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s principais fóruns supermercadistas do país têm 
discutido, ano após ano, os rumos do varejo de 
alimentos e quais são as tendências e tecnologias 
que já podem – ou devem – ser aplicadas nas lojas 
brasileiras do setor. Atentos a todas estas inova-
ções, temos procurado na Agas aliar o chão de loja 
e a experiência de quem vive há décadas o coti-
diano do nosso segmento ao conteúdo teórico, às 
tendências e a tudo de novo que está a caminho da 
implantação no setor supermercadista brasileiro.

É nesse sentido que incentivamos o Agas 
Jovem, departamento formado por 134 jovens 
gestores de supermercados e sucessores do setor 
de todo o Estado, com sua diretoria, calendário e 
programação próprios. Ele está renovando a for-
ma pela qual conduzimos as nossas programações. 
Mergulhados na Era do Compartilhamento e das 
trocas de informações mais fluídas, esta nova ge-
ração tem proporcionado o debate de problemas 
e encontrado as suas soluções de forma coletiva, 
organizando as demandas em comitês e grupos 
técnicos que garantem mais profissionalismo e 
assertividade nas mensagens e nas questões deba-
tidas. O Agas Jovem empossou sua nova diretoria 
em uma festa ocorrida em fevereiro, e queremos 
mais uma vez chancelar os projetos da presidente 
Patrícia Machado e seus colegas para conseguir-
mos, ao lado de todos os líderes supermercadis-
tas que balizaram e construíram os quase 50 anos 

de história da Agas, colher frutos ainda melhores 
para o desenvolvimento do setor.

Temos muitas atividades previstas para os pró-
ximos meses. A Associação realizará um total de 
mais de 300 cursos em 2019. Além, é claro, dos 
já consagrados eventos e do grande ápice do nos-
so ano, a ExpoAgas, que ocorrerá em agosto no 
Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. Cabe 
a nós o desafio de aprimorar sua programação e 
oportunizarmos, a todos os players deste grande 
encontro do setor, um resultado ainda superior 
aos mais de R$ 500 milhões movimentados em 
negócios na ExpoAgas do ano passado.

Estamos otimistas de que o novo governo, 
com sua equipe econômica capacitada e audacio-
sa, além de ministros e secretários competentes e 
focados na resolução de problemas crônicos do 
país, vá devolver ao Brasil uma perspectiva de de-
senvolvimento. Queremos o fortalecimento dos 
produtores e da indústria, queremos força aos dis-
tribuidores, e esta equação certamente terá como 
resultado o fortalecimento do varejo. Quando a 
economia vai bem, há emprego e renda. E quando 
há renda, é o momento de fazer valer a força do 
nosso trabalho. É hora de executarmos as lições 
aprendidas com a barriga no balcão e de buscar-
mos um crescimento nas vendas. Mas sem esque-
cer inovação, sem esquecer os jovens. É nisto que 
acreditamos. Uma boa leitura!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Mirian Goldenberg, antropóloga

A escritora Mirian Goldenberg é doutora em Antropologia 
Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) e professora titular do 
Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de 
Pós-graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto 

de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da UFRJ. Desde 
2010, atua como colunista na Folha de S.Paulo. Pesquisa 
há mais de 20 anos sobre como as noções de velhice, 

felicidade e corpo impactam a população brasileira.

Dani Villar/Agas
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Como o assunto velhice surgiu para você e por 
que te conquistou?

Desde muito nova eu me interessava por esse 
tema. Porém, deixei para fazer mais tarde, por-
que pensava que eu iria me deprimir estudando 
sobre isso. Eu pensava que a velhice era uma 
coisa horrorosa, mas ela não é. Há quase duas 
décadas que eu pesquiso corpo e envelheci-
mento e me arrependo de não ter começado 
antes. Eu me encontrei pesquisando esse tema 
e ainda fiz novos amigos, porque formo laços 
de amizade com os pesquisados.

Na sua pesquisa Corpo, envelhecimento e 
felicidade, você notou uma grande diferença 
entre as percepções sobre a felicidade das 
mulheres com 40 e 50 anos em relação às 
mulheres com mais de 60. Que diferença é essa 
e por que ela ocorre?

As mulheres mais jovens têm que provar mui-
ta coisa, precisam cuidar de muitas pessoas, tem 
que agradar todo mundo, acabam ficando sem 
tempo para elas mesmas e precisam lidar com 
obrigações familiares e sociais. Assim, elas pen-
sam pouco sobre o que realmente querem para 
elas. Já as mais velhas aprendem que o tempo é 
uma riqueza que elas não podem desperdiçar. 
Por isso, as mulheres mais maduras cuidam e 
investem mais tempo em si, e valorizam muito 
mais a liberdade de escolher o que elas querem 
sem se sentirem obrigadas a fazer o que a socie-
dade lhes impõe. Minhas entrevistadas com mais 

de 60 declaram categoricamente que esse é o me-
lhor momento da vida delas. Nunca estiveram 
tão felizes, livres e sendo elas mesmas. É difícil 
ver uma mulher jovem afirmar algo assim, por 
que nesta fase elas estão repletas de obrigações, 
medos e inseguranças. Enquanto as mais novas 
invejam a liberdade masculina, as mais velhas 
conquistam sua tão sonhada autonomia.

E como é a percepção dos homens em 
relação à felicidade?

Eles procuram o sucesso, o poder, o prestígio 
e o dinheiro. Querem conquistar mulheres e 
fazer o que gostam. Esses itens costumam fa-
zer parte da noção de felicidade deles. Em geral, 
os homens brasileiros não se preocupam com 
a aparência e nem com a saúde. Normalmen-
te são as mulheres que os levam até o médico. 
Eu diria que os homens estão muito mais pre-
ocupados com o trabalho do que com o corpo. 
Porém, essa lógica vem mudando. Atualmente 
o sexo masculino anda mais vaidoso, mas ainda 
em menor proporção que o feminino.

Como você vê a transformação da identidade 
feminina no Brasil desde quando você 
escreveu sua tese de doutorado “Toda mulher é 
meio Leila Diniz”? 

A Leila era um paradigma de liberdade, por que 
ela viveu a revolução comportamental e sexu-
al dos anos 1960. Ela simbolizou todas as mu-
danças que ocorreram com a mulher brasileira 

viva voz

SiMpliCidadE: MElhor riMa 

para fEliCidadE

“Quando chegamos 
na melhor idade, 
a prioridade deve 
ser usar o tempo 
a nosso favor, sem 
desperdiçá-lo com o 
que não queremos na 
nossa vida. É preciso 
aprender a dizer não 
e fazer uma faxina 
pessoal: se afastar 
de tudo o que não 
nos faz bem.”
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viva voz

“As mulheres mais 
maduras cuidam 
e investem mais 

tempo em si, e 
valorizam muito 

mais a liberdade 
de escolher o 

que elas querem 
sem se sentirem 
obrigadas a fazer 

o que a sociedade 
lhes impõe. 

Muitas declaram 
categoricamente 

que esse é o 
melhor momento 

da vida delas.”

na época. Leila foi uma mulher de vanguarda. 
Digo que até hoje as mulheres não conseguem 
ser meio Leila Diniz porque não conseguem ser 
tão livres quanto ela era. As coisas mudaram, 
agora somos realmente mais livres, mas não 
tanto. Porém, não temos que ser a Leila Di-
niz. Nós devemos ser nós mesmas, buscando 
a liberdade e a felicidade que é boa para si, sem 
imitar modelos impostos.

Você afirma que no Brasil o corpo é um capital. 
de que forma isso atinge, especialmente, as 
pessoas mais velhas?

A fase em que há uma preocupação com o cor-
po perfeito vai até os 50 anos. Depois disso, 
esse padrão já não atinge as pessoas mais velhas. 
Embora elas se cuidem, sejam vaidosas e este-
jam sempre bem, elas não têm essa obsessão 
em ter um corpo perfeito, magro e sensual. Os 
mais velhos se preocupam com a saúde do cor-
po: buscam uma vida saudável se alimentando 
bem, fazendo exercícios e se cercam de pessoas 
que lhe fazem bem. Gastam seu tempo fazendo 
projetos e aprimorando sua qualidade de vida, 
sem pensar somente na aparência.

outro pensamento seu é que, no Brasil, se enve-
lhece aos 30 anos. Como e por que isso ocorre?

Na verdade, o que acontece é que existe em 
nossa cultura um pânico de envelhecer. Aos 30 

anos – e às vezes até antes – já começa a preocu-
pação com o envelhecimento. Vemos meninas 
de 20 anos fazendo cirurgia plástica por medo 
da velhice. Dessa forma, envelhecemos não no 
nosso corpo, mas sim na nossa mente e na nossa 
alma, tamanho o medo que construímos sobre 
se tornar idoso. É exatamente esse pavor que 
pode nos fazer envelhecer de maneira ruim.

a juventude é muito cultuada na sociedade 
brasileira. É mais difícil envelhecer aqui?

