, salões de beleza, lojas 
de R$1,99, petshops e outros setores, ampliando este grande palco de 
negócios”, explica Longo. 

Antecipadora de tendências, palco de 800 lançamentos, a Expo-
Agas é espaço de acolhida dos mais distintos produtos e segmentos. 
O levantamento do Instituto Segmento de Pesquisas mostrou os prin-
cipais objetivos de participação na feira: o primeiro deles se manteve 
sendo estreitar o relacionamento com o supermercadista (69%) e 

o volume

P
A 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados se 

encerrou no dia 23 de agosto com um crescimento 

de 5,5% nas vendas, superando a expectativa inicial 

da Agas. A ExpoAgas 2018 atraiu 48,2 mil pessoas
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8 fazer novos clientes (60%), seguidos por aumentar 
os negócios (58%), expor seus produtos (55%) e 
fixar sua marca no mercado (51%). 

Hora de cortar na carne

No discurso oficial de abertura, o presi-
dente saudou a Reforma Trabalhista e falou 
sobre os desafios na mudança do sistema 
sindical brasileiro: “O empresariado gaúcho 
precisa ver o seu sindicato e a Fecomércio 
como instrumentos fundamentais na melho-
ria das condições para se fazer negócios no 
Rio Grande”. Tratando a ExpoAgas como 
termômetro do mercado, felicitou as em-
presas fornecedoras de energias alternativas 
presentes no evento, uma vez que a carga 
tributária da energia elétrica tem levado o 
autosserviço a buscar novas soluções. Na 
ocasião, Longo também prestou solidarie-
dade ao governo do RS na sua tentativa de 
reduzir o déficit nas contas. “É hora de cortar 
na carne, e colocamos a Agas à disposição do 
próximo governador para que continuemos 
contribuindo”, disse.

Na solenidade, a presidente da Federa-
sul, Simone Leite, recebeu o título de Su-
permercadista Honorária das mãos de Longo, 
do vice-presidente da Agas Cláudio Zaffari 
e do presidente da Associação Brasileira de 

Supermerxados, João Sanzovo Neto. “Acre-
ditamos neste modelo de liderança, que, por 
meio do seu engajamento cívico, mostra a 
importância do papel do líder na participação 
e solução dos problemas e coloca a mulher 
no lugar de destaque que ela merece”, afir-
mou. A homenageada, formada em História 
e Administração e ex-presidente da ONG 
Parceiros Voluntários, dividiu o troféu com 
todas as mulheres presentes. “Vale a pena 
enfrentar dificuldades quando nos damos 
conta dos resultados. Nossas entidades são 
refúgios de moralidade no momento em que 
essa virtude falta aos políticos”, relatou.

Harmonia nos negócios

O vice-governador José Cairoli participou da 
abertura e elogiou a proposta do varejo de chamar 
a indústria para a construção de um processo inte-
grado de atendimento ao consumidor. “Vivemos 
momento altamente competitivo. É hora de ação, 
de valorizar mais a sociedade e de ela valorizar 
mais o que é dela”, declarou. Ele colocou-se como 
parceiro do setor supermercadista para diálogos 
constantes. “Temos que tornar a relação entre 
poder público e sociedade mais transparente e 
franca. O Estado não pode, de uma hora para 
outra, achar que reduzir impostos resolve os 
problemas”, finalizou.

Para Sanzovo Neto, a ExpoAgas fica melhor 
a cada edição, refletindo o peso do estado ocu-
pante da terceira posição no Ranking Brasileiro de 
Supermercados. “Fechamos o primeiro semestre 
com aumento de 2% nas vendas, mas a paralisação 
dos caminhoneiros afetou o varejo e esperamos 
para o fim de ano um crescimento de 2,5%”, 
admitiu. Ele defendeu a renovação da mentali-
dade dos gestores para a superação dos desafios à 
frente. “Vivemos no tempo da simplificação, não 
podemos mais com tanta burocracia. Queremos 
a redução do spread bancário e a aprovação do 
cadastro positivo”, acrescentou.

Ciclo do talento

Os discursos oficiais de abertura foram 
sucedidos por um debate mediado pelo jor-
nalista Túlio Milman, com a participação de 
Luiz Carlos Bohn (presidente da Fecomércio), 

Simone Leite recebe título de 
Supermercadista Honorária de 2018
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Gedeão Pereira (presidente da Farsul), Simone 
Leite (presidente da Federasul), Eduardo Bier 
(empresário) e Sérgio Alvim (fundador e CEO 
da revista Varejo SA). “Jamais imaginava que a 
Reforma Trabalhista seria aprovada. Tínhamos 
17 mil sindicatos, sendo que 40% deles nunca 
haviam negociado um dissídio”, comentou 
Bohn. Conforme Pereira, se os supermercados 
têm de tudo é por causa do homem do campo. 
“É ele quem produz o superávit da balança co-
mercial”, ressaltou. Bier lembrou sua trajetória 
como empreendedor. “Os negócios são como 
o mar e há desafios de diferentes portes. Há 
oportunidades incríveis, mas o ambiente exige 
preparação”, contou. Simone cobrou mais 
engajamento social: “Temos que transformar 
a energia empreendedora em força política”, 
clamou. Alvim, por sua vez, aconselhou aos 
varejistas a usarem melhor os dados: “O varejo 
é rico nessa commodity, mas muitas vezes não 
conhece o consumidor que está todos os dias na 
loja e fica tomando decisão com a média”.

A palestra magna Quais as apostas dos 
otimistas para o futuro do Brasil?, com o di-
plomata e professor Marcos Troyjo, abriu os 
trabalhos no dia 21 de agosto. Segundo pon-
tuou, o mundo atravessa a era da economia 4.0. 
“Entramos no ciclo do talento e a tecnologia 
serve como infraestrutura. O talento passa a 
ser não só uma habilidade, mas uma responsa-
bilidade. É preciso estudar o que se pode fazer 
para além daquilo que já é sua expertise”, ana-

lisou. Na visão dele, os supermercados devem 
se tornar grandes centros de eventos, com foco 
na transformação do espaço a fim de oferecer 
experiências ao consumidor.

O cientista político lembrou que daqui 
a 12 anos a economia chinesa vai ultrapassar 
a americana e isso deve trazer oportunidades 
a diversos países. “O mundo oferecerá uma 
Black Friday para o Brasil, uma vez que essa 
nova força motriz exige novas potencialidades. 
Temos que liberar recursos para produzir itens 
de maior valor agregado. Se isso não ocorrer 
ficamos à mercê de choques de demanda”, 
revelou. Cabe aos otimistas, de acordo com 
Troyjo, torcer para que o país realize as refor-
mas estruturais necessárias, invista mais em 
pesquisa e desenvolvimento e aumente sua 
fatia no comércio internacional. “Basta tomar 
a primeira medida que as demais entram num 
alinhamento positivo”, assegurou.

Disciplina e significado

Em 22 de agosto, o teatro do Sesi foi palco da 
palestra magna Viver e sonhar em voz alta, com o 
autor, ator e diretor Miguel Falabella. Sua trajetória 
nos palcos, iniciada aos 16 anos de idade, no Rio 
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Para Marcos Troyjo, Brasil precisa 
realizar reformas se quiser crescer

Ator global quer que a vida tenha 
mais poesia e significado
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8 de Janeiro, é fruto de muito trabalho, dedicação e 
estudo. “Temos que ter entrega, pensar nos nossos 
sonhos de uma forma concreta”, ensina. O mais 
interessante no mapa de cada pessoa, segundo 
ele, é a certeza de que ela nasceu sabendo que vai 
morrer. “Não deixo para amanhã o que posso fazer 
e resolver. Até hoje estou realizando projetos, que 
sonhei há 20 anos.” 

Para o artista, não há fórmula de sucesso, mas 
alguns conselhos podem ajudar na caminhada. 
“Leiam poesia, precisamos de significado. Todos 
queremos que a nossa vida seja original e notável. 
Olhem o mundo fora da caixa”, sugere. Outros 
ingredientes citados por ele são disciplina, adaptabi-
lidade e jogo de cintura. “Todo dia escrevo algo que 
pareça interessante em algum momento. Mesmo 
depois de tantos anos de carreira, sigo ensaiando 
porque o público merece. Seja rápido nas decisões e 
se adapte para o que for melhor no seu trabalho ou 
empreendimento.” E completa: “Neste momento 
do país, precisamos ter de volta o sonho. Manter a 
persistência nele é fundamental”.

Crer gera possibilidades

De volta à ExpoAgas depois de seis 
anos, o hipnólogo Rafael Baltresca realizou 
a segunda palestra magna ocorrida em 22 de 
agosto, no Teatro do Sesi. Intitulado O poder 
é seu!, o bate-papo com varejistas e demais 
visitantes do evento, chamou a atenção do 
público por apresentar conceitos sobre os 
poderes da mente e um laboratório prático 
de hipnose, baseado em foco e concentração. 
“Ninguém vive o que é real, mas uma grande 
percepção da vida”, afirmou o palestrante.  

Conforme Baltresca, uma crença provoca 
uma reação química, enquanto um pensamen-
to desencadeia uma reação emocional. “Por 
mais que pareça impossível, o acreditar gera 
possibilidades reais em nosso subconsciente”, 
completa. Ele explica que há um nível crítico 
no cérebro, podendo-se trabalhar a confiança 
a ponto de influenciar quem está sua volta. 
“A imaginação é sempre mais poderosa que 
a razão. Nada tem poder, exceto o que você 
dá para as coisas.” Por meio da repetição, 
segundo o profissional, pode-se alterar ações. 
tornando-as hábito: “Lembrem que pequenas 
mudanças motivam, enquanto as grandes 
assustam. Você sempre se move na direção 
de seu pensamento dominante.” 

Dicas de saúde

No dia 23 de agosto, às 9h, o público conferiu 
o médico Drauzio Varella na palestra Promovendo 
saúde em tempos acelerados. Entre os temas, a 
atividade física foi a mais comentada pelo médico, 
que pratica corrida há mais de 20 anos. Ele afirmou 
que o ser humano segue um caminho contrário do 
indicado. “O corpo é uma máquina que foi cons-
truída para o movimento. Porém, ao contrário das 
máquinas convencionais, o corpo humano se apri-
mora com os movimentos. E ele é absolutamente 
necessário”, explicou. Lembrou ainda que as 
mulheres, por estarem em constante movimento, 
vivem sete anos mais que os homens. “E isso não 
é só aqui. Em todas as comunidades do mundo as 
mulheres morrem depois dos homens.”

Varella citou a atividade física como uma 
saída para diversos problemas. “As pessoas sabem 
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em algo gera possibilidades reais
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que faz bem, mas não praticam, porque nenhum 
animal gasta energia à toa”, disse. O médico ainda 
trouxe para a discussão questões como obesidade, 
doença que atinge grande parte da população 
brasileira. Lembrou de antepassados, quando os 
homens ainda moravam nas cavernas, e ressaltou 
a importância de atentar ao problema em uma 
época que tudo está disponível. “O único animal 
que possui alimento farto é o homem. Os nossos 
antepassados, quando caçavam, comiam tudo o 
que podiam e descansavam, para não gastar energia 
e poder passar mais tempo sem comer. Hoje essa 
lógica tornou-se uma armadilha”, refletiu.

Crise no jornalismo

Um dos jornalistas mais respeitados do 
país, Ricardo Bocheat encerrou o ciclo de 
grandes nomes na ExpoAgas 2018. O âncora 
do Jornal da Band e do Band News FM 
trouxe a Porto Alegre a palestra Fake News: 
sua empresa está preparada?. Rejeitando o 
tema em inglês, o jornalista preferiu usar 
a palavra mentira ou a expressão ‘notícias 
falsas’ para falar sobre o tema, que, segundo 
ele, não tem a dimensão que “tentam nos 
passar”. “O mesmo meio que propaga com 
uma rapidez absurda a mentira, também é o 
responsável pela verdade”, destacou, falando 
sobre o protagonismo da internet.

Para Boechat, o tema só ganhou o atual 
destaque e tamanha repercussão depois 
que a imprensa norte-americana apontou 
as notícias falsas como fator decisivo para 
a eleição do presidente Donald Trump em 

2016. “O povo americano elegeu o Trump não 
porque notícias falsas foram propagadas, mas 
porque ele representa aquilo que o americano 
quer. O tema só tem este destaque porque os 
Estados Unidos são a Roma atual e eles ditam 
como serão as regras do mundo”, afirmou em 
analogia às relações internacionais. Segundo 
o jornalista, o problema maior são as notícias 
ruins. “Isso sim tem impactado na credibili-
dade do jornalismo”, concluiu. 

O âncora da Band também participou de 
um debate logo após sua palestra sobre fake 
news. Participaram da discussão Sophia Mar-
tini Vial, diretora do Procon-POA; Daniel Bit-
tencourt, coordenador do curso Comunicação 
Digital da Unisinos, e Thiago Godolphim 
Mendes, coordenador do curso de Publici-
dade e Propaganda Feevale. “É importante 
destacar que fake news não são apenas as 
notícias falsas em si, mas também entrevistas 
editadas e que gerem novo sentido”, destacou 
Mendes, afirmando que a Academia tem se 
esforçado na discussão sobre o tema. 

Bittencourt reforçou que, na opinião 
dele, o tema tem dimensão importante e 
merece discussão. “Páginas são especialistas 
em levantar dados sobre usuários e montar 
material com aquilo que eles querem consu-
mir, nem que para isso seja necessário pro-
pagar falsidades”, destacou. Para a diretora 
do Procon-POA, além da educação, a ética 
deve basear as relações, em especial, as das 
empresas com seus clientes. “Muitas vezes, 
não é o que acontece”, afirmou.
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Drauzio Varella diz que, para viver mais, 
o homem precisa estar em movimento

Boechat minimiza efeito das 
notícias falsas na política 
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Parceiros de longa data

O copatrocínio da Convenção Super-
mercadista foi de Cooperativa Piá, Best Beef, 
Bebidas Fruki, Silvestrin, Sucos Aliança e Gi-
rando Sol. Na visão do gerente de Marketing da 
Cooperativa Piá, Tiago Haugg, a participação 
na ExpoAgas proporciona um momento para 
confraternizar e trocar ideias com os clientes. 
“Recebemos feedback sobre as linhas de pro-
dutos e sobre o atendimento das equipes de 
venda e distribuição, desenvolvendo soluções 
direcionadas aos problemas apresentados por 
eles”, comentou. O Frigorífico Silva, dono 
da marca Best Beef, é parceiro há dez anos. 
“Temos um apoio grande da Associação e um 
reconhecimento forte entre os supermercadis-
tas. Nossa premissa é dar continuidade ao que 
traz resultados”, revela o gestor de Marketing 
e Branding, Magnus Costa.

O estande da Fruki virou um canal de 
divulgação da nova linha de cervejas Bella-
vista. “A aceitação dos clientes foi fantástica, 
tivemos até dificuldades para receber todos, 

fornecedores, a 37ª Convenção Gaúcha de 
Supermercados foi uma oportunidade de ampliar a 
carteira de clientes, trocar experiências, analisar a 
concorrência e mostrar lançamentos. A patrocina-
dora máster do evento foi a Nestlé. “A ExpoAgas é 
fundamental para a nossa empresa e todos os anos 
fazemos um grande esforço para participar”, contou 
o gerente executivo regional Antônio Carlos Alves de 
Azevedo Jr. “Tivemos dois espaços para receber os 
clientes, mostrar as novidades e lançamentos, além 
de fazer a revisão de negócios. As perspectivas são de 
crescimento nas vendas de toda a região Sul.”

Os patrocinadores globais foram Marquespan, 
PagSeguro e Banrisul. “Entendemos o quanto é 
importante a vitrine que a ExpoAgas dá ao nosso 
trabalho. Pudemos receber o cliente num espaço 
agradável, mostrar nosso produto e nossa história”, 
relatou o gerente comercial da Marquespan, Marco 
Antônio Marques Vasco. O presidente do Banrisul, 
Luiz Gonzaga Veras Mota, saúda a feira por superar 
com criatividade e eficiência os desafios enfrentados 
pela economia brasileira. “Cada nova edição eviden-
cia esse desempenho, seja pelos números crescentes, 
seja pela antecipação de tendências”, observou.

para os

liança com o varejoA Feira reúne 372 expositores de diversos 

segmentos da indústria, trazendo inovações e 

condições especiais de pagamento
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de tanta procura. Tudo isso nos faz rever a 
projeção de produção daqui para a frente”, 
vibrou o diretor de Marketing, Júlio Eggers. 
“A feira esteve bastante aquecida e apresen-
tamos novidades, não apenas em produtos, 
como em termos de negociação. Hoje já aten-
demos a todo o Estado com logística própria e 
fechamos muitos negócios no local”, salientou 
Rafael Somacal, diretor da Silvestrin.