É muito mais difícil envelhecer no Brasil. Na 
pesquisa que fiz na Alemanha, as mais jovens 
pouco falavam em envelhecer. Já aqui, aos 30 
anos as mulheres já estão com pânico sobre 
esse assunto. Porém, vejo que chegamos em 
um ponto tão cruel com o sexo feminino que 
nós estamos dando um basta nessa cultura da 
juventude e começando a priorizar a liberdade. 
Por isso, acredito que as coisas estão mudando e 
em breve será mais fácil aceitar a velhice.

o que deve ser prioridade quando se 
alcança a velhice?

Meus entrevistados me dizem que quando che-
gamos na melhor idade, nossa prioridade deve ser 
usar o tempo a nosso favor. Não desperdiçá-lo 
com o que não queremos na nossa vida. Para isso, 
é preciso aprender a dizer não e fazer uma faxi-
na pessoal: se afastar de tudo e todos que não nos 
fazem bem. Aprender a rir e brincar mais, sendo 
a criança que sempre fomos, mas que às vezes te-
mos vergonha de deixar florescer.

Existe um segredo para ser feliz durante a 
melhor idade?

O segredo é respeitar a própria vontade, a sua li-
berdade de escolha. Se conectar com nosso eu 
interior, para saber o que realmente queremos. 
É essencial tirar de nossa vida tudo o que for 
obrigação. Devemos escolher a vida que temos, 
sabendo que não precisamos fazer nada por pres-
são. Esquecer o que nos falta e sempre valorizarr 
o que temos. Ser feliz é entender que simplici-
dade é a melhor rima para a felicidade.

Divulgação/Sandra Paschoal
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Programa rama duPlica 
fornecedores cadastrados
idealizado pela abras e apoiado pela agas no rio grande 
do sul, o Programa de rastreabilidade e monitoramento 
de alimentos (rama) duplicou o número de fornecedores 
cadastrados e ativos. eram 93 e agora são 193. lançada 
há 15 meses no estado, a iniciativa fomenta boas práticas 
agrícolas, acompanhando as tendências mundiais do setor 
varejista na atenção à segurança dos alimentos oferecidos 
aos seus consumidores. atualmente, sete redes varejistas 
gaúchas já assinaram sua adesão ao projeto, e outras quatro 
estão em negociação. em todo o Brasil, o rama já possui 
mais de 2.000 produtores rurais fornecedores cadastrados. 

codeBal entrega Prêmios
com matriz em eldorado do sul, o supermercados code-
bal sorteou, em janeiro, os vencedores de sua campanha 
de aniversário, que recebeu 300 mil cupons. a cada r$ 
50 em compras nas lojas codebal, o cliente trocava por 
um cupom para participação. a campanha de aniversário 
foi regularizada pela caixa, e premiou um cliente de cada 
cidade em que a empresa possui lojas (eldorado do sul, 
guaíba e tapes) com uma moto Biz. além disso, um au-
tomóvel gm onix foi sorteado entre todas as cinco lojas, 
sendo o ganhador de eldorado do sul.

nicolini reinaugura filial 
no último dia 24 de janeiro, a rede de 
supermercados nicolini realizou a reinaugura-
ção da sua filial da av. tupi silveira, em Bagé. 
até então a menor loja da rede e a terceira 
mais antiga, a unidade duplicou de tamanho 
e foi totalmente reformulada, não apenas 
em layout, espaço e números de check-outs, 
como recebeu todos os equipamentos e 
mobiliários novos. estiveram presentes na ce-
rimônia a direção da empresa e funcionários, 
bem como a ‘nona’ da família, a fundadora 
elzira nicolini. o diretor executivo Patrique 
nicolini manfroi destacou o trabalho neces-
sário para realizar o projeto, já que a obra foi 
desenvolvida com a loja em funcionamento. 
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autosserviço Perde 
a Pioneira iole cesa longo

o setor supermercadista 
gaúcho perdeu, no dia 11 
de fevereiro, a mãe do pre-
sidente da agas, iole cesa 
longo. a matriarca da famí-
lia se despediu de familiares 
e amigos aos 89 anos, em 
Porto alegre. filha de vitório 
e Joana cesa, fundadores 
da rede de supermercados 

cesa, de caxias do sul, iole participou ativamente da histó-
ria do setor supermercadista do estado. viúva de antônio 
longo, teve cinco filhos: Águeda, Berenice, antônio (pre-
sidente da agas), carla e elise. ela deixa ainda 11 netos e 
três bisnetos. amigos e familiares a descreveram como 
uma mulher forte, dedicada e ética, sendo o alicerce de 
valores morais e religiosos para todos.

Di
vu

lg
aç

ão
/C

od
eb

al
)

suPermercado: canal 
Preferido Para comPrar cosméticos
uma pesquisa da mintel mostra que o supermercado é o 
canal varejista onde os brasileiros mais compram cosméticos. 
sete em dez consumidores (72%) afirmaram ter usado esse 
canal de vendas para a compra de produtos de beleza e cuida-
dos pessoais nos últimos 12 meses. entre as motivações de 
compra citadas para esse canal, preços razoáveis foi a mais 
sinalizada, por 62% dos consumidores. entre os cosméticos 
mais comprados pelos brasileiros estão os desodorantes.
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cia. Zaffari assina 
Parceria com Prefeitura
a cia. Zaffari de supermercados assinou uma 
parceria com a prefeitura de Porto alegre para 
reformar a cobertura do terminal triângulo, 
destelhada por um temporal. o termo envolve 
valor relativo à recompra de área de um novo 
empreendimento do grupo, que será constru-
ído na Zona norte. em vez de repassar 20% 
do valor da área comprada para o município, 
como estipulado por lei, o montante é trocado 
por uma contrapartida indicada pela prefeitu-
ra. o terminal triângulo tem um fluxo diário 
de 950 ônibus, com 41 linhas urbanas e 200 
interurbanas. todos os dias, 45 mil passagei-
ros utilizam o ponto de parada.

imec ProJeta exPansão com 
unidade em taquara
o grupo imec pretende abrir uma unidade do desco 
super&atacado em taquara. o projeto já foi comunica-
do ao prefeito e a construção ocorre na área conhecida 
como Parque da novemberfest. o atacarejo contará com 
uma área de venda da loja, de aproximadamente, 2.000 
metros quadrados, além de uma área de apoio com 
depósito e câmara fria, com mais 700 metros. o esta-
cionamento previsto contará com 105 vagas. a intenção 
é abrigar também no local lojas satélites, formando um 
centro de conveniência a fim de atrair consumidores 
da região, não somente para fazer a compra, mas para 
desfrutar de outros serviços. a abertura da nova unidade 
está prevista para o segundo semestre de 2019.

desconto Para alimentos 
fora do Padrão
o carrefour expandiu para todos os 
hipermercados e supermercados da rede no 
estado de são Paulo o programa Únicos, iniciativa 
voltada à venda de alimentos de qualidade, 
mas fora do tradicional padrão estético de 
comercialização. o desconto no preço desses 
produtos chega a 30%. a proposta integra o 
movimento desperdício Zero e será levada às 
lojas de minas gerais e Brasília nos próximos 
meses. no Brasil, mais de 40 mil toneladas de 
alimentos são desperdiçadas anualmente e, 
no mundo, esse montante chega a 1,3 bilhão 
de toneladas, segundo dados da fao, agência 
da organização das nações unidas (onu) para 
agricultura e alimentação. 

indÚstria de alimentos cresce 2% em 2018
o setor brasileiro de alimentos registrou um crescimento de 2,08% 
em faturamento no ano de 2018, atingindo r$ 656 bilhões, o que 
representa 9,6% do Produto interno Bruto (PiB), segundo a pesquisa 
conjuntural da associação Brasileira da indústria de alimentos (abia). 
um total de 13 mil novos postos de trabalho foram gerados no perío-
do. o bom desempenho do consumo no mercado interno se manteve 
e absorve cerca de 80% das vendas da indústria. os setores que mais 
se destacaram em vendas reais foram óleos e gorduras, conservas de 
vegetais/frutas, sucos e desidratados e supergelados.