No entender de Fernando Matana, 
gerente comercial da Cooperativa Nova 
Aliança, a parceria com a Agas abre diversas 
oportunidades. “Mesmo com a economia 
ainda conturbada, o evento é um momento 
crucial para alcançar metas. O estande trouxe 
de um lado os sucos integrais e, de outro, os 
vinhos finos da marca Collina”, informou. 
Na Girando Sol, as vendas foram excelentes. 
“Trouxemos muitas novidades, depois do 
reposicionamento de marca. Apresentamos 
novas embalagens e fragrâncias. Esperamos 
crescer 20%”, revelou o diretor-presidente 
Gilmar Borscheid.

Diálogo sobre necessidades

O patrocínio das palestras magnas foi de Ro-
seflor Alimentos, Ciss, Frumar, Danieli Alimentos, 
Ipel e Mariza Foods. “A feira não ficou nos negócios 
de ocasião, mas mirou planos de médio e longo 
prazos, com um diálogo estratégico entre fornece-
dores e supermercadistas. Procuramos entender 
as necessidades dos clientes”, afirmou o gerente 
comercial da Roseflor Aimentos, Gabriel Angst. 
“Participamos desde 2011 e os resultados só têm 
melhorado. Cada vez mais captamos novos negócios 
e aumentamos a carteira de clientes do Estado. 
Assim, conquistamos credibilidade e consolidamos 
nossa marca perante este público”, frisou o gerente 
de Marketing da Ciss, Eduardo Colasso.

Juliano Fantoni, do Marketing da Frumar, 
recebeu consumidores do interior do Estado que já 
conhecem a marca e foram lá conhecer os produtos. 
“Trouxemos alguns cortes de atum diferentes para 
mercado, tanto fresco quanto congelado, e uma 
linha de frutos do mar com embalagens menores, 
de 500g e 800g”, expôs. A Convenção superou 
as expectativas para a Danieli Alimentos. “Nossos 
objetivos foram atingidos em termos de negócios e 
relacionamentos. Comunicamos ao supermercadista 

as novidades da nossa marca”, contou o assistente 
de marketing Guilherme Slongo.

“Somos de Santa Catarina e estamos ainda pou-
co presentes aqui com a linha doméstica. Queremos 
abrir novas frentes de trabalho e por isso apresenta-
mos lançamentos, como o guardanapo nobre folha 
simples e dupla”, destacou o gerente comercial da 
Ipel, Gustavo Trindade Rocha. O gerente comercial 
da Mariza Foods, Maurício Heidrich, ressaltou que a 
ExpoAgas representou uma virada de página para a 
empresa paraense. “Desenvolvemos todo um traba-
lho desde novembro até agora e muitos negócios que 
vinham em andamento foram fechados. Estamos em 
40% das maiores redes gaúchas”, lembrou.

Foco na capacitação

O Centro de Aperfeiçoamento Téc-
nico (CAT) teve o patrocínio de RAR, Zin 
Pão, Pamplona, JPG, Toalhas Atlântica e 
Moinho do Nordeste. “Em um momento 
dinâmico como o atual, é fundamental que 
os profissionais busquem por atualização 
e aperfeiçoamento constantes”, comentou 
Ana Baggio, coordenadora de marketing da 
RAR. No estande da Zin Pão havia otimismo. 
“Estamos bastante confiantes com os negócios 
após a feira, que sempre se mostrou uma 
porta de entrada para mercados novos e a 
implementação de produtos”, disse a analista 
de Marketing Manuele Freddo.

“A feira é a forma mais rápida e acolhedo-
ra de criar parcerias. É o terceiro ano em que 
participamos e lançamos seis itens novos aqui, 
como o lombo defumado fatiado e a bisteca 
fatiada”, comentou a presidente da Pamplona, 
Irani Pamplona Peters. A JPG apresentou sua 
linha de refrigeração portuguesa e a linha de 
casa de máquinas. “Temos os melhores equi-
pamentos para qualquer necessidade super-
mercadista. Queremos aproveitar o período 
de alta nas reformas e ampliações”, sintetizou 
o gerente de contas Jorge Bessil. 

Rosângela Romig, gerente comercial das 
Toalhas Atlântica, observou que os lojistas 
estavam mais focados nas compras e fecha-
mentos direto no evento: “Foi fundamental 
estar novamente na vitrine do segmento de 
Cama e Banho, fortalecendo nossa marca no 
mercado”. Nas palavras de Jayne Tondello, 
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8 da Moinho do Nordeste, a ExpoAgas é uma 
referência: “Trouxemos três novos sabores de 
misturas para bolos e preparamos um cardápio 
especial para o cliente degustar”.

Expositores satisfeitos

Pela primeira vez, a ExpoAgas abriu espaço ex-
clusivo para distribuidoras de produtos multimarcas. 
Elas ficaram no Espaço Multinacionais, no 3º andar 
do Teatro do Sesi. Segundo o gerente regional de 
vendas da Flexsul, Ênio Servat, os clientes apro-
varam a ideia. “Você sai da agitação e pode sentar 
calmamente para negociar. Trouxemos produtos 
da Mondelez, Kraft, JDE, Affinity e La Violetera”, 
comentou. Na Oniz Distribuidora, a parceria com 
os varejistas foi fortalecida, com apresentação de 
todo o portfólio da P&G, entre outras sete marcas. 
“Tivemos muitos agendamentos e o ambiente ficou 
mais aconchegante”, admitiu o gerente de Trade 
Marketing Vinícius da Silva.

Outra novidade foi o Circuito de Negócios, no 
2º piso, ao lado do CAT, com 36 micro e pequenas 
empresas. “Estamos fazendo muitos contatos com 
pequenos e médios supermercados. A ExpoAgas 
será divisor de águas para nós”, destacou Mauro 
Pereira da Silva Jr., supervisor comercial da empresa 
mineira de produtos naturais Vida Veg. “É bom saber 
que povo gaúcho se interessa por cuidar da saúde. 
Os supermercadistas querem dar mais espaço aos 
orgânicos e saudáveis”, sentiu o gerente comercial 
da paulista Grings Alimentos, Paulo César Maluf. 
A Cervejaria Farrapos, participante de projetos do 
Sebrae, prospectou novos negócios. “Estar aqui 
facilita a demonstração de toda a linha para ampliar 
nosso mix nos estabelecimentos”, garantiu a gerente 
comercial Rosângela Borges.

A participação das Massas Italiany na ExpoAgas 
foi de extrema importância para a marca. “O evento 
nos trouxe a certeza de que estaremos novamente lá 
no próximo ano juntos para novos conhecimentos, 
parcerias e ótimos negócios”, declarou o diretor Pau-
lo Taschetto. Para a diretora comercial da Aquafast, 
Fernanda Faé, os três dias deixaram boas lembranças. 
“Alavancamos nossas vendas, conquistamos clientes e 
ainda tivemos a chance de mostrar a linha de produ-
tos de limpeza”, disse. A Divine Chocolates lançou 
sua linha zero açúcar e lactose e seu creme de avelã. 
“Houve grande demanda no estande”, informou a 
coordenadora de Marketing, Verônica Dadalt.

A Distribuidora Gaúcha participou pela 
primeira vez. Rodrigo Rozales, gerente de vendas, 
apreciou o networking: “É a oportunidade de atingir 
um segmento que vem crescendo cada vez mais no 
mercado, e sobretudo um público bem importante 
para nós”, falou. Vânia Pereira, diretora comercial da  
RoyalPack, também avaliou bem a estreia. “Quere-
mos fortalecer nossos negócios na região Sul e demos 
destaque para a linha de sacos para lixo”, afirmou. 
A empresa paulista de refrigeração Arneg foi outra 
novata. “As grandes redes já nos conhecem, então 
aproveitamos a feira para novos contatos, sobretudo 
do interior do Estado”, contou Nicola Gafforini, ge-
rente de Marketing. Fabiano Peterbom Rosa, gerente 
regional de vendas da Gióca, surpreendeu-se com 
o volume de negócios: “Alcançamos clientes que há 
anos tentamos conquistar. A presença aqui é um 
diferencial”. A Mandiok Alimentos levou sua tapioca 
pronta congelada, para aquecer no micro-ondas. 
“Pretendemos voltar no próximo ano”, assegurou 
Frank Quadros, do departamento comercial. Tobias 
Agostini, diretor comercial da Ninus, ficou satisfeito 
com a estreia. “Há um reconhecimento no mercado 
por fazer parte do evento”, pontuou.

Estrelando os bons negócios

A Agas comercializou, até o momento, 
80% dos espaços da feira de negócios da Ex-
poAgas 2019. A edição já conta com a comu-
nicação visual e slogan definidos. Estrelando os 
bons negócios será o tema, também na Fiergs, 
na capital, dias 20, 21 e 22 de agosto de 2019. 
A Associação planeja novidades e diferenciais 
para o próximo ano, contemplando todos os 
segmentos de fornecedores e oportunizando a 
empresas de todos os portes um espaço para 
comercialização junto aos varejistas.
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ocasionar manchas de difícil limpeza em roupas, 
também é parte do processo de manutenção.

Para a confecção de buquês, na segunda parte 
da oficina, Tânia elaborou um passo a passo. “O 
ideal é inserir cada planta e folhagem na transversal, 
para que o buquê fique organizado.” E o teste para 
confirmar a correta montagem é simples. “Se o bu-
quê estiver bem amarrado e cortado, ele vai ficar de 
pé sobre qualquer apoio”, demonstrou a florista. Ela 
também ensina que as técnicas de embalagem – uso 
de cordas, laços e papel para enfeite – são difíceis 
de repetir em um padrão. “Um buquê nunca vai 
ser igual ao outro. As quantidades sempre variam, 
e tentar fazê-los iguais só vai dar mais trabalho.”

No encerramento das atividades, Tânia 
alertou que não é necessário adquirir muitos 
equipamentos para produzir um arranjo de flo-
res elegante. Ferramentas como tesoura de poda, 
tesoura de papel e faca são o suficiente para 
cuidar das plantas, de acordo com a professora. 
Ainda houve tempo para uma conversa acerca 
do estigma das flores como presente dedicado 
aos homens, em discussão que questionou se os 
participantes gostariam de receber um buquê 
de suas parceiras.

primeiro dia de atividades na 37ª 
Convenção Gaúcha de Supermercados, em 21 de 
agosto, na Fiergs, em Porto Alegre, profissionais 
autônomos e representantes dos supermercados 
puderam aprender sobre flores, arranjos e buquês 
em oficina prática ministrada pela professora de 
arte floral Tânia Conceição. Há mais de três déca-
das trabalhando no setor, a florista participou do 
evento a convite da cooperativa Veiling Holambra, 
centro de comercialização de flores com sede em 
Santo Antônio de Posse, estado de São Paulo.

Para iniciar a atividade, a professora conver-
sou com os participantes sobre diferentes tipos 
de flores disponíveis e a tendência do varejo pela 
flor de corte, que são plantas recém-colhidas e 
entregues ao consumidor para livre manuseio. 
Flores como crisântemos, lírios, girassóis e rosas 
foram citadas como algumas das preferidas para a 
elaboração de arranjos. A especialista também de-
monstrou alguns cuidados necessários para a venda 
das plantas, incluindo o manejo e conservação. “É 
muito importante observar a embalagem e as re-
comendações que acompanham a planta, além de 
verificar se o produto inclui um conservante para 
ser misturado na água”, observou a instrutora.

Outro detalhe essencial para o bom condicio-
namento das floras é o corte. “Sempre chanfrado, 
é vital para que a água seja absorvida pela planta”. 
É recomendada uma altura de 4 dedos da água 
em um recipiente vertical de plástico, com um 
sachê de conservante para cada meio litro de água 
e exposição moderada à luz para que as hastes 
não entortem. A professora sugere: “O cloro é 
um material acessível que pode ser usado para a 
manutenção das flores nos supermercados, des-
de que os colaboradores tenham cuidado com a 
aplicação”. A remoção dos estames, que podem 

durante o

uidado com as floresC
Oficina de floricultura, realizada em Escola Móvel, ensinou a varejistas 

e profissionais autônomos da área como conservar e manejar plantas 

nos supermercados
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é questão de tempo”, disse. Ela avisou que em 
breve os estabelecimentos de venda também serão 
autuados nos casos de venda de azeites lampantes 
como extravirgem.

Furtado relatou que os melhores azeites do 
mundo são fabricados na região do mar Mediter-
râneo pelo clima propício ao desenvolvimento de 
oliveiras: árido e frio. A Espanha produz 45% do 
azeite no mundo. O brasileiro consome, em média, 
400ml do tempero por ano. Os gregos chegam a 20 
litros. Ele aproveitou para derrubar alguns mitos 
sobre o assunto: cor e acidez não influenciam na 
qualidade. “A cor depende da variedade do fruto 
e do local de cultivo, e o nível de acidez é imper-
ceptível para o paladar”, relatou.

Segundo Garavaglia, o azeite extravirgem não 
pode apresentar defeitos na análise sensorial. Seu 
aroma deve ser frutado, sem atributos negativos 
como gosto metálico, avinhado ou rançoso, ou 
aspecto mofado ou com borras. O diretor dos 
Supermercados Silva, de Goiânia (GO), Carlos 
Henrique Carvalho, gostou do que viu: “Vou levar 
esse conhecimento técnico aos nossos clientes e 
isso vai me ajudar a identificar fornecedor com 
credibilidade no mercado”, finalizou.

de oliva é o produto que corre o maior 
risco de fraude na área alimentar no mundo intei-
ro, porque sua composição é fácil de adulterar e 
seu preço é caro. A fiscalização sobre as indústrias 
no Rio Grande do Sul só começou em 2016, e, 
das 394 amostras coletadas até o momento, houve 
não conformidade em 64%. Na maior parte dos 
casos, há fraude de identidade, ou seja, o líquido 
não pode ser chamado de azeite.

Essas foram algumas das informações trans-
mitidas durante o Curso sensorial de avaliação 
de azeites, ocorrido no dia 22 de agosto na Escola 
Móvel instalada na ExpoAgas. Os técnicos do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) Helenas Rugeri e Ricardo Furtado e o 
pesquisador da Ufrgs Juliano Garavaglia mostra-
ram a legislação que regula o setor, os parâmetros 
de qualidade e um pouco da história da oliveira 
e seus derivados.

Segundo Helena, 75 empresas já tiveram 
amostras de lotes fiscalizadas. As multas por 
adulterações no produto comercializado passam 
de R$ 1 milhão, na maior parte das vezes. Uma 
das dificuldades é haver somente quatro agentes 
fiscalizadores no Estado. “Estamos avançando, 

o azeite

nálise do azeiteA
Curso sensorial mostrou aos participantes quais 

os atributos a serem valorizados e analisados no 

tempero feito à base de oliva
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quando os indivíduos têm entre 30 e 50 anos. As 
principais causas dessa infelicidade são a falta 
de tempo, de reconhecimento e de liberdade. 
A curva volta a subir entre os 60 e 90 anos, prin-
cipalmente para as mulheres. As entrevistadas 
desta faixa etária afirmaram que esta é a melhor 
fase de suas vidas, pois se sentem mais livres para 
serem elas mesmas. “É curioso que primeiro as 
mulheres temem demais envelhecer, mas, assim 
que envelhecem, descobrem a liberdade”, conclui. 
Ao comparar as respostas das brasileiras com as 
das alemãs – entrevistadas em outra pesquisa da 
antropóloga –, ela notou que há diferenças cultu-
rais marcantes. “Na Alemanha há a ‘Cultura do 
Ou’: ou as mulheres trabalham, ou elas casam e 
têm filhos. E qualquer uma dessas opções é con-

de 2018 do Agas Mulher, cerca 
de 800 representantes do varejo refletiram sobre 
a relação entre a velhice e a felicidade. A pales-
trante da vez foi a antropóloga e escritora Mirian 
Goldenberg. Sob o tema A invenção de uma bela 
velhice, a palestra ocorreu em 22 de agosto e lotou 
o Salão de Convenções da Fiergs, em Porto Alegre. 
Mirian apresentou os resultados de sua tese Corpo, 
envelhecimento e felicidade, em que entrevistou 
5 mil homens e mulheres a partir dos 18 anos. O 
estudo teve como objetivo compreender o pro-
cesso de envelhecimento dos brasileiros e como 
isto afeta a felicidade.