Divulgação/ Carrefour

miller suPermercados 
aPoia sonho de atleta
a rede miller supermercados, de santa 
cruz do sul, está patrocinando a atleta Ja-
queline Weber, campeã pan-americana uni-
versitária de corrida. a atleta é especialista 
em provas de 800m e 1500m. o empresário 
celso müller ressaltou a importância de 
valorizar os atletas da região, incentivando a 
cultura do esporte na comunidade. Jaque-
line comemorou a parceria e está treinan-
do para buscar os índices mínimos para 
participação dos Jogos Pan americanos e 
mundial universitário nesta temporada.
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Calendário de eventos

23/4
ranking agas
no grêmio náutico união, em Porto alegre

21/5
Jantando com a agas
no hotel morotin, em santa maria

AgendA

unecs aPresenta Pleitos a mourão
as reformas da Previdência e tributária foram os assuntos 
que deram o tom ao encontro de representantes da união 
nacional de entidades do comércio e serviços (unecs) com 
o vice-presidente da república, general hamilton mourão, 
em fevereiro. na ocasião, o presidente da unecs, george 
Pinheiro, entregou ao militar um documento apresentando os 
itens prioritários para o setor em 2019. o documento cita o 
trabalho efetivo na simplificação e racionalização das obrigações 
tributárias e administrativas e o combate à verticalização do 
sistema financeiro no país e suas consequências para a sociedade. 
o encontro contou com a participação de representantes da 
associação Brasileira de supermercados (abras).

vendas têm 
alta de 2,07% em 2018
o ano de 2018 fechou com resultado positivo 
para o setor supermercadista, que registrou 
2,07% de crescimento real na comparação 
com 2017, de acordo com o Índice nacional 
de vendas da associação Brasileira de su-
permercados (abras). o resultado acumulado 
ficou abaixo da previsão divulgada anterior-
mente, de 2,5%. o presidente João sanzovo 
destaca que, para 2019, as expectativas 
estão melhores, desde que o governo consi-
ga implementar sua agenda de controle de 
gastos, simplificação de impostos e desesta-
tização do mercado de crédito. a aposta é de 
que o índice ficará em 3%.

suPermercado 
languiru amPlia exPediente 
o supermercado languiru de arroio do meio começou a abrir 
também aos domingos pela manhã (das 8h às 11h30) desde 
24 de fevereiro. o horário de atendimento foi estendido 
para atender uma solicitação da comunidade. segundo o 
coordenador do supermercado languiru de arroio do meio, 
Jandir Borghardt, a proposta tem o objetivo de proporcionar 
mais comodidade e praticidade aos clientes, ofertando 
produtos frescos e de ótima qualidade. 

código Bidimensional 
Para rastrear Produtos
o grupo cearense Pinheiro supermercado, 
com 11 lojas e um centro de distribuição, 
adotou os padrões gs1 nas etiquetas dos 
alimentos frescos embalados (flv). na 
prática, o cliente, quando passa no caixa, 
é avisado sobre a data de validade do pro-
duto adquirido e o lote a que ele pertence 
graças ao uso de etiquetas do padrão 
gs1 databar. tudo pode ser consultado: 
quem produziu o alimento, em que data, 
onde fica a propriedade e todos os passos 
percorridos até chegar ao supermercado. 
o projeto rendeu à empresa o Prêmio 
automação gs1 Brasil na categoria varejo 
(segurança do alimento), do campo à 
mesa. o objetivo é buscar o engajamento 
de produtores de flv para a rastreabilida-
de e segurança da cadeia alimentar. 
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RecuRsos paRa a seguRança pública
Por meio do decreto nº 54.361/18, empresas privadas 
podem destinar até 5% do saldo devedor do ICMS para 
o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Seguran-
ça Pública do Rio Grande do Sul (Piseg-RS). Os valores 
servirão para compra de veículos, armamentos, muni-
ções, capacetes, coletes, rádios comunicadores, equi-
pamentos, bloqueadores de celular, câmeras e centrais 
de vídeo monitoramento. Além disso, os doadores terão 
de repassar mais 10% do valor compensado ao Fundo 
Comunitário Pró-Segurança, para direcionar recursos a 
projetos voltados aos seguintes temas: erradicação das 
drogas, inclusão social, formação e desenvolvimento do 
indivíduo e criação de uma cultura da paz, entre outros. 
Leia o termo na íntegra no site www.agas.com.br.

icMs da nota fiscal seM pis e cofins
O valor do ICMS que deve ser excluído da base de cál-
culo do PIS e da Cofins é o destacado nas notas fiscais, 
independentemente da utilização de créditos para a 
redução do valor a ser recolhido aos cofres públicos.
O entendimento é da 2ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região em julgamento ampliado (técnica 
que permite a presença de mais juízes quando o resul-
tado da apelação não for unânime). A decisão serve de  
precedente, já que consolida a questão na corte.

iR e pRevidência sobRe HRa
O Superior Tribunal de Justiça deu parecer favorável ao 
recolhimento de Imposto de Renda e contribuição pre-
videnciária sobre os valores pagos pela Hora Repouso 
Alimentação (HRA). Os valores são relativos ao tempo 
trabalhado ou que o colaborador fica à disposição do 
empregador durante seu intervalo. 

icMs paRa tRanspoRte de caRgas inteRestadual 
As prestações de serviço interestadual de transporte 
de cargas gaúchas contam com tributação de ICMS 
desde 1º de janeiro. No caso do prestador e do toma-
dor da atividade serem contribuintes inscritos no Rio 
Grande do Sul, permanecem com a isenção no impos-
to. Segundo a Receita Estadual, a mudança é resultan-
te do término do benefício em 31 de dezembro. 

pRojetos teRão nuMeRação única no legislativo
Tanto projetos de lei como propostas de emenda 
à Constituição e projetos de decreto legislativo da 
Câmara dos Deputados como do Senado Federal 
agora contam com numeração única. A unificação, 
que também abrange siglas das duas casas legislati-
vas, passou a valer em fevereiro, quando teve início a 
nova legislatura do Congresso Nacional. O objetivo é 
facilitar o acompanhamento das tramitações.

ReciclageM de MateRiais é tRibutável
A reciclagem de materiais já usados que resultarem em 
novos produtos, distintos dos originais, é considerada 
pela Receita Federal como processo de industrializa-
ção. Por isso, o órgão orienta os fiscais do país a cobrar 
sobre a operação o Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) comum, calculado com base no valor total 
de revenda. A interpretação é da Coordenadoria-Geral 
de Tributação e foi publicada no Diário Oficial da União.
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TramonTina comemora premiações
A fábrica de materiais elétricos da Tramontina conquis-
tou reconhecimentos em pesquisas nacionais acerca da 
qualidade dos seus produtos. Na pesquisa Os Produtos 
do Ano, da revista Eletricidade Moderna, a marca ficou 
em 1º lugar nas categorias Conduletes Metálicos e Con-
duletes Isolantes. No Prêmio Abreme, a empresa rece-
beu o Destaque por Dispositivos Elétricos Residenciais e 
o Troféu Bronze na categoria Infraestrutura. Já no Prêmio 
Melhor Produto do Ano, da Revista Revenda Construção, 
ganhou o 2º lugar no segmento Materiais Elétricos.

espaço para seu peT
O Agrocenter Languiru, em Teutônia, colocou à dispo-
sição de seus clientes um espaço para cuidados com 
animais de estimação. Quem entra pela entrada principal 
da loja no bairro Languiru visualiza o Espaço Pet com 
dezenas de produtos direcionados à nutrição, ao confor-
to e à diversão dos bichos. Além da linha de nutrição de 
diversas marcas para cães e gatos, os visitantes encon-
tram shampoos, eliminadores de odores, remédios, 
tapetes higiênicos, colônias e antipulgas. 

roseflor é cerTificada na fssc 22000
A empresa gaúcha Roseflor buscou a certificação 
FSSC 22000 para aperfeiçoar ainda mais suas práti-
cas de produção de alimentos. Em outubro de 2018, 
a unidade de Caxias do Sul foi recomendada para a 
certificação e, em fevereiro deste ano, contemplada. A 
norma é um dos maiores reconhecimentos em âmbito 
internacional e garante os padrões de segurança do 
alimento no âmbito do processo de produção.

dália: condomínios 
roboTizados elevam desempenho
O trabalho conjunto entre a Dália Alimentos e os produ-
tores que fazem parte dos condomínios leiteiros com 
ordenha robotizada apresenta constante evolução, ele-
vando a qualidade do leite produzido desde dezembro 
de 2015. O último informe revela superação das metas 
estabelecidas para a Contagem Bacteriana Total (CBT) e 
a Contagem de Células Somáticas (CCS) no alimento. A 
receita bruta do projeto inovador foi de R$ 2,3 milhões.

reciclômeTro da fruki Guaraná 
recolheu 12 mil iTens na praia
Cerca de 12 mil itens, entre latinhas e garrafas pet, fo-
ram arrecadados na ação Reciclômetro, promovida pela 
Fruki Guaraná, em Capão da Canoa, no dia 9 de feverei-
ro. O espaço recebeu milhares de pessoas dispostas 
a contribuir com a limpeza e a preservação do meio 
ambiente. A cada três latas ou garrafas pet de qualquer 
marca entregues pelos veranistas, um refrigerante Fruki 
Guaraná era liberado. O material coletado foi destinado 
à Associação dos Agentes Econômicos Ecológicos.