Segundo a pesquisadora, existe uma curva de 
felicidade em formato de U, em que a felicidade 
está no topo ao nascer, mas cai drasticamente 

na edição

beleza de amadurecerA
Grandes tabus sobre o envelhecimento foram colocados em pauta na 

37ª edição da ExpoAgas. A partir de seus estudos, a antropóloga Mirian 

Goldenberg provocou reflexões sobre como conquistar a liberdade e 

garantir a felicidade ao chegar à velhice
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siderada legítima. Já no Brasil, ocorre a ‘Cultura 
da Soma’, pois a brasileira tem que casar, estudar, 
ter filhos e muito mais”, define. 

O corpo como capital

No Brasil, o corpo jovem, magro e sen-
sual é um capital social atrelado ao sucesso 
e à felicidade. Assim, quem não corresponde 
a esse modelo está fadado ao sofrimento. “É 
importante saber que isso é cultural, pois em 
outras culturas não funciona assim”, pondera 
Mirian. Se comparadas mundialmente, as 
brasileiras são as que mais investem tempo 
e dinheiro no próprio corpo, sendo o Brasil 
uma das principais nações consumidoras de 
cirurgia plástica e remédios para emagrecer. 

Não se adequar aos modelos impostos 
gera frustração. “As brasileiras deixam de ir 
a festas, à praia e até mesmo de trabalhar 
quando se sentem velhas, gordas e feias. 
Assim que as mulheres acabam tendo pânico 
de envelhecer”, revela Mirian. Na pesquisa, 
91% dos homens responderam que não mu-
daram nem deixaram de usar algo por conta 
da velhice. Já 96% das mulheres afirmaram 
que abandonaram roupas, acessórios e até 
mesmo hábitos por causa da idade.  

A partir da chegada da velhice, o grande 
medo da mulher é a perda da aparência, pois 
as mudanças físicas as tornam invisíveis na 
sociedade. Diferentemente dos homens, que 
temem a aposentadoria, acreditando que ela 
pode causar a perda de prestígio e do poder 
que conquistaram ao longo da vida. Mas na 
verdade a velhice traz benefícios para os 
dois lados: a mulher ganha liberdade, e o 
homem desenvolve a área afetiva. “Enquanto 
trabalhavam, eles não tinham tempo para a 
família. Com a aposentadoria eles curtem os 
netos e recebem mais afeto”, alega. 

O caminho para a felicidade

Os depoimentos inspiraram Mirian a criar o 
termo A bela velhice, que contempla uma nova 
forma de envelhecer. “Essa geração que está che-
gando aos 70 e 80 anos tem muito tesão pelo que 
faz. Antigamente, as pessoas alcançavam a maior 
idade e paravam a vida, não se consideravam mais 

produtivas”, comenta. A população brasileira está 
envelhecendo cada vez mais e, para a antropóloga, 
é importante saber que a velhice já não é mais 
vivida como no século passado.

Se há um pensamento vigente de que quem 
envelhece melhor é o homem, a pesquisa de Mirian 
vem para trazer uma nova visão. Ao serem questio-
nadas sobre isso, as entrevistadas com mais de 60 
afirmavam categoricamente que elas desfrutavam 
melhor da maior idade. “Elas vivem 8 anos a mais 
que eles. Nos depoimentos, vi que o sexo feminino 
se cuida muito mais que o masculino. No conjunto 
da obra, as mulheres estão melhores”, pondera.

Não há uma fórmula exata para garantir 
uma velhice plena e feliz. Entretanto, o estudo da 
antropóloga levanta boas questões a serem consi-
deradas. Segundo Mirian, sorrir mais é essencial, 
principalmente para as mulheres, que costumam 
viver tão atarefadas e preocupadas: “Aceitar as 
rugas ou a pele que está caindo. Rir de tudo e de 
nós mesmos é o melhor remédio”. Outra dica é 
aprender a dizer não, evitando se obrigar a fazer o 
que não quer. “Além disso, é interessante fazer uma 
faxina existencial, eliminando coisas ou até pessoas 
que te fazem infeliz”, indica. Dar importância para 
o tempo também pode fazer a diferença na busca 
pela felicidade. “O tempo é o nosso principal ca-
pital, nosso bem mais valioso, não importa a idade. 



Devemos usá-lo para cuidar de nós mesmas, pois só 
assim cuidaremos dos outros”, aconselha.  

Palestra promoveu reflexão

Para elucidar suas conclusões de forma 
prática, Mirian trouxe diversos depoimentos 
de seus entrevistados. Falas de homens e mu-
lheres, que compartilharam suas experiências, 
medos e sentimentos a respeito da velhice. De 
maneira descontraída, a palestrante envolveu a 
plateia, que interagiu em diversos momentos. 
Esta foi a primeira vez que a assistente de 
processos do Walmart Manoella dos Santos 
participou do Agas Mulher. Ela considerou o 
evento como uma experiência incrível, que lhe 
proporcionou reflexões sobre se amar mais e 
respeitar a sua velhice.

Manoella participou do momento em 
que foram feitas perguntas para Mirian, e 
acabou contando sobre sua avó, que passou 
dos 90 anos e teve mais de 20 filhos. O depoi-
mento chamou a atenção da palestrante, que 
a convidou para participar de uma próxima 
pesquisa. “Me senti feliz com o convite, pois 
a minha família tem uma história surpreen-
dente”, conta. Já a representante comercial 
da Alidel Alimentos Lúcia Nunes participa 
há mais de dez anos do Agas Mulher e todas 
as palestras lhe trouxeram bons frutos. “Com 
o assunto de hoje não foi diferente. Pode ter 
certeza de que a grande maioria saiu refletin-
do”, comenta. Lúcia destaca que a palestra lhe 
fez pensar sobre as diferentes gerações e como 
cada uma vê sua relação com o trabalho. Ela 
elogia a Associação: “Como sempre tudo foi 
realizado com muita competência”.

O sucesso da palestra também deve 
ser creditado aos patrocinadores. Uma das 

incentivadoras foi a Copra, que pratica o 
empoderamento feminino desde quando 
essa expressão não era usual. “Apoiar o 
espaço feminino representou a certeza de 
estarmos no caminho certo, e é uma forma 
de não deixar cair no esquecimento o atual 
momento positivo de reconhecimento das 
qualidades da mulher”, afirma o diretor 
Hélcio Oliveira. Por outro lado, o patrocínio 
da Tirol representa um novo momento para 
a empresa. O gerente de Marketing Giocéli 
Escorsin explica que o Agas Mulher possui 
uma força muito bacana para atrelar à marca: 
“Fortalecemos nosso novo posicionamento, 
ao mesmo tempo que dialogamos com o 
público feminino presente em uma palestra 
interessante e que tem total relevância”. 

A gerente de Trade Marketing da Bom 
Princípio, Rosane Ledur, destaca o engaja-
mento das mulheres: “Percebe-se a força da 
mulher na participação das companhias. Nosso 
quadro comercial e administrativo tem forte 
presença feminina e elas gostam de participar 
e se sentir engajadas”. Com 20 anos de par-
ceria, a Superpan vê a ExpoAgas como uma 
grande vitrine. “Os eventos da Associação são 
excelentes oportunidades de fazer negócio”, 
explica o diretor-presidente Arildo Bennech 
Oliveira. Para a estreante Velling Holambra 
foi uma ótima experiência. O diretor geral, 
André Van Kruijssen, conta que a empresa 
fez muitos contatos e pretende ter estande 
maior na próxima edição. Outro patrocinador 
foi a Gota Limpa, que lançou um lava-roupas 
íntimas na feira e o ofereceu como brinde para 
as participantes. “A ExpoAgas apresenta um 
fluxo grande de pessoas, assim a marca fica 
na lembrança e se espalha”, opina a diretora 
Camile Bertolini Di Giglio.
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país”, afirmou a varejista, que também é uma das 
gestoras da Rede Asun, de Gravataí. 

Em seguida, Piangers subiu no palco e traçou 
um paralelo entre as mudanças ocorridas na dé-
cada de 1980, anos 2000 e épocas mais recentes 
relacionadas à informatização, ao desenvolvimento 
da internet e ao lançamento de equipamentos ele-
trônicos, como os smartphones e tablets, que revo-
lucionaram a forma como as pessoas se relacionam. 
“Nossos filhos vão questionar as ineficiências do 
mundo analógico e tentar achar soluções melho-
res, pois provaram de meios mais convenientes e 
eficientes no seu dia a dia”, expõe.

Entre as novidades citadas por ele está o 
projeto inovador da cafeteria Starbucks, que in-
vestiu em um aplicativo que é capaz de atender de 
forma personalizada os seus clientes. “A empresa 
americana foi uma das pioneiras em tecnologia do 
ramo. Sabendo os hábitos dos seus consumidores, 
ela possibilita que os usuários possam pegar o seu 
café, que traz o seu nome, do jeito que você gosta 
e no horário que costuma consumi-lo”, relata. Já a 

pela paternidade, em meio a um mundo 
em transformação, que requer atitude e mudanças 
constantes, faz do jornalista Marcos Piangers um 
contador de histórias, baseadas em suas experiên-
cias na área de comunicação e nas vivências com as 
novas gerações. Na palestra Criatividade – fora da 
caixa, dentro da caixa, o radialista, apresentador, 
escritor e colunista trouxe insights sobre novas 
tecnologias, inovação e mostrou a importância de 
abrir a mente para novas perspectivas, dedicando-se 
à família e valorizando momentos simples da vida. 
O catarinense foi mais uma atração da ExpoAgas 
2018, que lotou o Salão de Convenções da Fiergs 
voltada ao Agas Jovem, em 21 de agosto. 

O evento foi aberto na tarde daquela terça-
feira pela presidente do Agas Jovem, Adriana 
Ribeiro Ortiz, que destacou a importância desse 
projeto da Agas, formado por sucessores de su-
permercadistas e fornecedores com idades entre 
16 e 38 anos. “Focamos na capacitação e troca de 
experiências entre as novas lideranças, contribuin-
do para o desenvolvimento do varejo no Sul do 

a paixão

einventando a vidaR Jornalista Marcos 

Piangers falou de 

futuro, incentivando 

o resgate à 

criatividade 
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Amazon conta com uma loja sem caixas e funcio-
nários. “Ela usa câmeras e sensores para detectar 
os movimentos dos compradores e entender o que 
eles retiram das prateleiras. Quando a pessoa sai 
da loja, a empresa cobra a compra no cartão de 
crédito registrado na Amazon Go”, descreve. 

Comandos de voz

Baseado na facilidade com que as crian-
ças têm de usar as novas tecnologias, Piangers 
considera que o consumo no futuro será feito 
por meio da voz. “Enquanto nós usamos 
e-mail, redes sociais, mensagens de texto, 
aplicativos e outras formas para nos comuni-
carmos, é só observar que os filhos pegam o 
celular e simplesmente falam.” A inteligência 
artificial já possibilita que haja interação 
com esse público. Ele cita como exemplo 
a Alexa, uma assistente virtual inteligente 
desenvolvida pela subsidiária da Amazon.
com. Por meio dessa tecnologia, aparelhos 
Amazon Echo e Echo Bot conectam-se ao 
serviço, que possui capacidade de interagir 
por voz, tocar músicas, fazer listas de tare-
fas, configurar alarmes, prover informações 
sobre tráfego e temperatura, entre outras 
informações, além de controlar sistemas e 
aparelhos inteligentes e conectados.

O jornalista acrescenta que essa geração 
ultraconectada já nasce tendo à sua disposi-
ção plataformas de serviços on demand, pos-
sibilitando definir uma programação própria, 
em horários alternativos, por meio de dispo-
sitivos como Netflix e Spotify. “Chega num 
ponto em que não temos mais paciência para 
a publicidade. Abre-se o consumo a tal forma 
que o produto se torna mais importante e 
pagamos uma mensalidade para não ter mais 
interrupções com propaganda”, expõe.

A arte de ser criança

Não bastassem as várias influências e pressões 
sofridas ao longo da vida, o ser humano tende a 
perder na idade adulta a curiosidade inerente a 
uma criança, que busca descobrir e experimentar o 
mundo de todas as formas. “Nós nascemos artistas e 
vamos deixando morrer aos poucos com o passar do 
tempo essa capacidade de sermos criativos”, alerta 

Piangers.  Esse bloqueio, segundo ele, começa na es-
cola. “Os alunos são questionados sobre determinado 
assunto, que tem uma resposta certa. Essa atitude 
limitadora faz com que muitos fiquem tímidos, evi-
tando dar a sua opinião”, explica ele, ressaltando que 
as respostas deveriam ser inventivas, diferentes: “É 
aí que surgem as soluções mais interessantes”.

Para que essa habilidade seja retomada com 
êxito, segundo ele, é preciso buscar novas ideias em 
situações, lugares e vivências que tragam inspirações. 
“Busque fazer um caminho diferente, viaje para um 
local interessante, converse com outras pessoas ou 
mesmo aprenda sobre algo desconhecido. São essas 
conexões que farão você ser mais inventivo.” Em 
tempo de mudanças constantes, ele sugere que cada 
um pense no que faz de melhor para recriar aquilo 
que se identifica ou realiza bem. “Quem tiver as 
melhores respostas, sendo diferente, vai se destacar. 
Será assim no futuro”, projeta.

Nos próximos anos, o comunicador acredita 
que haverá cada vez menos empregos para quem 
utiliza máquinas. “Terão espaço aqueles que traba-
lharão junto aos algoritmos, em uma relação asso-
ciativa entre humanos e robôs, como ocorre com os 
youtubers. Surgirão novas profissões para quem é 
inventivo.” Para resgatar a essência criativa de cada 
um, Piangers sugere alimentar o que te inspira, 
buscando aquilo que causa “faíscas”. “Procure a sua 
musa. Inspirações vêm de conexões. Coloque a sua 
cara na rua, converse com as pessoas”, aconselha.

Momentos simples do cotidiano, segundo ele, 
podem impulsionar o surgimento de novas ideias. 
“Aproveite o tempo que você fica dentro do carro 
ou o momento de descanso e relaxamento na cama e 
chuveiro”, exemplifica. Para incentivar a inovação, o 
jornalista cita ainda que é preciso criar um ambiente 
ideal. “Relaxe, busque horários alternativos. O bom 



humor e a comédia inspiram. Quanto mais viajar e 
conviver com os filhos, melhor”, sugere. 

Ter ousadia é outra dica do comunicador. 
“Não imite o que você vê por aí. Melhore aquilo 
que já existe. Arrisque, tente colocar em prática 
as suas ideias.” Incentivando a não desistir perante 
as dificuldades, o palestrante parafraseou Thomas 
Edson: “Eu não falhei, encontrei 10 mil soluções 
que não davam certo”. 

Uma forma de motivar a criatividade, confor-
me Piangers, é dar autonomia e domínio para as 
equipes. “Definir horários e férias, por exemplo, 
proporciona um senso de que se é dono da própria 
vida. Alguém que está aprendendo o tempo todo 
se sentirá feliz e ficará mais tempo na sua empre-
sa”, expõe. Associado a isso, ele lembra que está o 
propósito: “É ter a noção de que estamos fazendo 
algo maior do que nós somos”.

Para o professor Eliezer Monteiro, da Meta 
Assessoria, de Porto Alegre, a palestra foi excelente. 
“É importante pensar fora da caixa mesmo no dia a 
dia das nossas equipes, para que possamos encon-
trar benefícios para fazer diferente.” Participando 
pela segunda vez da feira, o analista de Marketing 
do Asun Supermercados Julio Cezar Borba Mo-
reira considera que a programação foi inspiradora. 
“Trouxe um contexto que impacta, mostrando o 
futuro. São questões que não paramos para pensar. 
Levo novas ideias, que passam a fervilhar na cabe-
ça.” Nine Alves Borges, que atua no Marketing do 
Borges Supermercados, de Cachoeirinha, saiu do 
evento empolgada. “Ele falou de inovação, criativi-
dade, como as empresas têm que inovar. O mercado 
do setor está mudando, precisamos mudar para não 
ficar para trás”, afirma.