nesTlé celebra 98 anos no brasil
A Nestlé comemorou em janeiro seus 98 anos de pre-
sença no Brasil. Diversas ações foram criadas para es-
treitar o relacionamento com os consumidores e contar 
sua história. Entre elas está uma campanha para redes 
sociais, com vídeos que relembram fatos marcantes, 
embalagens e comerciais antigos, além de curiosida-
des. Consumidores foram convidados a participar de 
um tour especial na sede da companhia em São Paulo. 
A marca está presente em 99% dos lares brasileiros.
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Por dentro da 
Vinícola aurora

Agas Jovem viajou à serra, berço de algumas das 
empresas mais estruturadas do setor industrial do 
Estado, para conhecer processos da Cooperativa 

ormado por 134 jovens supermercadistas, o 
Agas Jovem visitou a serra gaúcha, com o in-
tuito de conhecer os processos de colheita, lo-
gística e processamento de uvas da Cooperativa 
Vinícola Aurora, em Bento Gonçalves e Pinto 
Bandeira. O grupo de 26 jovens supermerca-
distas foi recebido na matriz da Cooperativa 
pelo presidente da Aurora, Itacir Pozza, e pelo 
gerente regional, Silvio Santos. 

O objetivo do grupo é aprender sempre mais 
sobre os fornecedores gaúchos e valorizar os pro-
dutos do Estado, agregando técnicas de gestão e 
de processos. A visita se deu em um momento 
em que o setor supermercadista está incremen-
tando as vendas de produtos oriundos do setor 
vitivinícola da serra, sobretudo espumantes e su-
cos de uva. “Foi muito positiva. Mostramos al-
gumas etapas do nosso processo, como o recebi-
mento das uvas, passando pelo armazenamento, 
até chegar à nossa loja de vinhos”, conta Santos. 
A comitiva conheceu a matriz, onde ocorre o 
envase de todos os produtos, a unidade Vinhe-

dos, que tem uma obra em andamento para au-
mentar a capacidade de expedição e elaboração 
dos sucos integrais da Cooperativa, e a área em 
Pinto Bandeira, de onde saem os vinhos com 
Indicação de Procedência. O negócio conta hoje 
com 230 funcionários na matriz, 30 na unidade 
Vinhedos e 5 em Pinto Bandeira. “Na matriz, 
temos os escritórios administrativos , roteiro tu-
rístico, expedição, recebimento de uvas e envase 
de todos os produtos. Em Vinhedos, atualmen-
te, funciona estoque e recebimento de uvas, e 
em Pinto Bandeira, apenas vinhedo. 

“Para nós, da Aurora, mostrar as dependências 
da empresa é muito importante, mas além disso 
mostramos como a cultura da uva e os seus pro-
dutos derivados são resultado de uma cultura que 
permanece na região há mais de 100 anos, desde 
a imigração italiana. Para nossas famílias associa-
das, além de um meio de subsistência, faz parte de 
suas vidas há algumas gerações”, avalia o gerente. 
O evento marcou a primeira visita do Agas Jo-
vem à Vinícola Aurora. “Apostamos muita nestas 

F
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iniciativas entre o supermercadista e a indústria. 
Acreditamos também na força do Agas Jovem. 
Nossas experiências com os jovens sucessores de 
nossos associados têm sido de muito sucesso. E 
podemos perceber que esse grupo já está acres-
centando muito ao setor supermercadista.”

Diretora de Marketing dos Supermercados 
Beltrame, Raquel Schramm Beltrame, foi uma 
das integrantes do Agas Jovem que participou da 
atividade. “Conhecemos as instalações da Vinícola 
Aurora e aprendemos um pouco sobre o processo 
de produção do vinho. Acredito que o ponto alto 
da visita foi a harmonização de vinhos que fize-
mos durante o almoço em uma áreas de cultivo de 
videiras, oportunizado após a explicação do enó-
logo na própria vinícola”, destaca.

Amanda Passos Gonçalves, sócia-proprietá-
ria do Super Padocão, onde cuida dos setores 
administrativo e financeiro, descreve a visita 
como excelente. “Desde a chegada do grupo até 
a saída, fomos muito bem recepcionados. Cada 
passo dado era acompanhado de uma explica-
ção sobre a fabricação dos vinhos e espuman-
tes, a diferença entre cada um dos produtos.” 
O principal aprendizado dessa experiência foi o 
conhecimento sobre a fabricação dos produtos 
e a forma de funcionamento dessa produção. 
“Desde o plantio da uva até a chegada do pro-
duto ao consumidor final existe um processo 
diferenciado para cada item que a Vinícola pro-
duz, o qual, acredito, a maior parte das pessoas 
sequer imagina, o que justifica, inclusive, o pre-
ço agregado a cada produto. O conhecimento 
transmitido na visita sem dúvidas agregará valor 

ao trabalho que desenvolvemos dentro de nos-
sas empresas, pois, assim, conseguimos diferen-
ciar os produtos na hora da compra e da venda, 
trabalhando melhor com eles dentro da loja.” 

Para Amanda, que participou também da vi-
sita a Lajeado, participar do Agas Jovem significa 
troca de experiências, busca de conhecimento e 
de inovação para o seu negócio. “O grupo acaba 
se transformando numa grande reunião de jo-
vens para buscar conhecimento. Além, claro, da 
diversão que é garantida em cada encontro. 

A atividade superou as expectativas de 
Barbara Busatto, coordenadora administra-
tiva do Supermercado Unisuper Busatto, de 
Gravataí. “A receptividade e o acolhimento de 
todos de lá nos deixaram maravilhados. Foi 
tudo espetacular, desde a visita à fábrica até 
o almoço em uma propriedade de parreirais. 
Essa época é período de colheita e foi mui-
to gratificante poder conferir este processo. 
Conseguimos, também, enxergar o processo 
de fabricação dos vinhos e dos sucos de uva 
que chegam ao nosso ponto de venda. Isso é 
importante para darmos valor aos produtos 
dos nossos fornecedores, já que conhecemos 
a grande quantidade de pessoas, processos e 
tecnologia embarcada para que seja possível 
fornecer os produtos”, avalia Barbara. “É im-
portante que valorizemos fornecedores que, 
como a Aurora, têm uma cultura familiar na 
empresa, por maiores e mais premiados que 
sejam. Essa cultura os aproxima dos super-
mercadistas e faz com que a relação seja sem-
pre de parceria.”

Aproximação entre 
supermercadistas e 

empresa fortalece 
parceria que 

beneficia consumidor
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diretores são 
emPossados

m novo grupo de sucessores supermercadis-
tas tomou posse da direção do Agas Jovem em 
21 de fevereiro, no Dado Bier do Bourbon 
Country, em Porto Alegre. A coordenação do 
grupo passou a contar com responsáveis di-
retos nos setores de eventos, financeiro, ma-
rketing e relacionamento. 

A diretoria de Marketing é composta por 
Arthur Bolacell, do Supermercado Brasco 
(Porto Alegre), e Roberta Barreto, do Super-
mercado Codebal (Eldorado do Sul). A direto-
ria financeira ficou a cargo de Raquel Beltra-
me, do Supermercado Beltrame (Santa Maria).  
Mathias Schneider, do Supermercado Ivoti 
(Ivoti), e Guilherme Viezzer, do Supermer-
cado Unisuper Viezzer (Canoas), compõem a 
direção comercial, enquanto Samuel Erling, do 

Supermercado Samy (Balneário Pinhal), e Bru-
no Lang, do Super Lang (Porto Alegre), são da 
diretoria de Relacionamento. 

 “Recebi a presidência com 134 membros e 
temos como objetivo dobrar o número de parti-
cipantes”, afirmou Patrícia. “Queremos também 
estreitar relacionamento com outras associações 
supermercadistas do Brasil para iniciar uma par-
ceria e compartilharmos conhecimento.”

Durante a cerimônia, o Agas Jovem lançou 
o Programa de Desenvolvimento Estratégico 
de Líderes (PDEL), uma formação com duas 
aulas mensais, iniciado em março. A novidade 
proporciona troca de experiências e oferece vi-
sitas técnicas, incluindo viagens a Minas Gerais 
e Paraná (saiba mais na página 22). “Serão 13 
encontros para promover o desenvolvimento 
de líderes”, detalha Patricia. Também foi apre-
sentado o novo logo do grupo, desenvolvido a 
partir da comemoração dos seus 15 anos.

Adriana Ortiz deixa o cargo de presidente 
com grandes resultados. “No último biênio, 
juntamente com a diretoria do Agas Jovem e 
com a equipe executiva da Agas, realizamos 
uma série de encontros que permitiram vi-
sibilidade, assertividade e obtenção de resul-
tados aos nossos projetos.” Quando ela assu-
miu, o grupo contava com 95 jovens, número 
que chegou a 132 ao final do ano passado. “À 
minha colega Patrícia Machado, desejo su-
cesso nesta nova caminhada.”
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ova iniciativa da Associação Gaúcha de Supermer-
cados (Agas), o Programa para Desenvolvimento 
de Jovens Líderes (PDEL) ingressa no portfólio 
de atividades da entidade para qualificar, congre-
gar e aproximar supermercadistas gaúchos na faixa 
etária de 16 a 38 anos. Os participantes serão capa-
citados através de um projeto dividido em 13 mó-
dulos, incluindo viagens a Belo Horizonte (MG) 
e Curitiba (PR). Visitas técnicas a varejos e indús-
trias de vanguarda no país estão previstas durante 
todo o ano, seguindo um cronograma elaborado 

pela Agas. Temas como tendências do varejo, fala 
em público, sucessão, holding, entre outros (veja 
no quadro) serão abordados por instrutores qua-
lificados da Agas e profissionais de mercado. 

Roberta Batista, diretora de marketing do 
Agas Jovem, acredita que a troca de experiências 
e o networking desenvolvido durante as atividades 
com certeza serão grandes ganhos do programa. 
“Com os encontros mensais, proporcionamos a 
oportunidade de estreitar mais os laços e construir 
soluções para nossas ‘dores’. As viagens a outros 
estados também serão um diferencial, saindo da 
zona de conforto e trazendo o cenário perfeito 
para a inovação”, compartilha. 

O treinamento, que ocorre às sextas-feiras e 
sábados pela manhã, tem início durante o mês de 
março, quando os participantes terão aulas com 
insights pós-NRF e uma capacitação para falar 
melhor em público. O final de maio reserva a via-
gem até Belo Horizonte, incluindo visita à rede de 
supermercados Verde Mar. Em julho, os alunos 
participarão da Festiqueijo, enquanto os meses de 
agosto, setembro e outubro contemplarão visitas 
às indústrias da Mili, Festval e Condor em Curiti-
ba. O último módulo ocorre em novembro, com 
a palestra sobre a Experiência Disney. “Percebe-
mos a necessidade de um calendário mais regular 
de eventos da Agas Jovem”, relata o coordenador 
da Capacitação, Francisco Brust. “A maioria des-
ses jovens já passou por todas as etapas de qualifi-
cação oferecidas pela Agas. Precisávamos agregar 
valor com novas temáticas e visões de mercado”.

N

O programa foi anunciando 
durante a cerimônia 

de posse da Agas Jovem 
em fevereiro
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Saiba maiS Sobre o PDeL 
O Programa de Desenvolvimento Estratégico de Líderes terá:

Duas aulas ao mês, intercalando o dia e horário entre as sextas-
feiras e as manhãs de sábado.
Conteúdos sobre tendências em varejo; sucessão – holding 
acordo societário; negociação estratégica; formação e desenvol-
vimento de equipe; como falar em público; contabilidade; análi-
se de desempenho; liderança; investimento em mídias sociais; 
planejamento de abertura de loja, e magia da excelência Disney. 
Informações e inscrições: e-mail cursos@agas.com.br.

desenVolVendo
líderes
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PersPectivas 
OtiMistas

ara a ExpoAgas 2019, a perspectiva da Associa-
ção é de ultrapassar os R$ 508,5 milhões em 
negócios e 48 mil visitantes – números atingi-
dos na última edição. O evento ocorrerá de 20 
a 22 de agosto no Centro de Eventos Fiergs, em 
Porto Alegre. Além da feira de negócios, haverá 
ainda seminários e palestras. Visando à melhora 
da experiência durante a feira, o pavilhão será 
destinado aos estandes das empresas, localizadas 
no térreo, primeiro e segundo andar, totalizando 
8.500m². Com patrocinadores já confirmados, 
agora o momento é de grandes expectativas. 

A Mariza Foods é uma das patrocinadoras 
globais do evento. Segundo o presidente da 
empresa, Flávio Costa, a retomada da econo-

mia no Brasil deve proporcionar bons negó-
cios. Para Costa, a Expoagas é uma oportuni-
dade de colaboração mútua entre a empresa e o 
setor supermercadista. “Participamos ano pas-
sado e ficamos muito satisfeitos com as pros-
pecções de negócios, assim como a força que a 
feira possui em todo segmento e na economia 
do Estado. Nossa expansão com fábricas no Sul 
tornam nossa participação na ExpoAgas ainda 
mais importante este ano”, declara. 

Uma das patrocinadoras do Agas Jovem, 
a Distribuidora Zanella deseja se aproximar 
dos clientes e construir relacionamentos ain-
da melhores. “A feira é um local determinan-
te para conhecermos a fundo o mercado e ex-
pandir contatos”, observa a gerente comercial 
Suelen Jacobs. Patrocinadora do CAT, a Zin 
Pão já participa do evento há muitos anos. “A 
ExpoAgas é uma vitrine muito importante, 
onde podemos expor ou reforçar ao cliente 
nossa gama de produtos”, salienta a analista 
de Marketing Manuele Frare. 

O evento também abre portas para a Moi-
nho Santa Maria, patrocinadora da Agas Mu-
lher. A gerente de Marketing, Valéria Anhaia, 
ressalta que a ExpoAgas é um espaço de afir-
mação e triunfo. “As mulheres estão cada vez 
mais expressivas em suas conquistas, alcançan-
do novos espaços onde antes não pensariam 
em chegar”, afirma.

p
A última edição da 

feira reuniu 370 
expositores
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perfil do varejo (Supermercado Bertagnolli)

EngajamEnto 
com os consumidorEs

oi no bairro São José, em Santa Maria, que co-
meçou a história do Supermercado Bertagnolli, 
pelos irmãos Ibanes e Ibani Bertagnolli. Aos 22 
anos, Ibanes assumiu o controle de uma loja de 
120 m² com o pai, Hélio Bertagnolli, que auxi-
liou em várias tarefas, e apenas uma operadora de 
caixa. “Lembro de, no começo, ter que dormir no 
depósito para evitar roubos e arrombamentos.” A 
receptividade dos moradores do bairro ao negócio 
foi impressionante, e hoje os dois irmãos também 
moram nessa área.

“Um episódio marcante foi a reinauguração 
desta loja, alguns anos depois, ainda com a pre-
sença de nossos pais. Foi motivo de muito orgu-
lho para nós e tenho certeza que para eles tam-
bém, por termos vencido uma etapa importante 
na nossa história de família simples e humilde, 
mas de uma garra e vontade de fazer acontecer 
imensa”. Outro passo importante foi o ingres-
so na Rede Super, parceria que já dura 22 anos. 
“Lembro do temor de fazer parte da sua fundação 
e participar junto com companheiros com lojas e 
estruturas muito maiores. Aceitei com receio de 
decepcionar, afinal, tudo era e segue sendo feito 

em conjunto, e os erros de um afetariam a todos. 
Felizmente, tudo deu certo”, afirma Ibanes, que é 
presidente da Rede há 14 anos.

O supermercadista acredita que o diferencial 
do Supermercado Bertagnolli é o engajamento 
com o lugar onde estão as lojas. “Conhecemos 
quase todos pelo nome, eles nos conhecem tam-
bém, sabemos um pouco de cada um e eles de nós. 
É uma interação muito prazerosa, sem descuidar 
do serviço que prestamos.” Para seguir crescendo 
e cultivando a clientela, os gestores estão sempre 
atentos, melhorando e oferecendo mais qualidade 
e conforto para os consumidores. Um exemplo é 
a reforma total e duplicação da loja matriz de São 
José, que está em fase de acabamento e deve ser 
reinaugurada em abril, passando a ter 1.050m². 
A unidade em Camobi tem 850m² e a de Duque 
de Caxias, 450m². Para o segundo semestre, está 
planejado o início da mudança da estrutura em 
Camobi para uma área de 2 mil  m², com término 
previsto para 2020.

O negócio conta atualmente com 140 colabo-
radores e tem como desafios manter-se atualiza-
do e investir e melhorar o serviço prestado, ad-
ministrando uma equipe de colaboradores unida 
e coesa, por meio de um bom relacionamento. 
“Também enfrentamos a complexidade tributária 
e a grande e pesada carga de impostos.”