Muitas oportunidades

Nesta edição, o Agas Jovem teve o pa-
trocínio de Dália Alimentos (também patro-
cinadora das credenciais), Laticínios Deale, 
Mineiraço Pão de Queijo, Enova Foods, Vapza 
e Senior Tecnologia para Gestão. William 
Castoldi, analista de marketing da Dália co-
memora mais um ano de muita visibilidade 
para a marca e divulgação de lançamentos para 
o maior número de compradores. “O setor 
supermercadista é o principal canal de vendas 
dos nossos produtos, por isso valorizamos os 
espaços da feira. Encontramos os clientes e 

ainda conseguimos fazer degustação das novi-
dades e a visualização no PDV.” 

O analista de marketing da Laticínios 
Deale, Magnus Costa, considera que apoiar 
os jovens líderes não é apenas uma demons-
tração de parceria, mas um incentivo aos 
futuros e atuais gestores que trabalham para 
o desenvolvimento de milhares de negócios. 
“É um orgulho estar junto, trocando experi-
ências e aprendendo com eles.” 

Estreando na ExpoAgas, a mineiraço 
Pão de Queijo vê no evento uma grande 
vitrine. “O varejista aparece com vontade de 
fazer negócio, buscar novas oportunidades, 
voltando para a sua cidade com questões 
alinhavadas”, comemora o diretor, Jucemar 
Nunes. Para Anísio Iahn, diretor da Senior, 
participar pela primeira vez da feira foi exce-
lente. “Mostramos aos clientes soluções com 
inovação, praticidade e agradável experiência 
de compra ao consumidor. Voltaremos no 
ano que vem, com certeza.”

Ricardo Machado, gerente regional sul da 
Enova Foods, cita que a ExpoAgas é um dos 
principais eventos para a marca. “Temos uma 
linha de produtos voltada para a saudabilida-
de e isso tem tudo a ver com o público mais 
jovem, com a nova geração que vai assumir a 
liderança da Agas. É uma aposta no futuro.”

Já a Vapza começou seu projeto para fei-
ras, que pretende circular pelo Brasil. “O Rio 
Grande tem esse jeito de ser extremamente 
voltado para seus negócios. E perceber esse 
acolhimento com a nossa rede foi muito baca-
na. Conversar com a nova geração e conhecer 
o pessoal foi uma superaposta e uma ótima 
experiência”, afirma a gerente de Marketing, 
Michelle Martins. 
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nobre da Associação Leopoldina Juvenil foi 
o palco do Jantar de Boas-Vindas à 37ª ExpoAgas. 
A recepção aos visitantes e aos expositores, reali-
zada na noite de 21 de agosto, reuniu centenas de 
pessoas. A Agas entregou placas de agradecimento 
às associações estaduais de supermercados do Brasil 
que vieram ao Rio Grande do Sul. O patrocínio foi 
de Nestlé, Santa Clara, Marilan, Seara.

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
recebeu todas as autoridades convidadas e saudou 
também os membros da imprensa. “É um privi-
légio estarmos aqui mais um ano para celebrar a 
aliança entre as empresas que formam a cadeia 
do abastecimento, numa atuação conjunta para 
oferecer comodidade e excelência ao consumi-
dor”, declarou. “Agradeço também a presença de 
tantos jornalistas de todo o Estado que vieram 
conferir as inovações e as notícias do varejo e da 
indústria.” O jantar teve cardápio assinado pela 
Solano Gastronomia, com o chef Claudio Solano, 
e apresentação de tango do Studio Paulo Pinheiro, 

com o cantor Atílio Pinheiro e os dançarinos Paulo 
Pinheiro e Milena Vasconcelos.

A trajetória do empresário Raul Anselmo 
Randon e sua estreita relação com o varejo tam-
bém foram lembradas com a entrega da medalha 
Don Charles Bird à sua família. A medalha leva 
o nome do primeiro presidente da Agas foi en-
tregue in memoriam ao empresário Raul Anselmo 
Randon, fundador das empresas Randon, falecido 
em 3 de março, aos 88 anos. Homenageado pelo 
Carrinho Agas em 2005, Randon recebeu elogios 
por sua vida de trabalho duro. “O objetivo é ho-
menagear quem fez muito pelo autosserviço, pelo 
amor que demonstrou a todos os setores, primário, 
secundário ou terciário”, lembrou Longo.

A viúva Nilva Terezinha Randon recebeu a 
distinção. “É para nós uma honra, além de ser 
uma emoção receber esta medalha, sabendo que 
ele foi lembrado mesmo depois de ter partido”, 
contou. “Lógico que o Raul trabalhou muito, ele 
era uma pessoa que nunca se dizia cansado, sem-

Hospitalidade gaúcha

O Jantar de Boas-Vindas na 37ª ExpoAgas homenageou visitantes 

de outros estados e entregou à família do empresário Raul Randon 

a medalha Don Charles Bird

o salão
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pre com sonhos e novos projetos. Foi uma pessoa 
que deixou um legado e um exemplo muito bom, 
merecedor das lembranças e homenagens.” 

Oportunidades no mercado

A Cooperativa Santa Clara, de Carlos 
Barbosa, patrocinou o jantar e participa da Ex-
poAgas há mais de 20 anos. “Por meio da feira, 
nos aproximamos cada vez mais dos supermer-
cadistas gaúchos, tendo uma oportunidade 
fora da empresa, com mais calma, para lançar 
nossos produtos e trabalhar o relacionamento 
com os clientes”, relatou o gerente nacional, 
Tomás Zilli.  A vencedora do Masterchef 2018, 
Maria Antonia Russi Martello, assinou o cardá-
pio que foi servido aos clientes da Cooperativa 
no estande durante os três dias de evento.

O diretor regional Sul da Seara, Josse-
mar Olivo, afirmou que é importante para 
encontrar os clientes, valorizar as alternati-
vas, os crescimentos, as oportunidades que 
encontramos de desenvolver produtos e 
mercado. “Somos muito otimistas. O evento 
merece uma atenção e um carinho grande, 
não só pelo Estado, mas pela importância 
que esse setor tem e representa para o 
Brasil. É uma parceria consolidada e procu-
ramos desenvolvê-la para que se mantenha 
muito consistente.”  

A indústria de biscoitos Marilan fez sua 
primeira parceria com a Agas. Segundo a ge-
rente de Trade Marketing e Merchandising, 
Fernanda de Paula Jardim, o Rio Grande do 
Sul é foco para a companhia, que aposta cada 

vez mais em seu crescimento aqui. “A Ex-
poAgas é um grande evento e, com certeza, 
a Marilan veio para ficar. Nossa expectativa 
é de estar mais próximo dos consumidores, 
visitando e participando da feira”, disse.

A Fecomércio-RS deu apoio institucio-
nal ao Jantar e à ExpoAgas. O presidente 
Luiz Carlos Bohn considerou a feira relevan-
te em momento de fragilidade econômica 
e lentidão no crescimento. “A Associação 
revigora a força do comércio, em especial, 
para as famílias e para a sociedade. Nosso 
sistema de supermercado é um exemplo e 
iniciativas como essa nos dão energia para 
sairmos da crise”, afirmou.
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Diretoria 
da Agas 
homenageia 
associações 
estaduais

Família de Raul Randon recebe a medalha Don Charles Bird

Show de tango encerrou noite no Leopoldina Juvenil
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Para ter uma execução mais rentável e eficaz, 
é preciso entender como o shopper compra ou 
segmenta a categoria – pensando na ocasião de 
uso ou consumo do produto e por quem será 
consumido – e na árvore de decisão, ou seja, 
hierarquia de decisões por canal. “Qual é o 
primeiro aspecto que escolho ao comprar uma 
fralda na farmácia ou no supermercado? É o 
tamanho. Por que não organizar por tamanho 
todos os meus produtos dessa linha?”, questio-
na. As atividades do CAT tiveram patrocínio de 
RAR, Zin Pão, Pamplona, JPG Group, Atlântica 
e Moinho do Nordeste.

dia da ExpoAgas, Ana Caroli-
na Simões, especialista em comportamento do 
consumidor e máster em Gestão Executiva, con-
duziu a palestra do Centro de Aperfeiçoamento 
Técnico (CAT) Shoppercracia: como maximizar 
resultados conhecendo o novo shopper. A executiva 
da Connect Shopper chamou a atenção para a 
necessidade de saber quem são os clientes das 
empresas, aprendendo sobre seus hábitos, estilo 
de vida e missão de compra. “Gasta-se cinco 
vezes mais com atração do que se gastaria se in-
vestisse para reter o cliente. É um dado gritante. 
Precisamos pensar no que fazer para que o cliente 
queira voltar”, ressaltou. 

Os shoppers hoje são muito racionais, curio-
sos – pesquisando em vários lugares antes de com-
prar –, ávidos por experiências, mais exigentes 
e conectados. Os supermercadistas têm diversos 
desafios na relação com os clientes, como facili-
tar a sua navegação, o seu processo de compra e 
decisão e tornar as soluções visíveis, disponíveis 
e acessíveis. Customização, curadoria, multica-
nalidade, engajamento, big data, experiência e 
inovação devem ser palavras de ordem nas lojas, 
segundo a executiva. “Precisamos sair da venda 
do produto para a venda de solução. Um exemplo 
é ter uma área voltada para produtos masculinos, 
o mundo homem, com itens de barba, cabelo e 
colônias masculinas”, observou. 

Mais de um quarto dos compradores esco-
lhem pela demonstração e exposição do produto 
e 80% da conversão deve-se à boa exposição. 

no primeiro 

C
Ana Carolina Simões chamou a atenção para a necessidade de saber 

quem são os clientes das empresas e de vender soluções, e não 

apenas produtos

entrado no shopper
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Segundo dados da pesquisa O Shopper do 
Futuro, realizada pela Connect Shopper:

Os entrevistados frequentam pelo 
menos 7 canais de compras

33% compram marcas diferentes

50% buscam marcas mais acessíveis
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e empregar foco em cada ação do programa de pre-
venção. O instrutor observou que é preciso muito 
cuidado com os discursos, que muitas vezes podem 
ser interpretados como vazios. “Se cada um fizer 
sua parte, esse valor reduzido em perdas poderá ser 
aplicado em benefício para todos”, menciona Fau-
th. “É importante haver uma comunicação direta 
e aberta sobre as atividades, desde o começo dos 
processos. A maioria não tem este sentimento de 
que faz diferença no sucesso da empresa.”

De acordo com o gestor, essas perspectivas 
convergem para o entendimento das necessida-
des dos colaboradores em uma abordagem mais 
social. “Interesses, propósitos, objetivos claros, 
desenvolvimento e ambiente favorável fazem 
parte da ‘roda’ que leva os colaboradores a estarem 
engajados. A empresa deve incentivar uma cultura 
que permita crescimento para as pessoas e traga 
motivação.” Questões como aprendizado, estabi-
lidade, inclusão e relações saudáveis no trabalho 
hoje são muito valorizadas, e funcionários buscam 
por esse ecossistema desde cedo – sem uma hie-
rarquia que obrigue a optar por uma necessidade 
de cada vez. “Não existe resposta mágica para o 
engajamento das pessoas nos negócios. É preciso 
praticar a liderança, e ser líder dá trabalho.”

das atividades oferecidas pelo 
Centro de Aperfeiçoamento Técnico da ExpoAgas 
2018, o consultor sênior para Supermercados da 
GestOV e instrutor da Agas, Gustavo Henrique 
Fauth, apresentou a palestra Prevenção de perdas: 
engajamento dos colaboradores e responsabilida-
des. A conversa com os supermercadistas presen-
tes ocorreu no 3º piso do Centro de Eventos, no 
dia 21 de agosto. 

Trabalhando desde os 12 anos de idade no 
varejo, Fauth reforçou a importância de conhecer 
todos os processos do supermercado, mencionando 
também sua trajetória de empacotador a diretor 
comercial nas empresas em que atuou. Passos 
essenciais, como a decisão de implementação top 
down a partir do dono e a indicação de um gestor 
responsável, são citados pelo especialista como 
vitais para o programa de prevenção de perdas. 
Mais recomendações, como a montagem de equipe 
dedicada e acompanhamento diário das perdas no 
estoque, também estão presentes em cartilha elabo-
rada pelo Comitê de Prevenção de Perdas da Agas, 
disponível para download na seção Serviços do site 
www.agas.com.br. Com enfoque nos colaboradores, 
o consultor apresentou pesquisa realizada com ges-
tores e profissionais de Recursos Humanos acerca 
de suas percepções sobre a atuação no setor.

Práticas como trato direto com os donos, uso 
de ferramentas adequadas ao trabalho e promoções 
internas foram citadas pelos entrevistados como 
desejadas no momento de avaliar a reputação da 
empresa. Quanto à valorização do ambiente de 
trabalho, 60% acreditam que existe colaboração 
suficiente, enquanto 20% dizem que não há esse 
suporte e 20% reforçam a necessidade de persistir 

como parte

P Gustavo Fauth falou 

sobre os desafios e 

cuidados necessários 

para a prevenção de 

perdas, com dicas sobre 

a implementação do 

programa e participação 

ativa dos colaboradores

revenção por meio 
do engajamento
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cesso histórico, que não acontece de uma hora para 
a outra. São processos que vão se adequando, a 
sociedade vai forçando ajustes e melhorias”.

Em seguida, o painel A debateu o e-Social 
e seus efeitos na fiscalização das obrigações tri-
butárias, com o auditor-fiscal da Receita Federal 
Altemir Linhares de Melo. Para introduzir o tema, 
Melo explicou que o eSocial para empresas faz 
parte da agenda de simplificação tributária e visa a 
atender demandas da sociedade que exigem mais 
transparência, redução de procedimentos, orien-
tações mais precisas, eliminação de redundâncias 
e redução de custo e tempo para cumprimento 
de suas obrigações acessórias. “O eSocial e a Es-
crituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 
Informações Fiscais (EFD-REINF) fazem parte 
do núcleo Sped, que está sendo construído há 
11 anos.” O primeiro agrega informações relacio-
nadas ao trabalho e Previdência Social do traba-
lhador. O segundo tem por objeto a escrituração 
de rendimentos pagos e retenções de Imposto 
de Renda e Contribuição Social do contribuinte, 

digital: mudanças tributá-
rias e impactos ambientais pautou o seminário 
jurídico, no segundo dia da ExpoAgas 2018. A 
atividade do CAT foi dividida em dois blocos, 
sendo o primeiro com foco na tributação na era 
digital e colaborativa.

Renato Martini, que trabalha há mais de 20 
anos na área de segurança da informação, autor do 
livro Sociedade da Informação: para onde vamos, 
ressaltou o tripé sociedade da informação, tecnolo-
gia da informação e infraestrutura da informação. 
“A tecnologia da informação é esse conjunto de 
gadgets e dispositivos, de equipamentos tecnológi-
cos que invadiram as nossas vidas nas últimas duas 
décadas de forma brutal. Essa tecnologia da infor-
mação é conformada, impulsionada e impactada 
pelas necessidades da sociedade. E esse conjunto 
de tecnologias não existe sem estar referido a 
uma infraestrutura da informação, isto é, nenhum 
dispositivo tem sentido se ele está fora de uma 
rede de computadores, por exemplo”, definiu. 
Já a sociedade da informação é uma articulação 
desses dois fenômenos. 

Doutor em Filosofia, Martini comentou ainda 
que a inovação está ligada a uma divisão tripartite, 
composta por modelo de negócios, modelo jurídi-
co e modelo tecnológico. “As tecnologias evoluem 
ao desenvolver modelo de business e ao impactar 
a sociedade no sentido de fazer ajustes em seu 
ordenamento jurídico.” O palestrante ressaltou 
que tecnologia e sociedade se implicam de forma 
contundente: “Isso deve ser visto como um pro-

a revolução

C
Tendências da tributação, eSocial, consumo sustentável e 

logística reversa foram alguns dos temas do seminário jurídico, 

encerrado com a assinatura de um termo de cooperação 

firmado com a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio 

Ambiente de Porto Alegre e demais parceiros

onsumo sustentável
e logística reversa
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exceto aquelas relacionadas ao trabalho e infor-
mações sobre a receita bruta para a apuração das 
contribuições previdenciárias substituídas. 