Como as lojas estão situadas em bairros que 
crescem muito, com diversos condomínios de 
classe média alta, e levando em consideração a 
necessidade de proporcionar conforto ao cliente, 
o Supermercado Bertagnolli decidiu investir em 
reformas e aumento de lojas para este ano e para 
o próximo. “Esperamos um crescimento de 50% 
para este ano, com a reinauguração desta loja, e de 
10 % nas outras.” 
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Com 140 

colaboradores, 
Supermercado 

Bertagnolli projeta 
um crescimento de 

50% para 2019, com 
a reinauguração 

da Matriz, em 
Santa Maria
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Paixão Pela
velocidade

A 12ª edição do evento ocorreu no kartódromo 
do Velopark, em Nova Santa Rita, para networking 

e a disputa de três baterias de corridas

uita adrenalina e aventura sobre quatro rodas, em 
altas rotações por minuto, marcaram a 12ª edição 
do GP Agas de Kart. O evento reuniu supermerca-
distas e fornecedores parceiros da Associação para 
confraternizar e efetivar negócios no kartódromo 
do Velopark, em Nova Santa Rita, no dia 26 de 
fevereiro. Além da disputa na pista, que premiou 
participantes da Agas nas três baterias, os visitantes 
participaram de um coquetel de integração.

Neste ano, a competição foi patrocinada pe-
las empresas Superpan, Be Happy, Riclan, Meta 
Assessoria, Languiru, Massas Italiany, Pleno KW, 
Nutrire, Compoarte Soluções e Dipam Gaúcha. 

União com colegas 
Vencedor da primeira corrida, o presidente da 

Agas, Antônio Cesa Longo, considera que o GP 
de Kart é um tradicional momento de integração 
entre diretores e patrocinadores. “Utilizamos o 
esporte como pano de fundo para rever amigos, 
conhecer novos produtos e eventualmente fazer 
negócios.” A atividade sucedeu uma reunião de 
diretoria, em que foram definidos o planejamento 
de 2019 e alinhamento de questões pertinentes ao 
setor. “Por isso, é uma oportunidade de nos unir-

mos ainda mais aos colegas varejistas em busca do 
desenvolvimento”, afirma.

Na segunda bateria, saiu vitorioso o diretor 
Ademir Gasparetto. “Venci a prova pela terceira 
vez. Mesmo sendo uma brincadeira, dei tudo de 
mim, é uma questão de superação”, comemora. 
Também chegou em primeiro lugar o vice-pre-
sidente da entidade, Ezequiel Stein. “Nas três ve-
zes que corri, levei troféus para casa. Valeu muito 
também pelo networking.”

Para o gerente comercial da Superpan, Fer-
nando Batistello, a cada ano o GP fica melhor. “É 
importante pelo relacionamento e trato com os 
clientes. Esse ano foi muito bom, mesmo”, elogia. 
Marcando presença pela terceira vez, o proprietá-
rio da Be Happy, Paulo Merello, avaliou positiva-
mente a edição. “Todo evento gera aproximação, 
contatos e algum tipo de negócio.” 

A integração entre fornecedores e parceiros, 
segundo o gerente regional da Riclan, Márcio José 
Bubniak, foi muito válida. “É importante pelos 
contatos que podem fluir negócios, além da troca 
de informações com clientes.” Já a Meta Assesso-
ria estreou como patrocinadora. “Nosso objetivo 
é firmar a marca entre os membros da Agas. É 

M
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uma parceria que começa a partir desse evento”, 
afirma o sócio-diretor, Vanderlei Goulart. 

Também esteve no GP pela primeira vez o ge-
rente comercial da Languiru, Roberto Pulita. “A 
ideia deste evento como abertura do ano é mui-
to legal, somos parceiros da Agas e não podemos 
ficar de fora. Vamos repetir”, garante. Outro es-
treante foram as Massas Italiany, que aproveitou a 
proximidade com os empresários. “Num evento 
informal e de descontração, tivemos o prazer de 
rever alguns amigos, clientes e fazer novos conta-
tos”, avalia o diretor Paulo Taschetto.

Ainda foi o primeiro ano de patrocínio da Ple-
no KW.  “O GP estava muito bom, bem organiza-
do. Valeu conversar, apresentar a marca, para um 
networking mais efetivo”, conta o sócio-gerente, 

Alexandre Carvalho de Leonço. Em sua primeira 
participação na iniciativa, Leonardo de Oliveira, 
que atua no Marketing da Nutrire, elogiou a or-
ganização, a estrutura e as oportunidades de re-
lacionamento. “Realmente um evento ímpar que 
mais uma vez sela o compromisso e seriedade da 
Agas com empresas gaúchas de autosserviço.” O 
diretor de vendas e produção da Compoarte So-
luções, Leandro Masutti, mostrou-se animado à 
possibilidade de novos negócios. “Estivemos pela 
primeira vez no GP e foi muito bom para a em-
presa pelos contatos e integração.” Rafael Madei-
ra, gerente comercial da Dipam Gaúcha, também 
representou a empresa nas corridas. “Achei baca-
na, pois as pessoas estavam mais livres. Sentamos 
para conversar, aproximando-nos dos clientes.” 
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Amazon Go é uma loja 
física sem caixas de atendimento onde o clien-
te entra, pega o produto e vai embora. Na rede 
americana Kroger, as gôndolas são digitais para 
divulgar ofertas e mudar preços automatica-
mente. No Walmart, robôs percorrem os cor-
redores para reduzir as rupturas. Outros mode-
los estão sendo treinados para atender clientes 
diretamente. A Inteligência Artificial e o Big 
Data são algumas das ferramentas utilizadas 
para as principais transformações levadas a cabo 
no setor supermercadista, estabelecendo novos 
padrões de consumo em um mundo hiperco-
nectado. Como ficam as lojas físicas neste cená-
rio? Como encarar as tendências para o futuro? 
Para quem deseja sobreviver no mercado, as 
novidades podem ser encaradas como oportu-
nidades ou ameaças. Importante é não perder o 
momento de agir. 

O empresário gaúcho Gustavo Schifino é 
um grande estusiasta da Era Digital. Na visão 
dele, caso as empresas não implementem uma 
cultura de dados e entendam que o cliente 
efetivamente paga com três moedas (dinhei-
ro, tempo e esforço), o futuro representa uma 
séria ameaça. Se a organização optar por surfar 
a onda da conveniência digital, transforman-
do suas lojas em algo simples, “instagramável” 
e prazeroso, será uma grande oportunidade. 
Dono da marca Trópico e do Píer X, ele estuda 
as mudanças comportamentais provocadas pela 
modernidade e já participou como palestrante 
nas duas últimas edições do InfoAgas. 

Os maiores perigos são os novos concor-
rentes digitais, em especial a Amazon. “Nos Es-
tados Unidos, se cunhou o termo Retail Arma-
gedon referindo-se à quantidade de shoppings, 
supermercados e lojas que fecharam por queda 

Melhores 
serviços, mais 
vendas e 
menos custos. 
Com essas 
premissas, 
as inovações 
tecnológicas 
vêm mudando 
a face do 
autosserviço 
em diversas 
partes 
do mundo, 
incluindo 
o Brasil

a TexTo: diego castro /  foTo de aberTura: ©istock.com/noipornpan
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“o momento é 
de aproveitar as 

oportunidades de 
transformar as lojas 

físicas em lugares de 
convivência, exposição, 

customização e eventos, 
para criar novas 

formas de aumentar a 
rentabilidade.”

É paradoxal, se 
não cuidar bem 

do que existe, não 
consegue recurso 
para inovar. E se 

cuidar bem, não tem 
tempo para o novo. 

nas vendas, provocada pela concorrência com o 
online”, diz. O tráfego físico decresce em pelo 
menos 10% no varejo americano a cada ano. A 
Amazon, que fez um “strike” no setor livreiro 
no Brasil, acaba de lançar mais 120 mil itens, 
espalhados em 15 categorias. Em 10 dias de ja-
neiro, teve mais de 60 mil downloads por dia de 
seu app de e-commerce, pelo qual as entregas são 
gratuitas nos pedidos acima de R$ 149.

No ramo supermercadista, ela também inova 
com uma loja física em Seattle. O cliente entra, 
escolhe o que quer, coloca tudo numa sacola e 
vai embora. Antes de qualquer coisa, é preciso 
baixar o aplicativo Amazon Go e vinculá-lo a 
uma conta de usuário. Ao entrar, é só aproximar 
o celular da catraca para a leitura do QR Code 
estampado no app. O ambiente funciona com 
um sistema de tecnologia que combina visão 
computacional, algoritmos de aprendizagem de 
máquina e sensores potentes. Câmeras no teto 
da loja monitoram cada passo do usuário e tam-
bém o que acontece nas prateleiras. Finalizada 
a compra, basta caminhar em direção à saída e 
passar por uma outra catraca. A validação é feita 
automaticamente e, no prazo de 10 minutos, o 
valor é debitado no cartão, junto com uma no-
tificação no aplicativo listando as compras feitas. 
Sem filas e sem precisar colocar a mão no bolso.

“O momento é de aproveitar as oportuni-
dades de transformar as lojas físicas em luga-
res de convivência, exposição, customização e 
eventos, para criar novas formas de aumentar a 
rentabilidade”, reflete Schifino. Parcerias com 
fornecedores e instituições financeiras podem 
facilitar caminhos para ganhos diretos e indire-

tos. A utilização do Customer Data Plataform 
(CDP), que é a evolução do CRM, mais o e-
wallet (carteira digital) e a utilização de ferra-
mentas de marketplace físico e digital também 
são potenciais fontes de receita. 

O problema reside no esforço físico e men-
tal dos diretores dos supermercados em man-
ter o faturamento do modelo atual, não tendo 
energia para o novo. Segundo o empresário, isso 
pode ser fatal. É paradoxal, se não cuidar bem do 
que existe não consegue recurso para inovar. E 
se cuidar bem, não tem tempo para o novo. “A 
solução é trazer sucessores ou times com foco 
exclusivo em inovação e dar relevância para o 
tema de transformação digital, permitindo que 
esse time erre. Chegou o momento de convergir 
para um mundo novo e melhor”, explica.

Receio fReia investimentos
O coordenador do Comitê de Tecnologia 

da Informação da Agas, Lindonor Peruzzo Jr., 
admite que a implantação de novas tecnologias 
no autosserviço gaúcho caminha a passos lentos 
pois ainda há muito receio de quais resultados 
isso pode gerar. O temor é de que novidades 
mal implementadas tornem frustrante a expe-
riência dos clientes e passem a ser ignoradas. 
“Podemos citar como exemplo o baixo número 
de supermercados gaúchos usuários do self che-
ck-out, sendo que mundialmente e também no 
Brasil o uso está aumentando e diversificando 
também para outros ramos”, comenta.

Conforme Peruzzo Jr., iniciativas como a 
Amazon Go vieram para ficar, principalmente 
por trazerem redução significativa dos custos 
operacionais. O lojista somente necessita repor 
a mercadoria, o resto é tudo automatizado. A 
plataforma de delivery via e-commerce da empresa 
também é referência. “A entrega ocorre com agi-
lidade impressionante na casa do consumidor, e 
pesquisas recentes apontam a internet como um 
dos canais de vendas de maior crescimento no 
mundo. É a maior ameaça para os varejos super-
mercadistas para os próximos anos”, diz.

Na visão de futuro do supermercadista, as 
lojas do setor passarão por uma completa trans-
formação digital, com o uso de robôs, câme-
ras inteligentes, inteligência artificial, sistemas  

cassius souza/agas

gusTavo schifino
Empresário
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nrf 2019 reuniu  
centenas de expositores 
de todas as partes do 
mundo num show de 
inovação e troca de 
experiências no varejo

funcionando de maneira preditiva. “As unida-
des terão o melhor da tecnologia atuando para 
de atender da melhor forma possível o cliente, 
por meio de um novo modelo bem definido e 
aprovado na prática de operação. O consumi-
dor será o protagonista de todo o processo”, 
projeta Jr. Para que tais tecnologias estejam 
disponíveis a todos, todavia, ele afirma que 
ainda levará de 6 a 8 anos.

vitRine mundial da inovação
A National Retail Federation (NRF) é a fei-

ra que reúne o que há de mais moderno para o 
varejo no mundo, atraindo 45 mil pessoas de 99 
países, 700 expositores e centenas de palestras na 
cidade de Nova Iorque. Lá, em janeiro, um dos 
temas mais falados foi a experiência do cliente, 
com a evolução da loja convencional para uma 
loja exponencial, onde há diversas opções e atra-
ções misturadas, além da oferta de produtos.

O diretor da Agas Cesion Pereira esteve pre-
sente. “Ficou bem claro para todos que, mesmo 
com todos os avanços, o centro principal dos 
negócios ainda é muito dependente das pesso-
as e que o varejo físico não vai acabar. Há uma 
correlação de importância no tripé cliente-cola-
borador-comunidade: o cliente quer ser surpre-
endido e vibrar com a loja; o colaborador tem o 
protagonismo no atendimento, e a comunidade 
cobra participação social das empresas”, avaliou. 

Evidentemente, a tecnologia chama a aten-
ção no cenário. “As etiquetas inteligentes são 
muito práticas e têm efeito imediato. Vimos 
ainda alguns robôs desfilando, sendo um deles 
o Bossa Nova, que o Walmart usa para prevenir 
rupturas, e o Badger, que cuida de gôndolas e 
de chão de loja e pode detectar problemas elé-
tricos e vazamentos”, cita. Cesion também cita 
como atrativos os drones responsáveis por leitu-
ras inteligentes de loja e as esteiras suspensas do 

divulgação/national retail federation
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supermercado Hema (do grupo AliBaba, que 
já começa a testar o pagamento por reconheci-
mento facial em algumas lojas).

 
consumidoR omnichannel

Diretor-presidente do Grupo Imec, de La-
jeado, Leonardo Taufer também participou da 
NRF 2019, onde percebeu a utilização cada vez 
maior do Big Data para o oferecimento de estra-
tégias personalizadas. “É uma tendência utilizar 
os dados coletados a partir dos clientes para dar 
a eles o melhor conforme cada perfil”, salientou. 
Outra conclusão dele é a necessidade de comple-
mentaridade entre os ambientes físicos e online 
de um negócio. “O comprador busca soluções 
em todas as plataformas. O supermercado do fu-
turo precisa cada vez mais oferecer uma grande 
experiência de compra, oferecendo um bom bar, 
opção de rotisseria com buffet, ambiente com wi-
fi aberto para refeições”, declara.

O que vai diferenciar uma empresa bem-suce-
dida de uma empresa malsucedida será o nível de 
serviço prestado e a eficiência nas entregas. Au-
tomações para tornar os processos mais eficazes 
serão aproveitadas, para melhorar a assertividade, 
reduzir riscos e eliminar a mão de obra humana 
em atividades repetitivas. Crescem os modelos 
de compra online e coleta em loja. Metade das 
compras natalinas foram feitas assim nos Estados 
Unidos. “Vimos lá a experiência de uma empresa 
chinesa de moda, com o sistema 11-11, ou seja, 
quem adquiriu um produto pela internet até as 
11h da manhã o recebe até 11h da noite e vice-
versa, em qualquer lugar do país”, revela. 

O Imec desenvolve algumas iniciativas de 
convergência entre os ambientes físicos e virtu-
ais. A primeira delas é a customização da oferta de 
produtos baseada no comportamento de consumo 
dos usuários do cartão da marca. Os dados digitais 
compilados permitiram a identificação dos perfis 
consumidores de cada loja por geolocalização. A 
empresa também planeja se lançar no e-commer-
ce no segundo semestre. O modelo em estudos 
envolve compra online e a coleta das mercadorias 
no supermercado ou entrega programada. “Isso 
valerá tanto para a pessoa física quanto para a jurí-
dica, pois temos atacados. Estamos estudando essa 
conexão, como fazer com que o mesmo cliente 
compre em plataformas diferentes”, comenta. 

“o comprador busca 
soluções em todas 

as plataformas. o 
supermercado do 

futuro precisa cada 
vez mais oferecer uma 
grande experiência de 

compra, oferecendo 
um bom bar, opção de 
rotisseria com buffet, 

ambiente com wi-fi 
aberto para refeições.”
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leonardo Taufer
Diretor-presidente 

do Imec

 As lojas do setor 
passarão por 

uma completa 
transformação 

digital, com o uso 
de robôs, câmeras 

inteligentes, 
inteligência artificial, 
sistemas atuando de 

maneira preditiva. 

corrida contra a rapidez 
e os preços da gigante 

amazon é um dos 
desafios do varejo
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robô faz leitura 
inteligente de gôndola 
e avisa depósito 
da necessidade de 
reposição de produtos

a feiRa das novidades e tendÊncias

Confira abaixo alguns dos temas 
debatidos na NRF 2019:

O tamanho de uma loja e de seu 
sortimento estão perdendo importância 
para clientes que podem ter acesso a tudo 
pela internet. Cabe ao varejo oferecer cada 
vez mais experiência e agilidade. 

A experiência de compra diferenciada 
pode ocorrer tanto no ambiente offline 
quanto online. O autosserviço tem 
oferecido áreas de convivência, descanso, 
serviços e refeições no local para atrair 
consumidores. 

Nos Estados Unidos, o comércio digital 
já não é mais encarado como uma área 
separada do negócio. Os resultados em 
vendas crescentes mostram potencial 

para superar plataformas físicas, em 
muitos casos.

O uso de robôs ganha força, mas seu 
objetivo é executar tarefas de modo 
a liberar os vendedores para que se 
concentrem nos clientes. 

Não existe varejo moderno e eficiente sem 
análise de dados. 

As empresas precisam estar 
constantemente atentas à promoção da 
igualdade de gêneros.