Apresentado pelo advogado Arnaldo Rizzar-
do Filho, o painel B abordou Novas tendências 
da tributação em face dos impactos da economia 
colaborativa e das mais recentes inovações tecno-
lógicas, como tratamento tributário de serviços 
digitais para empreendedores e startups. O espe-
cialista em Direito Tributário abordou modelos 
da nova economia, citando dois exemplos: as 
redes empresariais, coletividades de empresários 
que atuam na economia e se desenvolvem fazen-
do ações conjuntas, sem hierarquia, e as platafor-
mas econômicas de compartilhamento, em que 
tudo é feito com base na tecnologia, como Uber, 
iFood e AirBnb. “As moedas digitais e as startups 
completam os elementos que caracterizam essa 
economia, que têm em comum o funcionamento 
em rede.” Na sequência, ocorreu um debate me-
diado pelo advogado e consultor Fábio Canazaro, 
que destacou a necessidade de adequar os con-
tratos às novas tecnologias. “Para aferir os efeitos 
tributários sobre as novas tecnologias, precisamos 
de uma aferição séria, segura e uma competente 
normatização contratual”, pontuou.

Consumo sustentável

Destacando a sustentabilidade, o se-
gundo bloco foi composto por dois painéis: 
Alfredo Rangel Ribeiro tratou do Consumo 
sustentável e Annelise Monteiro Steigleder 
focou na Logística reversa pós-consumo. “O 
primeiro é o padrão de consumo capaz de 
atender às necessidades das atuais gerações 
sem comprometer as necessidades das pró-
ximas gerações”, conceituou o advogado e 
professor, ressaltando que o tema pode ge-
rar grandes oportunidades financeiras. “Não 
é necessariamente uma notícia ruim falar de 
consumo sustentável. Diminuir quantidade 
e priorizar qualidade não é necessariamente 
ruim. Não significa que vai se ganhar me-
nos. Vai se ganhar mais, talvez se vendendo 
menos. Essa é a ideia”, destacou.

Promotora de Justiça da Promotoria do 
Meio Ambiente de Porto Alegre, Annelise 
conduziu a palestra sobre logística reversa. 
“Temos aqui um tema bem desafiador. Quan-

do se fala em resíduos sólidos, há toda uma 
complexidade em termos de gestão desses 
resíduos. Envolve aspectos de tecnologia, 
econômicos e sociais. O desafio é muito 
grande e demanda esforço coletivo para que 
o assunto possa sair do papel”, considerou. 
“Hoje é um dia muito especial para nós, pois 
vamos assinar um termo de cooperação com 
a Agas, no intuito de implantar todo um 
trabalho de conscientização ambiental nas 
lojas de supermercados do Rio Grande do 
Sul”, enfatizou a promotora. 

O Termo de Cooperação firmado com 
a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio 
Ambiente de Porto Alegre e demais parceiros 
instituiu um Grupo de Trabalho. O objetivo é 
planejar e divulgar ações de educação ambien-
tal voltadas a fornecer informações de inte-
resse público sobre gestão de resíduos sólidos 
relativas à logística reversa de embalagens em 
geral, em Porto Alegre, tendo por público-alvo 
o consumidor final. Tiago José Pereira Neto, 
assessor técnico do Conselho de Desenvolvi-
mento do Meio Ambiente da Fiergs, gostou 
muito do conteúdo do seminário. “É impor-
tante destacar os desafios apresentados sobre 
o cumprimento da logística reversa e a grande 
necessidade de educar a população nesse novo 
modelo, com engajamento nas obrigações de 
fazer o descarte correto dos resíduos para 
diminuir os impactos ambientais, para que o 
setor também possa cumprir as suas obriga-
ções posteriores, de fazer a coleta e destinar 
adequadamente o resíduo”, observou.

Participe da campanha 
de conscientização

ara apoiar a campanha de conscientização para 
correta separação de resíduos domiciliares 
pelos consumidores residentes em Porto 
Alegre, a Associação está disponibilizando 
gratuitamente cartazes para serem fixados 
nos supermercados associados com operação 
em Porto Alegre. O associado poderá retirar 
a quantidade necessária na sede da Agas (R. 
Dona Margarida, 320, bairro Navegantes).

P
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não foca em um objetivo fica em um limbo: “Não 
consigo ser o melhor em tudo”. Para analisar a 
produtividade, Machado sugere criar uma tabela 
para avaliar a produtividade ano a ano, com dados 
como vendas por m², vendas por colaborador, 
ticket médio e número de clientes.

O professor chamou a atenção para a impor-
tância relativa das dimensões da qualidade para os 
clientes (leia mais no quadro). “De acordo com 
uma pesquisa, prestar o serviço prometido de modo 
confiável e com precisão está no topo das respostas 
dos shoppers, enquanto a aparência das instalações 
físicas, funcionários, equipamentos e ambiente foi 
o item considerado menos importante.” 

Cultura organizacional foi outro assunto 
abordado pelo sócio da Agillys. “Se meu fun-
cionário não está envolvido com minha missão 
e valores, não se alcança o sucesso. Estamos no 
século 21. Ninguém trabalha porque é obriga-
do. Quando a motivação não está clara, afeta a 
produtividade”, afirmou. Cássio Cassel da Silva, 
auxiliar administrativo do Ponto Chik, supermer-
cado de Tapes, gostou muito da atividade: “Foi 
uma excelente palestra, enriquecedora, ainda 
mais para mim, que sou da área de finanças. 
É importante estarmos próximos da área de 
operação. Planejamento, um dos temas que ele 
abordou, é fundamental”. 

23 de agosto, o CAT recebeu Rogério 
Machado, consultor da Agillys, que apresentou 
a palestra Inteligência comercial: ações para a 
obtenção de resultados. Com mais de 30 anos 
de experiência em gestão de negócios em ins-
tituições financeiras, na indústria e no varejo 
de alimentos, o palestrante e administrador 
compartilhou diversos dados e pesquisas sobre o 
tema. “Não posso falar de inteligência sem falar 
em planejamento. É importante pensar onde 
estamos e aonde queremos chegar. O melhor 
caminho para alcançar o patamar almejado é o 
plano estratégico”, pontuou. 

O planejamento estratégico inclui a defini-
ção de objetivos estratégicos e indicadores, com 
a construção de um plano de ação para cada um 
desses objetivos. Faz parte desse processo saber 
quem são os seus clientes, qual o nível de serviço 
que eles esperam e quanto eles estão dispostos a 
pagar. Quanto à percepção, deve-se questionar o 
que os clientes recebem e como eles percebem. 
Já a análise da concorrência passa por saber quem 
são os outros players, como são, onde estão e 
quais as propostas de valor de cada um. Geral-
mente, os supermercadistas têm que escolher 
entre priorizar atendimento ou preços. Quem 

no dia

I
No terceiro dia da ExpoAgas, o consultor Rogério Machado apresentou no CAT 

ações para a obtenção de resultados, abordando planejamento estratégico, 

segmentação de clientes e análises da concorrência e de produtividade

nteligência comercial
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Na visão do shopper

Rogério Machado apontou a importância relativa das dimensões 
da qualidade para os clientes:

Atributo Descrição Frequência

Confiabilidade  Prestar o serviço prometido de modo confiável e com precisão 32%

Presteza Disposição de atender e ajudar o consumidor com rapidez  22%

Segurança Conhecimento e cortesia demonstrados pelos empregados 19%

Empatia Atenção e carinho individualizados 11%

Tangibilidade Aparência das instalações físicas, funcionários, equipamentos e ambiente  11%
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07/05 e 19/16 e suas alterações obrigam o pre-
enchimento dos campos cEAN e cEANTrib nas 
notas fiscais eletrônicas NF-e e NFC-e quando 
o produto comercializado possuir código de 
barras com GTIN. “É de extrema importância 
que os donos de marcas mantenham os dados 
cadastrais de seus produtos atualizados, pois 
este novo processo de validação pode impactar 
qualquer tipo de empresa que emita NF, seja 
ela indústria, distribuidor, atacado, varejo, 
atacarejo, e-commerce, entre outras atividades 
envolvidas na cadeia produtiva”, orientou.

Leandro Brombatti, proprietário da fábrica 
de massas La Prima Pasta, de Gramado, saiu sa-
tisfeito. “Pudemos conhecer o trabalho da GS1 
e esclarecer dúvidas persistentes sobre a obriga-
toriedade do GTIN”, disse. “Queríamos saber 
se produtos para revenda devem conter essa 
informação e vimos quais os códigos de barras 
que podem ser utilizados dentro da empresa”, 
contou a gerente financeira da Nutrire, Aline 
da Fré. Todas as atividades do CAT tiveram o 
patrocínio de RAR, Zin Pão, Pamplona, JPG 
Group, Atlântica e Nordeste Alimentos.

  anteriormente chamado de códigos 
EAN, é atribuído para qualquer item (produto 
ou serviço) que possa ser precificado, pedido 
ou faturado em qualquer ponto da cadeia de 
suprimentos. Ele é utilizado na recuperação 
de informação prédefinida e abrange desde as 
matérias-primas até produtos acabados. Elabo-
rado pela Sociedade Brasileira de Automação 
– GS1 Brasil, o padrão atende às demandas do 
consumidor, cada vez mais interessado na pro-
cedência dos alimentos. Seu uso, entretanto, 
ainda gera dúvidas entre os varejistas.

Por isso o CAT, no dia 23 de agosto, aco-
lheu o seminário Atualização sobre Cadastro 
Nacional de Produtos e a obrigatoriedade do 
preenchimento do número de código de barras 
GTIN, com a executiva de negócios da GS1 
Brasil, Alessandra Parisi. Ela esclareceu que o 
cadastro de produtos e o uso são voluntários, 
mas quem o faz tira vantagens disso no mercado. 
“A ordem da vez é a transparência das informa-
ções por todos os elos da cadeia, num caminho 
sem volta”, declarou.

“Um supermercado de Fortaleza usa o pa-
drão GS1 Databar, que alia o GTIN à data de 
validade, para que o sistema acuse no check-out 
se o produto já venceu e trave a venda. Isso é 
gratuito”, chamou a atenção Alessandra. O código 
GTIN e os demais fornecidos pela entidade podem 
reduzir a ruptura e outros problemas de gestão, 
como relatórios que não fecham. “O sistema ain-
da pode permitir recall de itens que apresentem 
danos ou falhas”, lembrou.

Atualmente, os ajustes do Sistema Nacional 
Integrado de Informações Econômicas (SINIEF) 

o gtin,

C
Após um tempo de 

afastamento para 

promover a ExpoAgas, os 

comitês retornam às suas 

atividades em outubro, 

com diversos projetos para 

impulsionar o setor

aminho sem volta
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upons
premiados

C Cinco empresas 

do autosserviço saíram 

da 37ª ExpoAgas não 

apenas com bons 

negócios, mas com 

prêmios sorteados 

no evento

negócios na 37ª Convenção 
Gaúcha de Supermercados – ExpoAgas não saiu 
arrependido. Além das excelentes condições 
de pagamento, a convenção supermercadista 
representou sorte para muitos compradores. 
Neste ano, foram sorteados seis notebooks e 
um automóvel Hyundai HB20 zero quilômetro 
entre as empresas que efetuaram pelo menos 

quem fez R$ 1 mil em compras junto aos expositores. 
Essa é uma das formas de fomentar investi-
mentos nos diferentes segmentos participantes 
da feira, e o aumento de 5,5% no volume de 
vendas comprova o sucesso da iniciativa. Os 
sorteios foram auditados pela HLB Audilink e 
autorizados pela Caixa Econômica Federal sob 
o nº 6-0327/2018.
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O proprietário do Supermercado Tradição 
(Viamão), Zulmar Zanela Schoch, foi o vence-
dor do automóvel HB 20 zero quilômetro, no 
sorteio que encerrou o evento, na noite do dia 
23 de agosto. Não foi o primeiro carro que ele 
já levou para casa: em 2015, seu cupom também 
foi o ganhador do veículo na Convenção Regio-
nal de Supermercados realizada em Tramandaí. 
Além disso, Schoch já embolsou outros prêmios 
oferecidos por empresas fornecedoras para sua 
loja. “O primeiro carro dei para meu filho que 
completava 18 anos, e esse vou deixar para uso 
da família”, comemora. 

Responsável pela loja de 600m² no bairro 
São Lucas, em Viamão, com 42 funcionários, 
o supermercadista é frequentador assíduo dos 
eventos da Agas. “Temos que aproveitar as 
condições especiais, que sempre superam as 
expectativas”, conta Zulmar. “Nas feiras encon-
tramos todas as marcas líderes. Na ExpoAgas 
negociei com a Dália Alimentos, Cooperativa 
Santa Clara, Prado Distribuidora, Mili Papéis e 
Moinho do Nordeste, entre outras. Foram mais 
de 100 cupons depositados nas urnas.”

Três em um

O Supermercado Lunardelli, do bair-
ro Itapuã, também em Viamão, foi outro 
afortunado no Centro de Eventos Fiergs. 
Três dos cupons sorteados para receber 
notebooks tinham sua marca, arrebatando 
metade dos que estavam disponíveis para as 
empresas que fizeram mais de mil reais em 
compras no evento. O proprietário da loja, 
Geovani Lunardelli, lembra que a sorte o 
persegue: “Já ganhei o veículo sorteado no 
ano retrasado!”. Segundo diz, os compu-
tadores devem ir a novo sorteio para seus 
clientes, numa promoção com o objetivo de 
alavancar mais vendas ao longo do ano.

Com 680m² de área de vendas, 14 
funcionários e 27 anos de experiência no 
ramo, o Lunardelli é um associado da Rede 
Grande Sul,a 3ª maior do RS. Na Expo-
Agas, negocia com grandes fornecedores 
como a indústria de produtos de limpeza 
Girando Sol e a Parati Alimentos. “Já co-
meçamos a enxugar as compras antes da 
feira, pois sabemos que lá encontraremos 

condições especiais, reservadas para a 
ocasião”, garante o empresário.  

Pequenos sortudos

Os Supermercados Linke, com três lojas e 
270 colaboradores em Cruz Alta, também tive-
ram cupom sorteado e ganharam um notebook, 
que já está em uso na empresa. O comprador 
Alexandre Espanemberg de Oliveira circulou 
pela feira durante os três dias, conhecendo lan-
çamentos e inovações. “Havia muitos atrativos. 
Pena que a alta do dólar prejudicou alguns pre-
ços”, avaliou. Junto com um dos diretores, ele 
passou pelos estandes da Alpar, Italac, Superpan 
e Parati, realizando negócios. 

“Essa foi a melhor edição da feira nos úl-
timos 15 anos. Os fornecedores estavam com 
condições mais agressivas, dispostos a conquistar 
clientes, e valeu muito a pena para quem foi com 
vontade de fazer negócios”, assegurou Alexandre 
Ackermann, proprietário do Frek Atacado e Va-
rejo, de Nova Petrópolis. Ele faturou o quinto 
notebook dos sorteios, na primeira vez em que 
isso lhe ocorreu. O atacarejista comprou em ex-
positores como a Girando Sol, Aquafest, Sepac 
e Italac. Sua loja tem 300m², oito colaboradores 
e 8 mil itens à disposição dos consumidores.

O último notebook sorteado foi para o Super 
Migliavacca, da pequena Ibiraiaras (7,5 mil habitan-
tes), na região noroeste do Estado. O proprietário 
Rogério Migliavacca visitou a feira apenas no dia 
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22 de agosto, acompanhado de um comprador 
da empresa de 30 funcionários e 24 anos de 
atividade, com uma loja no centro da cidade. Al-
guns dos estandes visitados foram os da indústria 
de higiene e limpeza Mili Papéis e da fábrica de 
salgadinhos Cobig, que é conterrânea. Ambos 
retornaram satisfeitos, segundo a esposa de 
Rogério, Joceli. “Vamos utilizar o equipamento 
ganho aqui no escritório”, diz ela.

Parte da história

O sorteio do automóvel (autorizado 
pela Caixa Econômica Federal) teve o 
patrocínio de Neugebauer. “Faz parte da 
nossa história a participação na ExpoAgas, 
pois somos uma das mais tradicionais mar-
cas em um segmento tão importante que 
é o de chocolates”, contou Leandro Laux, 
Trade Marketing da marca. Na opinião 

dele, a feira se supera a cada ano e sua orga-
nização impressiona pelo profissionalismo, 
promovendo intenso fluxo de visitantes. 
“Participamos de outros eventos similares 
no Brasil e, sem dúvidas, a ExpoAgas se 
destaca para nós. É um momento de estrei-
tar o relacionamento com os clientes, de 
ter uma conversa sobre lançamentos e de 
como podemos ajudá-los a expor melhor 
os produtos e proporcionar mais satisfação 
aos consumidores das lojas”, apontou. 
A marca tem carinho pelo RS, onde ela 
detém sua maior participação de mercado 
(20%). Na oportunidade, a fábrica lançou 
o chocolate premium 1891 versão ao leite 
com damasco, os Bib’s em barrinhas em 
sabores como melancia, moccacino, paçoca 
e 40% cacau, a caixa de bombons Neuge-
bauer Hits e o Mumu sabor doce de leite 
com chocolate.
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Fotos: Cassius Souza e Dani Villar
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uma parceria

Empresas recebem isenção do ICMS para doações realizadas ao Banco de 

Alimentos, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) que 

começou em Porto Alegre, tendo a Agas como uma das entidades fundadoras 

oações que valem muito

p
ar

c
e

ria
s

que se fortalece a cada Ex-
poAgas são as doações ao Banco de Alimentos, 
que atua como um gerenciador de desperdícios 
administrando três operações: coleta de doações, 
armazenamento e distribuição qualificada de ali-
mentos para entidades beneficentes. O primeiro 
Banco de Alimentos do Brasil surgiu em Porto 
Alegre, no Conselho Cidadania da Fiergs, no ano 
2000, criado pela Agas e outras 11 entidades, com 
o objetivo de combater a fome, a desnutrição e o 
desperdício de alimentos.

Em 2007, veio a Rede de Bancos de Ali-
mentos do Rio Grande do Sul, visando a levar os 
benefícios do Banco de Alimentos de Porto Alegre 
para outras localidades, e, ainda, estabelecer uma 
padronização de serviços e alinhamento da meto-
dologia. “A partir da identificação da gravidade do 
problema da fome em um município, de qualquer 
região do Brasil, a Rede se disponibiliza para apoiar 
e orientar de forma totalmente gratuita a iniciativa 
da criação de um Banco de Alimentos local, com 

lideranças da própria região, oferecendo uma me-
todologia própria”, explica Paulo Renê Bernhard, 
presidente voluntário do Banco de Alimentos de 
Porto Alegre e também da Rede de Bancos de 
Alimentos do Rio Grande do Sul, que abrange 
atualmente 34 cidades no Estado. 

A entidade é uma Organização da Socie-
dade Civil de Interesse Público (Oscip) e tem 
uma sistemática muito simples. No início do 
processo, os alimentos doados são coletados 
nos locais e dias indicados pelos doadores. 
Em seguida, as doações são armazenadas na 
central de arrecadações, um depósito próprio 
do Banco de Alimentos. “Neste local, as nutri-
cionistas analisam e determinam quais os tipos 
de alimentos necessários para as instituições, 
conforme as quantidades e valores nutricionais 
ideais para suprir suas necessidades”, explica 
Paulo Renê, presidente voluntário do Banco de 
Alimentos. Posteriormente ocorre a distribui-
ção dos alimentos, entregues gratuitamente às 
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Como as empresas podem contribuir

tualmente, o Banco de Alimentos possui 9 empresas 
mantenedoras e cerca de 100 parceiras e doadoras. 
Conheça as formas de participar dessa iniciativa de 
combate à fome:

Mantenedora – a companhia oferece um aporte 

financeiro ao Banco de Alimentos. A contribuição 

atende às despesas de custeio e permite o 

crescimento das atividades. 

Parceiro Estratégico (Recursos/Serviços) – Qualquer 

que seja o segmento da empresa,  poderá 

participar prestando serviços referentes à sua 

área de atuação.

Doador – Os negócios que atuam na área 

de produção, transporte, armazenamento, 

comercialização e consumo de alimentos 

poderão se integrar ao Banco como fonte 

doadora de alimentos.

Campanha do Quilo – Os funcionários de uma 

companhia podem se engajar por meio de 

campanhas, contribuindo mensalmente com um 

quilo de alimento.

Voluntariado – Os colaboradores também podem 

participar da iniciativa realizando trabalho 

voluntário em campanhas de arrecadação de 

alimentos ou em ações internas de separação e 

armazenamento de doações.

A

instituições previamente cadastradas no Banco 
de Gestão e Sustentabilidade. “As entidades 
beneficentes – entidades assistenciais como 
creches, escolas, asilos, lares de excepcionais e 
associações de bairros, entre outras – também 
recebem treinamento sobre segurança alimentar, 
higiene e aproveitamento adequado dos alimen-
tos”, conta Renê.

O Sindicato das Empresas de Transporte 
de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande 
do Sul (Setcergs) é a entidade responsável pelo 
gerenciamento logístico da Rede de Bancos de 
Alimentos RS. Roda anualmente uma média de 
100 mil quilômetros, executando a coleta e a dis-
tribuição de alimentos arrecadados às instituições 
carentes cadastradas, gratuitamente. 

O Decreto Nº 41.577 de 03 de maio de 2002 
estabeleceu isenção do ICMS para doações realiza-
das ao Banco de Alimentos. Além disso, os repas-
ses podem reduzir a base de cálculo do Imposto 
de Renda e da Contribuição Social, usufruindo da 
permissão de dedutibilidade dessas despesas, seja 
em mercadorias ou em espécie, prevista pela Lei 
das Oscips. Essas doações são dedutíveis e limi-
tadas a 2% do lucro operacional e podem resultar 
em um ganho fiscal de cerca de 34%. 

O Banco de Alimentos possui cadastro das 
entidades assistenciais com função social e idonei-
dade comprovadas. “É um trabalho extremamente 
criterioso e importante, do qual depende o sucesso 
de todo o projeto. O Banco de Alimentos atende a 
todos os bairros de Porto Alegre, atendendo mais 
de 300 instituições, todos os meses. O critério 
de atendimento é priorizar as instituições mais 
carentes”, detalha Renê. 

Recorde de arrecadação 

A cada ExpoAgas, o Banco de Alimentos de 
Porto Alegre recebe doações de alimentos, mate-
riais de higiene e limpeza, entre outros itens, de 
empresas que expõem no evento, e anualmente 
elas vêm quebrando recordes de doações. “Esta tra-
dicional parceria com a Agas permitiu aos mais de 
50 voluntários nossos arrecadarem 4,8 toneladas de 
alimentos e ainda centenas de outros itens. Foram, 
ao todo, 44 empresas doadoras, o que representou 
um recorde de participação”, comemora Renê. Em 
2016, foram 20 empresas participantes, número 
que saltou para 41 em 2017.

Voluntários do Sistema Fiergs, escoteiros, 
diretores do Banco de Alimentos e estagiários 
de Nutrição arrecadaram frutas, verduras, pro-
dutos de mercearia, carnes, iogurtes, massas, 
doces, bebidas, alimentos não perecíveis diver-
sos e produtos de higiene e limpeza junto aos 
estandes. Foram necessários dois caminhões e 
um veículo utilitário para realizar a logística das 
doações para as instalações do Banco de Alimen-
tos. Além das doações ocorridas nos períodos 
da Feira, outras empresas expositoras doaram 
posteriormente ao Banco de Alimentos. “A Asso-
ciação também apoia as principais campanhas de 
arrecadação dos Bancos de Alimentos (Sábado 
Solidário, Super Natal, Trote Solidário-Simers), 
que acontecem em cerca de 100 supermerca-
dos do Estado, com arrecadações expressivas”, 
reitera o presidente. 

93(setembro/outubro 2018) Revista AGAS



(51) 3346-1194

www.tematica-rs.com.br

Facebook/tematicapublicacoes

Twitter: @tematicaRS

Instagram: @tematicapub

Conquiste os seus clientes, oferecendo a eles  
conhecimento, por meio de uma revista própria  

impressa ou totalmente digital.

Revistas customizadas com a marca da sua 

empresa e conteúdos de interesse do seu público.  

Esta é a especialidade da Temática Publicações, 

que há 15 anos desenvolve projetos jornalísticos 

alinhados às demandas de cada organização.  

Faça conosco seu orçamento.

informação é Tudo.

REVISTAS DIGITAIS | IMPRESSAS | INFORMATIVOS | CONTEÚDO PARA WEB | LIVROS COMEMORATIVOS





tr
ab

al
h

o

Trabalhista (Lei nº 13.467/17), 
sancionada pelo presidente Michel Temer no ano 
passado, foi recebida com cautela pelos empresá-
rios, apesar da maior flexibilidade de contratações 
permitida. Há certa insegurança quanto à aceita-
ção dos novos termos em julgamentos trabalhistas, 
de modo que alguns pontos, como o trabalho in-
termitente, têm sido adotados de forma gradativa. 
A prevalência do negociado sobre o legislado, uma 
das principais bandeiras da mudança, tem encon-
trado sindicatos refratários às propostas patronais, 
resultando em menos acordos coletivos. 

Na visão do advogado trabalhista Flávio Obino 
Filho, existe “escancarada reação” de parte da ma-
gistratura à reforma trabalhista. “Como qualquer 
regra legal, as novas permitem interpretação subje-
tiva, inclusive com indesmentível viés ideológico. 
A segurança jurídica alardeada pelo Executivo e 

Congresso Nacional no mundo real não existe”, 
observa. Como as discussões têm como pano de 
fundo matéria constitucional, é provável que a 
definição dos seus contornos demore.

O momento é de prudência. “As empresas e 
sindicatos patronais estão levando à mesa pedidos 
de ajuste de cláusulas setoriais no novo formato, e 
os sindicatos tendem a ser refratários às propostas, 
o que tem levado à celebração de um número 
menor de acordos em 2018. Este é o cenário 
geral”, confirma. Examinando situações particu-
lares, o advogado já vislumbra acordos prevendo 
intervalos intrajornada de 30 minutos a 4 horas, 
descanso semanal remunerado após o sétimo dia 
de trabalho, exclusão da regra do mês em ver-
melho e sistema de descanso 3x1 nos domingos. 
Tudo, evidentemente, em troca de contrapartidas 
vantajosas aos empregados.

As principais preocupações que os emprega-
dores têm levado aos empresários dizem respeito 
ao banco de horas, jornada 12/36, validade dos 
ajustes coletivos com redução do intervalo entre 
turnos, reconhecimento dos acordos coletivos de 
trabalho, prêmios desvinculados da remuneração, 
e a campeã das consultas, que é a obrigação ou 
não de desconto das contribuições sindicais. Se 
ainda não gerou empregos como se imaginava, a 
reforma, pelo menos, conseguiu reduzir em 40% 
o ingresso de novas ações na Justiça do Trabalho. 
A nova lei determina, entre outros pontos, que se 
o trabalhador perder a ação, ele terá de arcar com 
os honorários dos advogados (sucumbências) da 
empresa processada.

C Período pós-Reforma 

Trabalhista ainda não 

demonstrou plena 

adesão às novas regras e 

empregadores aguardam 

maior segurança jurídica

a reforma
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Adesão gradativa

A assessora jurídica da Agas, Edina 
Fassini, considera as modificações uma 
vitória para o desenvolvimento do país. As 
empresas, todavia, ainda estão inseguras 
com relação à continuidade plena de todos 
os pontos da Reforma, por isso a adesão aos 
benefícios trazidos, como o trabalho inter-

Saiba mais

Confira os principais pontos controversos da Reforma 
e seus resultados iniciais:

Com o fim da obrigatoriedade da contribuição 

sindical compulsória, o desconto e o recolhi-

mento da taxa estão condicionados à prévia 

autorização do trabalhador. É o que decidiu 

por maioria o plenário do Supremo Tribunal 

Federal. A mudança é comemorada pelos 

empresários por valorizar sindicatos que são 

efetivamente representativos de categorias.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) aprovou a 

Instrução Normativa nº 41/2018, que explicita 

normas de direito processual relativas à Lei 

13.467/2017.  Em síntese, afirma que as normas 

têm aplicação imediata, sem, no entanto, atingir 

situações pretéritas. Os honorários de sucum-

bência, por exemplo, aplicam-se às ações 

ajuizadas após 11 de novembro de 2017. 

O TST determina aplicação do IPCA-E para cor-

reção de condenações. A medida tem impacto 

direto nas provisões das empresas, já que se 

utilizava para o cálculo uma tabela com base na 

Taxa Referencial (TR), cuja variação é menor do 

que a do IPCA-E. A orientação está em um ofí-

cio do seu presidente, ministro João Batista Brito 

Pereira, encaminhado aos tribunais regionais. 

A terceirização irrestrita, ou seja, para 

atividades-fim, foi declarada constitucional 

pelo plenário do Supremo Tribunal Federal 

(STF) no final de agosto. Os magistrados 

também decidiram que a sentença terá 

repercussão geral: daqui para frente, todos os 

juízes terão de se basear nesse entendimento 

quando forem julgar casos em que a 

terceirização for questionada. 

mitente, é gradativa. “Temos criado espaços 
para debater esta e outras mudanças, como 
painéis, seminários e reuniões de Comitês 
Jurídicos e de RH.  O setor supermercadista 
gaúcho continua investindo em construções 
e reformas de lojas, e a demanda por novos 
contratados cresce a cada ano. Hoje, o seg-
mento já emprega mais de 97 mil colabora-
dores diretos somente no RS”, constata. 

Ela também reforça a posição de que a 
Reforma Trabalhista é aplicável a todos os con-
tratos da CLT. O entendimento é o mesmo 
do parecer elaborado pela Advocacia Geral da 
União e aprovado pelo ministro do Trabalho, 
Helton Yomura. O documento, divulgado no 
Diário Oficial da União (DOU), serve como 
uma orientação interna que deve ser seguida 
pelos servidores do ministério, sobretudo nas 
atividades de fiscalização. Para Obino Filho, 
as alterações previstas na reforma trabalhista 
inquestionavelmente garantem maior flexibi-
lidade na contratação individual. Os antigos 
contratos-padrão, por sua vez, não apresen-
tam necessariamente restrições que tenham 
sido alteradas pelas novas regras. 

Trabalho intermitente

Conforme os advogados, há um crescimento 
das demissões de comum acordo, uma das inovações 
da lei. Nestes casos a multa do FGTS e o aviso prévio 
são pagos pela metade, o empregado pode sacar 80% 
do FGTS e não tem direito a seguro desemprego. 
“O fundamental é que a Reforma Trabalhista trou-
xe segurança aos dois lados, garantindo os direitos 
dos trabalhadores e oportunizando o diálogo para a 
empresa”, afirma Edina. “Algumas empresas estão 
evitando a prática por entenderem que será um 
incentivo para que não ocorram mais pedidos de 
demissão. Os números divulgados, contudo, de-
monstram aumento”, verifica Obino Filho.

O advogado trabalhista chama a atenção para 
a aprovação do trabalho intermitente. “A contra-
tação é prévia, mas o trabalho somente é prestado 
em determinadas horas, dias ou período spor 
convocação do empregador e aceitação do empre-
gado”, conta. “O pagamento do salário e demais 
direitos é feito imediatamente após a prestação 
de serviço e somente voltará a ocorrer em nova 
convocação com aceitação do empregado.” 
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cidade de Horizontina em 1984, o 
Centro de Compras Zaleski iniciou suas atividades 
em uma loja de 120m² gerida pela família com foco 
em compra e venda. A partir da venda de pães ca-
seiros e cucas, com receitas de família, o interesse 
cresceu em toda a cidade pela sede localizada na 
Vila Becker. “A primeira compra feita pelo super-
mercado aconteceu quando fomos até Porto Alegre 
e abrimos um cadastro no Makro. Contratamos um 
caminhão com meia carga de areia, coberto por 
lonas, e o resto preenchido com mercadorias - espe-
cialmente papel higiênico”, relembra Valdir Zaleski, 
diretor comercial da empresa. Hoje, a rede atua em 
uma região de 19 mil habitantes com duas unidades, 
tendo também uma unidade estabelecida no centro 
da cidade. Valdir atualmente compartilha a gestão 
em sociedade com os filhos Cássio e Júlia e a esposa 
Selene, além de cinco gerentes que compõem a 
diretoria. Sua mãe, Anita, também gerenciou a 
matriz originada no bairro em seu começo.

Enquanto a sede aproveita um espaço de 
1.300m², a filial – adquirida em 1991, com a 
compra do Supermercado EconoSul – conta com 
3.700m² entre loja e depósito. O supermercado 
emprega 150 funcionários no total e oferece um 
mix de produtos de quase 25.000 SKUs no cen-
tro. Açougue, padaria, livraria, floricultura e bazar 
fazem parte da loja maior, além da administração 
de imóveis, importadora, distribuidora de bebidas 
para eventos, abatedouro e loja de roupas próprias 
da empresa.

Presente na ExpoAgas 2018, Valdir conta 
que a empresa aproveitou ao máximo o evento. 
“Participamos com dois grupos: um para negócios 
e outro para visitações e palestras. Na volta, o nosso 
objetivo é entender o que cada um aprendeu em 
seu setor. Hortifrúti, açougue, dois chefes de loja 

estão presentes também para aprender com as 
visitas, e diretores tentando fazer bons negócios 
durante a feira e observar oportunidades de compra 
e investimentos.”

60º colocado no Ranking Agas de 2017 entre 
226 empresas, o supermercado lidera o segmento 
de varejo em Horizontina com 68% de representa-
tividade no mercado, segundo a Destake Pesquisas. 
Para fidelizar seus clientes, a rede realiza com 
frequência sorteios de eletrodomésticos, celulares, 
viagens, descontos no supermercado e prêmios 
mensais de até R$ 10.000 no valor total. “Que-
remos sempre trazer coisas diferentes, é muito 
importante buscar alternativas para conquistar o 
cliente”, afirmou o diretor.

 Recentemente, o Zaleski reformou seus de-
pósitos e pisos industriais, além de adquirir nova 
empilhadeira e gôndolas para estocagem. Coolers 
de corredor e freezer para fruteiras também fize-
ram parte do investimento nas unidades, buscando 
maior qualidade em seus serviços. O diretor acre-
dita que a rede pode crescer mais e que ainda há o 
que melhorar. “Meu filho é mais moderado e me 
aconselha, pensamos que sempre podemos ajustar 
nosso modelo de gestão e nos prepararmos interna-
mente, para depois pensar em uma expansão.”

N
Há mais de três décadas atuando no varejo, o Centro de 

Compras Zaleski conta com o empenho em família para 

administrar suas unidades e satisfazer seus clientes

aberto na   
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eta finalR
O segundo semestre de 2018 conta com o 

maior número de participantes no curso livre GES 

em sua história. Durante os meses de outubro 

e novembro, mais de 90 profissionais do setor 

varejista se formarão na capacitação com trocas de 

experiências e aprendizados inéditos

livres de Gestão de Estratégia de 
Supermercados (GES) entraram em seus últi-
mos módulos neste segundo semestre de aulas. 
Os estudantes de Soledade, Capão da Canoa e 
Porto Alegre retomaram suas atividades após 
pausa para a ExpoAgas 2018, com reuniões de-
dicadas à elaboração do Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) acontecendo nas três cidades. 
As datas de formatura dos estudantes também 
estão definidas: a turma da capital terá sua 
cerimônia de entrega dos diplomas a partir das 
19h no Grêmio Náutico União (Av. João Obi-
no, 300), dia 16 de outubro. Já os formandos 
de Capão da Canoa serão recebidos na Casa de 
Cultura Érico Veríssimo (Av. Flávio Boianovski, 
787), às 19h do dia 30 de outubro. Encerrando 
as graduações, os alunos de Soledade celebram 
sua formação com cerimônia em 28 de novem-
bro, no Clube Comercial de Soledade (Av. Mal. 
Floriano Peixoto, 1191), também às 19h.

Dividido em módulos de Finanças, Admi-
nistração, Recursos Humanos (RH), Marketing, 
Direito e Operação de Loja, o curso se encami-
nha para as fases finais. Em Soledade, ao noroes-
te do Estado, os futuros gestores acompanharam 
aula da área jurídica sobre Direito do Consumi-
dor e Direito do Trabalho no dia 6 de setembro, 
com a supervisão de Leticia Cunha. Na semana 
seguinte, sob instrução de Kleber Moraes, os 
participantes aprenderam Segurança pessoal e 
patrimonial e Responsabilidade ambiental no 
módulo final de operação de loja. Em Porto 
Alegre, a turma do GES realizou visita técnica 
à distribuidora Victos Logística no dia 4 de se-
tembro sob orientação de Gustavo Fauth, que 
também lecionou sobre Estoque, armazenagem 
e logística. Na terça-feira seguinte, a instrutora 
Angelita Garcia comandou a reunião de Meto-

os cursos

dologia e composição do TCC III — Revisão e 
orientação final para banca, antes do encontro 
do dia 18 com Salvador Fraga e a pauta de NR 
17 para o módulo de operação de loja. Em Ca-
pão da Canoa, os alunos conheceram a Souza 
Roxo Distribuidora na parte da manhã de 12 de 
setembro, com a tutela de Rodolfo Landgraf. A 
semana seguinte proporcionou à turma do litoral 
o desenvolvimento da parte final de seus TCCs 
com Salvador Fraga. 

Novos aprendizados 
e recorde de participação

Instrutora nas três turmas do curso 
livre, Angelita Garcia lecionou no módulo 
de RH e foi orientadora dos trabalhos de 
conclusão. De acordo com a mentora, os 
alunos tiveram interesse notório e fizeram 
muitas perguntas e análises, revelando ati-
tudes que eles tinham como líderes e que 
muitos não percebiam possuir. “Provoquei 
mais os alunos para as trocas de informa-
ções, o que mudou inclusive algumas cren-
ças e mitos pré-existentes no que tange a 
comportamento e gestão. Acredito que isso 
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GES Capão da Canoa levou 23 
supermercadistas à distribuidora
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tenha contribuído para o perfil líder que 
eles precisam amadurecer sempre, além de 
dar oportunidade para poderem pensar no 
seu sucesso pessoal e da empresa em que 
atuam”, relata. Com mais de uma década 
de existência, o GES da Agas oferece uma 
percepção diferente quanto ao perfil de 
gestores supermercadistas no Rio Grande 
do Sul. “As lojas que têm o privilégio de 
poder contar com estes gestores que passam 
quase um ano estudando liderança, ges-
tão, estratégias, criatividade e atualizando 
conhecimento precisam estar permeáveis 
para aproveitar todo o conhecimento que 
eles receberam. Sem dúvida, este convívio 
é uma grande riqueza e crescimento para 
todos”, afirma Angelita.

O curso também segue crescendo e for-
mando mais profissionais do setor varejista. 

Com mais de 1.300 gestores graduados em 
sua história, o GES deste ano teve a maior 
classe já registrada. Porto Alegre contou 
com 45 participantes, além dos 25 alunos de 
Soledade e 23 gestores em Capão da Canoa. 
Todos puderam compartilhar conhecimentos 
em suas aulas a partir do suporte de 38 ins-
trutores para as três turmas.

Brinde à Capacitação 
na ExpoAgas

Durante o encerramento da ExpoAgas, os 
instrutores do Departamento de Capacitação 
participaram de brinde com a diretoria da 
Agas. O coordenador do setor, Francisco Brust, 
apresentou números de ações realizadas e pes-
soas qualificadas até o mês de agosto, como, 
por exemplo, os 31 cursos in company com a 
presença de 737 alunos. Os principais desa-
fios, segundo disse, são atender as demandas 
supermercadistas, inovar, fortalecer os comitês 
e melhorar constantemente os resultados. A 
instrutora Angelita Garcia, ex-coordenadora do 
setor, aproveitou a oportunidade para lembrar 
aos líderes de seus papéis como incentivadores 
para que os trabalhos e estudos tragam resulta-
dos na prática. O presidente da Agas, Antônio 
Cesa Longo, considera a Capacitação o maior 
diferencial da entidade. “Hoje a equipe de 
vendas consegue negociar tudo o que se oferece 
porque a Associação tem credibilidade. Somos 
um modelo para o Brasil”, relatou. 
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Turma do GES Porto Alegre supera 
marca do ano passado, com 45 alunos
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etomando as atividadesR
Os comitês voltaram a se reunir após a ExpoAgas, trazendo 

temas importantes para o setor varejista em reuniões nos 

meses de setembro e outubro

para a promoção da Expoagas 
2018, os comitês temáticos da Associação 
voltam a realizar suas atividades buscando o 
crescimento e fortalecimento dos supermer-
cados. As áreas de Tecnologia da Informação 
(TI), Prevenção de Perdas, Jurídico, Relações 
Institucionais, Financeiro, Centrais de Negó-
cios e Recursos Humanos (RH) interromperam 
seus encontros para dedicar atenção exclusiva 
ao evento em conjunto a diretoria, parceiros e 
colaboradores da entidade. 

Os supermercados fazem parte da rotina dos 
brasileiros, requerendo preparação e foco para 
atender aos anseios de todos os consumidores. 
Assim, o objetivo dos comitês é de incentivar 
conversas saudáveis e o compartilhamento de 
know-how para que as demandas presentes nas 
lojas sempre sejam satisfeitas. O coordenador do 
grupo Jurídico, Ezequiel Stein, do Supermerca-
do Lanz, de Igrejinha, reforça que esse é o dia a 
dia de todos no setor e que existe a preocupação 
de observar toda a cadeia produtiva, não só no 

após pausa varejo. “Sempre há questões que dizem respeito 
a poder e capacidade de compra do consumidor. 
Nesse sentido, nosso trabalho no comitê jurídico 
é de prevenir e antecipar possíveis problemas 
que possam aparecer em diversas áreas. Leis de 
Procon e possíveis passivos jurídicos ou tributá-
rios são alguns dos exemplos, além da questão 
trabalhista. A ideia é estar presente e ser parte 
ativa desse processo, envolvendo o consumidor 
final na discussão”. O grupo de Recursos Hu-
manos, sob direção de Franck Muller, da Rede 
Müller, de Taquara, tem como enfoque trocar 
boas práticas entre os supermercadistas, dado 
que seus problemas e soluções são parecidos. 
“Nos reunimos e fazemos debates acerca de 
questões que estão em voga, como neste ano foi 
o caso dos impactos da Reforma Trabalhista e a 
implantação do ESocial, entre outros assuntos. 
A ideia é sempre buscar o debate e garantir a 
prevenção de problemas e a implantação de 
ações que já se mostraram exitosas em outras 
empresas”, compartilha Muller. 

O primeiro comitê a se reunir após a Expo-
Agas foi o de Prevenção de Perdas, debatendo 
perdas na frente de caixa no dia 24 de setem-
bro, sob comando do diretor Patrique Nicolini 
Manfroi, do Super Nicolini, de Bagé. O grupo 
Jurídico realizou seu encontro 3 dias depois, en-
quanto os comitês de RH e de TI, esse liderado 
pelo diretor Lindonor Peruzzo Júnior, fizeram 
suas integrações no começo de outubro. As 
reuniões sempre acontecem em Porto Alegre, 
na sede da Associação (R. Dona Margarida, 320, 
Bairro Navegantes), com participação restrita 
aos associados da entidade. Para mais informa-
ções sobre como participar, entre em contato 
através do e-mail comite@agas.com.br.
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Segundo estudo, o consumo de cafés premium deve aumentar mais de 

10% ao ano no país. No período de 2017 a 2021, as taxas de crescimento 

do consumo no Brasil serão de 3,3% da versão em pó, 4,3% do produto 

torrado e 9% na opção em cápsulas
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água e do chá, o café é a terceira 
bebida mais consumida mundialmente. E o pro-
duto tem uma forte relação com o Brasil, tanto 
em termos econômicos quanto históricos.

O consumo interno de café no Brasil em 2017 
foi estimado em 21,5 milhões de sacas, que cor-
respondem a 1,07 milhão de toneladas. Com esse 
montante, o país se destaca como segundo maior 
consumidor de café em âmbito mundial, sendo 
precedido pelos Estados Unidos, que consomem em 
torno de 25,8 milhões de sacas de café ao ano. O 
consumo no Brasil deverá se aproximar desse volume 
dos EUA até 2021, quando deverá atingir 25 milhões 
de sacas, se considerada uma projeção da taxa média 
anual de crescimento de mais de 3% ao ano.

Os dados são do relatório da pesquisa Tendên-
cias do Mercado de Cafés em 2017, patrocinada pela 

Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), 
que busca identificar oportunidades e as principais 
tendências do mercado de café no país, especialmen-
te na ótica do consumo. 

De acordo com o estudo, o consumo de café 
no Brasil aumentou 3,3% em comparação a 2016. 
Segundo as projeções da publicação, no período de 
2017 a 2021 as taxas de crescimento do consumo 
no Brasil serão de 3,3% de café em pó, 4,3% de café 
torrado e 9% de café em cápsulas. 

O consumo de café em cápsulas seguirá au-
mentando, assim como a demanda de café premium 
(categoria superior de café com diferentes blends), 
que deve crescer mais de 10% ao ano. Segundo o 
estudo, essa tendência, denominada premiunização, 
valoriza a imagem do café como produto (tradicional, 
superior ou gourmet) e contribui para o aumento do 
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consumo de forma geral. Além disso, muitos jovens a 
partir de 20 anos estão se interessando pela categoria. 
Atualmente são consumidas por volta de 1,5 milhão 
de sacas de cafés premium, o que corresponde a 
aproximadamente 7% do consumo no Brasil. 

No primeiro semestre de 2018, foram vendidas 
ao exterior 16,9 milhões de sacas do produto, ao 
preço médio de US$ 154,09, que geraram receita 
cambial de US$ 2,6 bilhões. Os volumes exportados 
foram de 14,086 milhões de sacas de café arábica, 
83,2% do total; 872,123 mil de conilon (5,2%), 
1,958 milhões de sacas de café solúvel (11,6%) e 
8,167 mil sacas de café torrado e moído, os quais 
representam menos de 1% do total do total embar-
cado, de acordo com o Conselho dos Exportadores 
de Café do Brasil (Cecafé). Nesse período, ganhou 
destaque o crescimento do café conilon – que tem o 
dobro da cafeína contida no primeiro e cujo volume 
de exportação registrou crescimento de 527,6% em 
relação ao mesmo período de 2017. 

EUA, Alemanha e Itália ocupam, respecti-
vamente, os três primeiros lugares no ranking dos 
principais destinos do café brasileiro. Os EUA impor-
taram 17,2% do volume total exportado de janeiro a 
julho; a Alemanha importou 15,9%; e a Itália, 9,1% 
(veja mais no quadro na próxima página). 

Aspectos históricos

O café como conhecemos hoje é origi-
nário da Etiópia, difundindo-se na península 
arábica pelo Iêmen e, dos árabes, espalhando-
se mundo afora. Durante o século 18, o con-

trabando de grãos de café da Guiana Francesa 
marcou a chegada do café no Brasil. 

Por aproximadamente 100 anos, café e 
seus derivados figuraram como os principais 
produtos brasileiros de exportação. Esse 
período foi fundamental para impulsionar a 
economia do país, promovendo crescimento 
e a urbanização das cidades. A maior parte 
do ciclo do café ocorreu na economia brasi-
leira entre os anos de 1800 e 1930. A crise 
de 1929, motivada pela quebra da Bolsa de 
Valores dos Estados Unidos, fez com que a 
demanda internacional pelo produto dimi-
nuísse ainda mais, o que forçou a baixa dos 
preços com maior rapidez. Foi então que o 
Brasil teve a sua primeira grande crise de 
superprodução do café. Na ocasião, o gover-
no brasileiro decidiu queimar estoques para 
tentar manter os preços mais estáveis. 

Efeitos do café

A cafeína é antagonista dos receptores da ade-
nosina, uma substância essencial para que o sono se 
instale no cérebro. Por isso, a sua ingestão nos deixa 
mais alertas, combate a fadiga, prolonga o tempo de 
vigília e reduz a profundidade do sono.

De acordo com o estudo publicado neste ano 
na revista Science Translational Medicine, cientis-
tas quantificaram o efeito de 200 mg de cafeína, 
ingeridas 3 horas antes de se deitar, na produção 
de melatonina, o hormônio que controla o ritmo 
circadiano de diversos processos, entre os quais o de 
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sono-vigília. Entre as conclusões, eles apontaram que 
a cafeína atrasa 40 minutos o ritmo da melatonina. 
Além disso, as alterações provocadas pela cafeína 
nos mecanismos que regulam o relógio circadiano 
podem contribuir para a alta incidência de distúrbios 
do sono na sociedade moderna. 

Em contraponto, a cafeína também tem vários 
benefícios comprovados. A substância pode ajudar, 
por exemplo, a enfrentar a mudança de fuso horá-
rios em viagens. Estudos epidemiológicos e experi-
mentais recentes também sugerem que o consumo 
de café ou cafeína previne a neurodegeneração e o 

déficit mnemônico em decorrência da idade e da 
Doença de Alzheimer. Outra vantagem: segundo 
um experimento realizado pela Escola de Saúde 
Pública de Harvard, pessoas que aumentaram o 
consumo de café por dia num período de quatro 
anos tiveram um risco 11% menor de desenvolver 
o diabetes tipo 2. Para aqueles que diminuíram o 
consumo da bebida, registrou-se um aumento de 
17% nas chances para desenvolver a doença.

Estudos das universidades de Washington 
e Harvard, nos EUA, mostraram que pessoas 
que consomem mais de 4 xícaras de café por 
dia têm 18% menos chances de ter um infarto. 
Por outro lado, quem toma apenas uma xícara 
de café por dia, ou faz uso não muito frequente 
da bebida, tem 4 vezes mais chances de sofrer 
um infarto – sobretudo na primeira hora após o 
consumo da bebida. 

Para conciliar o prazer e as ações benéficas do 
café com a necessidade de uma noite de sono de 
qualidade, recomenda-se evitar a bebida nas oito 
horas que precedem o horário de ir para a cama.
Normalmente, o corpo leva de 3 a 5 horas para 
eliminar metade da substância e é preciso entre 8 
e 14 horas para que o organismo esteja totalmente 
livre da cafeína. Por exemplo, se alguém consumir 
uma xícara de café às 15h, cerca de 100mg de ca-
feína ainda estarão no seu corpo às 21h. A pessoa 
pode estar apta a dormir, mas não irá alcançar os 
mesmos benefícios de um sono profundo. Como 
consequência, no dia seguinte, estará cansada e 
precisará de mais cafeína para se sentir disposta, 
gerando um ciclo vicioso.

Importância das categorias

Confira a preferência do consumidor brasileiro:

Fonte: Tendências do Mercado de Cafés em 2017

Café em pó

81%
Cápsulas

1%
Grão torrado

18%

2017

Principais destinos 

EUA, Alemanha e Itália são os principais destinos do café brasileiro

País Quantidade (sacas de café) Percentual sobre o total exportado pelo Brasil

EUA 6,1 milhões 19,9% 
Alemanha 5,5 milhões 17,9%
Itália 2,7 milhões 9%
Japão 2 milhões 6,8% 
Bélgica 1,7 milhão 5,8%
Federação Russa 990 mil 3,2%
Turquia 908 mil 3%
Canadá 762 mil 2,5% 
França 711 mil 2,3%
Espanha 667 mil 2,2%
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Flávio Obino Filho Advogado trabalhista, consultor da Fecomércio-RS

terceirização é prática que decor-
re de técnica administrativa de distribuição de parte 
da atividade para empresas especializadas, possibi-
litando que a empresa contratante concentre suas 
forças em sua atividade principal, propiciando maior 
especialização, competitividade e lucratividade. 

No Brasil burocrático e engessado, que privi-
legia o conflito em nome de uma pseudoproteção 
dos trabalhadores, o conceito é mais conhecido 
nos tribunais trabalhistas do que na atividade 
produtiva. Segundo Maurício Godinho Delgado, 
“para o direito do trabalho, terceirização é o fenô-
meno pelo qual se dissocia a relação econômica 
de trabalho da relação justrabalhista que lhe seria 
correspondente”, ou seja, insere-se o trabalhador 
no processo produtivo do tomador de serviços 
sem que se estendam a este os laços trabalhistas 
mantidos com os seus empregados.

A partir desses conceitos que apregoam, gene-
ricamente, desajustes e precarização do trabalho, é 
que se construiu o entendimento jurisprudencial 
do TST de que a contratação de trabalhadores por 
empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo 
diretamente com o tomador, à exceção de serviços 
de vigilância, de conservação e limpeza e os ligados 
à atividade-meio. Esta interpretação foi adotada em 
um cenário de vazio legal.

O quadro hoje, contudo, é completamente 
diverso. A Lei nº 6.019/74, com a redação dada 
pela Lei nº 13.467/17, em seu art. 4º-A, considera 
“prestação de serviços a terceiros a transferência 
feita pela contratante da execução de quaisquer de 
suas atividades, inclusive sua atividade principal, 

a chamada à pessoa jurídica de direito privado prestadora de 
serviços que possua capacidade econômica com-
patível com a sua execução”. Assim, atualmente, 
está superada a discussão fundada na caracterização 
de atividade-meio e atividade-fim. Em qualquer 
atividade a terceirização está autorizada. No setor 
supermercadista poderão ser contratadas empresas 
especializadas em empacotamento, em serviços de 
caixa e em venda de determinados produtos.

Destaco que, caracterizada a subordinação 
jurídica direta e a pessoalidade, o vínculo poderá 
ser reconhecido. A contratação de pessoas jurídicas 
unipessoais para atividades típicas de empregado 
(pejotização), em que a pessoalidade e a subordina-
ção estejam presentes, é prática que não se inscreve 
no modelo consagrado em lei.

A lei também estabelece que não pode figurar 
como contratada a pessoa jurídica cujos titulares 
ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado 
serviços à contratante na qualidade de empregado 
ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto 
se os referidos titulares ou sócios forem aposen-
tados; e que o empregado que for demitido não 
poderá prestar serviços para esta mesma empresa 
na qualidade de empregado de empresa prestadora 
de serviços antes do decurso de prazo de 18 me-
ses, contados a partir da demissão do empregado. 
Outra boa notícia é a de que o STF, examinando 
ação iniciada antes da edição da lei, já firmou 
posição pela constitucionalidade da terceirização 
da atividade-fim e pela responsabilidade apenas 
subsidiária do tomador em relação aos eventuais 
débitos trabalhistas. São luzes de segurança jurídica 
em um céu historicamente cinza.
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A Cooperativa Vinícola 
Garibaldi apresentou na 
ExpoAgas o espumante Ga-
ribaldi Vero Demi-sec Rosé. 
Elaborado com uvas Caber-
net Sauvignon e Merlot pelo 
método Charmat, o produto 
se destaca por sua refrescân-
cia e notas aromáticas fruta-
das. Outra característica da 
bebida é a versatilidade nas 
harmonizações, pois combi-
na tanto com pratos que le-
vam condimentos agridoces 
quanto com sobremesas.

A receita da cerveja da Fruki promete 
surpreender o consumidor, pois o projeto 
teve como base um manual escrito em 
alemão gótico de 1875. O produto reúne o 
cuidado e a riqueza de sabores característico 
das cervejas especiais com a distribuição e 
valores das industriais. São cinco rótulos 
lançados: IPA, Blond Ale, Witbier, Weiss 
e Premium Lager – assinados pelo mestre 
cervejeiro, Alfredo Ferreira, formado pela 
Doemens Academy da Alemanha.

A Gota Limpa lançou na Convenção Super-
mercadista o seu Lava-Roupas Íntimas e Biquínis. 
Levando em consideração que a lavagem inade-
quada das roupas íntimas pode acarretar pro-
blemas de saúde, e pensando na necessidade da 
praticidade no dia a dia, o item veio para facilitar 
e oferecer mais proteção na tarefa. A fragrância é 
suave e conta com alto poder de limpeza.

Os novos biscoitos integrais da Marilan renovam a linha 
LEV com trigo, aveia, centeio e cevada como principais cere-
ais integrais em sua composição, além da ausência de gordura 
trans. Os sabores de cacau e granola e mel acompanham 
também os crackers de grãos ancestrais e gergelim lançados, 
elevando para 19 o número de itens na linha da empresa.

MarilanLev amplia 
portfólio com biscoitos integrais

Vinícola GaribaldiNovidades 
borbulhantes no portfólio

FrukiLançamento
da cerveja Bellavista

Gota liMpaLava-Roupas
Íntimas e Biquínis
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A Dália Alimentos levou para o estande 
da ExpoAgas a sua principal novidade: o leite 
Sabor da Fazenda, com teor de gordura de 
3,5%, caracterizando um produto com mais 
cremosidade e energia. O alimento é resulta-
do de um programa organizado e controlado 
pela cooperativa constituída por pequenos 
produtores rurais que têm foco no bem-estar 
animal, garantindo um produto com excelen-
tes índices de qualidade e produtividade. 

Os Doces de Frutas Cremosos chegam aos supermer-
cados em embalagem de 250g, com 11 sabores de frutas e 
três de leite; o Brigadeiro de Morango, Limão e Abacaxi com 
Coco, em pote 400g; vários sabores novos de recheios para 
panificação, como Leite Condensado, Creme Bombom, e em 
breve, Creme Confeiteiro, e as Pastas de Frutas nas versões 
Abacaxi, Ameixa, Morango e Coco.

A empresa de pescados levou à feira 
sua nova linha de cortes de salmão e atum 
congelados, que procura atender à maior va-
riedade de produtos disponíveis e à adaptação 
a mudanças nos hábitos de consumo dos bra-
sileiros, disponibilizando porções menores e 
prontas para uso imediato. A Frumar também 
lançou uma nova linha de embalagens de 800 
gramas, que é utilizada para diversos peixes e 
frutos do mar oferecidos pela empresa.

A Moinho do Nordeste exibiu sua mais nova linha de 
sabores de misturas para bolos integrais e embalagens durante 
sua participação na feira. Entre as novidades estão as misturas 
integrais para bolos de 400g nos sabores cacau e aveia, coco e 
linhaça e cravo e canela, que combinam receitas tradicionais 
a opções já consagradas no mundo saudável. Os produtos são 
compostos por farinha 100% integral e não contêm gordura 
trans. Além disso, suas embalagens usam matéria-prima de 
fonte renovável, a cana-de-açúcar. 

Foto: Pack Moinho do Nordeste

dália Leite com 
percentual de gordura mais alto

Moinho do nordesteNovos 
sabores de misturas para bolos

FruMarNovos cortes de
salmão e atum congelados

boM princípioDoces de Frutas
Cremosos em embalagem diferenciada
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O novo visual traz um conceito mais moderno, ao 
mesmo tempo que reforça a origem das frutas utilizadas 
nos produtos e ressalta a sua qualidade refrescante. Outra 
novidade do layout é a sugestão de misturar o pó ao leite, 
como forma alternativa ao suco feito com água, tornando 
a bebida, que possui vitamina C, ainda mais nutritiva. 
Os refrescos são encontrados em 11 diferentes sabores: 
abacaxi, bergamota, guaraná, manga, maracujá, morango, 
laranja, limão, pêssego, salada de frutas e uva.

A cooperativa agroindustrial apresenta uma nova 
proposta para a linha de vinhos de mesa Collina Del Sole. 
A marca foi totalmente reestilizada. O nome passa a ser 
somente Collina e engloba apenas os vinhos brancos e 
tintos. Os vinhos Collina também ganharam uma nova 
identidade visual, a qual confere leveza e simplicidade à 
marca. O novo logotipo preservou a ideia de duas cores, 
porém com outras tonalidades, e valorizou a diferença 
linguística dos dois LLs do nome. A bebida ganhou uma 
garrafa mais elegante, de 750 ml, produzida pela Verallia, 
com fechamento feito por rolha. 

As novas embalagens dos queijos Santa Clara nas versões 
fatiadas e frescais já estão disponíveis nos supermercados. Agora 
elas estão mais modernas e práticas, no sistema abre e fecha. 
Os seguintes produtos podem serem encontrados nas novas 
versões: Mussarela 150g, 400g e 1kg, Mussarela Zero Lactose 
150g, Mussarela Light em Sódio 150g, Prato Lanche 150g, 400 
e 1kg, Prato Lanche Light 150g, Provolone Defumado 150g.

Uma das novidades da Piá apresentadas na Ex-
poAgas é a linha de bebidas vegetais Natür, que em 
alemão significa natural. Nas versões coco, aveia e 
amêndoas, em embalagens de 1 litro, as bebidas não 
contêm lactose e podem substituir o leite em diver-
sas aplicações da alimentação diária. Com adição de 
cálcio e fonte de vitaminas minerais, são opções para 
os alérgicos, vegetarianos e consumidor em geral.

FröhlichRefrescos 
Fritz & Frida de cara renovada

noVa aliançaReformulação
da marca de vinhos

piáLinha de 
bebidas vegetais Natür

santa claraNovas 
embalagens de queijo





m
ic

ro
fo

n
e

116 Revista AGAS (setembro/outubro 2018)

João Carlos de Oliveira Presidente da Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil

comerciais estão cada vez 
mais dinâmicas, o que exige ferramentas que não 
apenas facilitem, como alavanquem os negócios. A 
padronização é um dos recursos fundamentais para 
obter esse sucesso. Graças aos padrões globais, é 
possível abrir as portas para o mercado global e 
conquistar novos clientes.

E os benefícios gerados pelos padrões, como 
a identificação e a rastreabilidade ao longo de toda 
a cadeia de abastecimento por meio da adoção do 
código de barras, têm atraído companhias de todos 
os portes e segmentos. Atualmente, no Brasil,  
mais de 58 mil associadas e mais de 1,5 milhão de 
empresas usam o código de barras no mundo, se 
beneficiando-se da automação padronizada.

Esses números reforçam a importância de 
um código único para controle dos produtos. Essa 
identificação é denominada de GTIN (sigla em 
inglês para Número Global de Item Comercial), 
padrão criado e administrado pela GS1 Global – 
organização multissetorial sem fins lucrativos que 
atua em mais 150 países.

O código de barras nada mais é do que uma 
representação gráfica dos números que ficam locali-
zados logo abaixo das barras, o GTIN. A vantagem 
do código de barras sobre a sequência numérica 
é que ele pode ser lido rapidamente – sem risco 
de erros – por dispositivos especiais: os aparelhos 
portáteis de leitura óptica. Esses aparelhos estão 
presentes nos caixas de supermercados e nas lojas 

as transações em geral, afixados nas paredes e à disposição do 
consumidor, para que ele mesmo confira os preços 
das mercadorias. 

Amplamente utilizados no varejo físico para 
identificação de produtos, a forma mais comum 
do GTIN é de 13 dígitos, podendo também ser 
formado por 8, 12 ou 14 dígitos. No mundo 
virtual, os canais digitais usam esses identifica-
dores únicos para estabelecer a singularidade de 
um produto.

Essa chave de identificação é atribuída pela 
GS1 a qualquer item (produto) que possa ser pre-
cificado, pedido ou faturado em qualquer ponto 
da cadeia de suprimentos. O GTIN também é 
utilizado para recuperar informações e abrange 
desde as matérias-primas até produtos acabados.

Além disso, o GTIN pode ser utilizado para 
acessar novas plataformas de venda, como o  
e-commerce, por exemplo, uma vez que facilita ao 
consumidor encontrar produtos em sites de busca 
e comparadores de preços. Assim, a precisão das 
informações geradas pela identificação permite 
trabalhar com um marketing mais efetivo.

Diante de tudo que foi dito, vale a pena res-
saltar o aumento da segurança que se obtém ao 
utilizar o padrão global de rastreabilidade GS1. 
Isso se deve, principalmente, pela possibilidade de 
identificar a origem de cada produto e todo seu 
percurso até chegar ao consumidor final.

ADi
vu

lg
aç

ão
/G

S1
 B

ra
sil

importância do GTIN no
sucesso dos negócios





118 Revista AGAS (janeiro/fevereiro 2006)

expediente

118 Revista AGAS (setembro/outubro 2018)

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
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Antônio Cesa Longo – Bento Gonçalves
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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
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Agas Jovem – Presidente
Adriana Ribeiro Ortiz – Gravataí

Gerente-Executivo
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Representantes
Ademir Fávero – Erechim

Alceu Maggi Borges – Cachoeirinha

Amaury Andre Feron – São Luiz Gonzaga
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Arthur Ribeiro Sobrinho – Soledade

Celso Miller – Santa Cruz do Sul
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Daniel Lenz – Venâncio Aires
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                                                  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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