Os funcionários devem entender e gostar 
dos produtos que estão à venda. Só 
acreditando na cultura da organização 
eles irão compartilhar das mesmas ideias. 
Possibilidades de ascensão continuam 
sendo grandes motivações.

PRojeto-Piloto
Em dezembro, o Grupo Carrefour iniciou 

no Brasil o piloto do serviço Scan & Go, tecno-
logia que oferece autonomia e agilidade para o 
shopper realizar suas compras em loja física sem 
passar pelo caixa. A partir de um aplicativo, é 
possível ler o código de barras dos produtos 
com a câmera e criar uma cesta virtual para pa-
gamento com um cartão de crédito no próprio 
app. Ao final, basta apresentar o comprovante 
na tela do celular para um colaborador e colocar 
os produtos na sacola. O projeto começou em 
uma unidade de São Paulo. 

A ideia é reduzir em mais da metade o tem-
po médio que o cliente gasta atualmente nas 
lojas de proximidade do Carrefour. “Com mais 
este serviço omnichannel, levamos a autonomia 
de experiências digitais para o ambiente físico”, 
destaca Paula Cardoso, diretora executiva de 
Clientes, Serviços e Transformação Digital do 
Grupo. Voltada sobretudo aos clientes de cen-
tros urbanos, que usam ainda mais aplicativos e 
precisam ganhar tempo na hora das compras, a 
tecnologia Scan & Go deve chegar, em 2019, a 
todas as lojas do Carrefour Express e Carrefour 
Market no estado de São Paulo. 
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produtos (Azeite de olivA)

Essência para diEta 
saudávEl

item de alto giro e boa margem, o azeite de 
oliva traz benefícios à saúde, mas o produto é 

alvo de muitas fraudes

om para a saúde, fonte de vitamina E, o azei-
te de oliva é um daqueles ingredientes sem-
pre recomendados para dietas saudáveis. Com 
uma grande história na culinária internacio-
nal, o produto apresenta alto giro nas gôndolas 
supermercadistas, e também uma boa margem 
de lucro. Devido ao seu baixo índice de ruptu-
ra e aos diversos fornecedores e marcas, é item 
essencial para o mix da mercearia. O lojista, 
todavia, precisa saber que a fiscalização do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento tem encontrado diversas fraudes nas 

amostras colhidas entre os fabricantes, e em 
breve o varejo também será fiscalizado.

O azeite de oliva, diferentemente dos ou-
tros óleos ou gorduras vegetais, é extraído de 
um fruto, a azeitona, e não de uma semente. A 
palavra azeite tem origem no idioma árabe: az-
zait, que quer dizer sumo de azeitona. Foi, no 
passado, tratado como “ouro liquido’’, graças à 
denominação dada pelo poeta grego Homero. 
O Pai da Medicina, Hipócrates, considerava-o 
mais que um alimento: um remédio para fe-
rimentos e dores. O produto é o elemento 
principal e diferenciador da dieta mediterrânea, 
uma das mais saudáveis que existem (declara-
da Patrimônio Imaterial da Humanidade pela 
Unesco em 2010).

Nos últimos anos, o azeite de oliva ganhou 
a fama de ser um aliado do coração. Isso porque 
a substância oleosa extraída das azeitonas tem 
um índice elevado de ácidos graxos monoinsat-
urados, como o ácido oleico, eficaz na redução 
dos níveis de colesterol LDL no sangue. Essa 
substância, quando substitui a gordura saturada 
na dieta diária, provoca a desobstrução das ar-
térias, ajudando a saúde cardíaca. Ao mesmo  

B
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tempo, a composição do azeite de oliva mantém 
os níveis de HDL, chamado de bom colesterol, 
porque absorve os cristais de LDL das artérias e 
leva-os ao fígado para eliminação.

Alguns profissionais de beleza indicam 
a aplicação direta do azeite na pele e cabelos, 
motivo pelo qual o alimento está presente na 
composição de alguns cosméticos e tratamen-
tos em spas. O produto também é uma fonte 
rica em vitamina E (boa para a pele) e de an-
tioxidantes como caroteno e polifenóis, capazes 
de combater os radicais livres, que envelhecem 
as células. Assim, as propriedades do azeite de 
oliva têm efeito protetor contra várias doenças 
degenerativas. Uma prova disso é a longevidade 
dos habitantes da região do Mediterrâneo, que 
ultrapassam os 80 anos com baixos índices de 
problemas cardíacos quando comparados aos 
países do Ocidente. 

Os melhores azeites do mundo são fabri-
cados na Bacia do Mar Mediterrâneo, pelo 
clima propício ao desenvolvimento de olivei-
ras: árido e frio. A planta não suporta umida-
de, gosta de aridez, mas precisa do frio para 
quebrar a dormência. A Espanha produz 45% 
do azeite no mundo. O brasileiro consome, 

em média, 400ml do tempero por ano, mas 
não chega nem perto dos líderes no cenário. 
Os gregos, por exemplo, ingerem 20 litros/
ano per capita.

Produção gaúcha
O Brasil é segundo maior importador 

mundial desse derivado da azeitona, com 60 
mil toneladas em 2017. As oliveiras cultivadas 
em propriedades rurais no Rio Grande do Sul, 
São Paulo e região Sul de Minas Gerais pro-
duzem menos de 1% do total consumido no 
país. Isso não quer dizer que as indústrias lo-
cais não produzam azeite de oliva de excelente 
qualidade. A Azeite Batalha, com olivais no 
município de Pinheiro Machado, teve seu pro-
duto incluído entre os 500 melhores do mun-
do no mais prestigiado Guia Internacional de 
Azeites, o “Flos Olei” da Itália. A companhia, 
maior produtora do líquido no Brasil, também 
já ganhou prêmios de qualidade na Argenti-
na e na Espanha. A Vinícola Aurora também 
viu o seu azeite extravirgem Pequenas Parti-
lhas Meio Dia receber a Menção Honrosa no 
20º Concurso Internacional de Azeites Extra 
Virgens, promovido pelo Enohobby Clube 

dicas Para o suPermercadista
A árvore de decisão (o que o comprador 
mais valoriza por ordem de raciocínio) 
para a compra de azeite de oliva é a 
seguinte: tipo de azeite (extravirgem, vir-
gem ou outros), tamanho da embalagem 
e, em terceiro lugar, o tipo da embala-
gem. em seguida vêm marca e preço.
Normalmente, a categoria abre o 
corredor de óleos em geral. Na 
Páscoa, recomenda-se aumentar a 
área de exposição, pois o consumo se 
intensifica. Pontos extras podem ser uma 
boa alternativa.
85% das vendas são do tipo extravirgem. 
92% das vendas são de embalagens de 
vidro, 8% de lata.
Quanto mais jovem o azeite, melhor. 
A maioria dos consumidores pertence às 
classes A e B, menos sensíveis a preço.

Fonte: Nielsen

©iStock.com/Valentyn Volkov
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produtos (Azeite de olivA)

Colinas Malatesta, na Itália. A diferença é que 
o produto é elaborado no Chile e importado 
com exclusividade pela cooperativa.

O Instituto Brasileiro da Olivicultura 
(Ibraoliva), formado recentemente por mais 
de 60 associados do Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Minas Gerais, estima que até 2020 o 
país possa alcançar 10 mil hectares plantados e, 
se mantiver o ritmo, chegar a 20 mil hectares 
já em 2025. Os olivais do país ainda são novos 
e há muito potencial para crescimento. Se isso 
ocorrer, o setor deverá receber muitos investi-
mentos, inclusive do exterior.

Fiscalizações sobre Fraudes
O azeite de oliva é o produto que corre o 

maior risco de fraude na área alimentar no 
mundo inteiro, porque sua composição é fácil 
de adulterar e seu preço de venda é caro. Por 
isso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) Saúde tem intensificado 
ações de fiscalização sobre fabricantes e envaza-
doras. A Operação Isis, por exemplo, avaliou 107 
marcas comercializadas por 65 empresas e encon-
trou diversas irregularidades que geraram multas 
e apreensões de lotes inteiros. No RS, a fiscaliza-
ção só começou em 2016 e, em mais de 60% das 
amostras coletadas, houve não conformidade. 

Na maior parte dos casos, há fraude de 
identidade, ou seja, o líquido não pode ser 

chamado de azeite. O mais comum é a utiliza-
ção de óleo vegetal com azeite lampante, que 
tem cheiro mais forte e acidez elevada (extraí-
do de azeitonas deterioradas ou fermentadas). 
Há muitas tentativas de se iludir o consumidor 
pelo rótulo. Para que o produto seja considera-
do “azeite de oliva virgem”, ou “extravirgem”, 
não é permitida a presença de óleos vegetais 
refinados, de outros ingredientes e aromas ou 
sabores de qualquer natureza.

A técnica do Mapa, Helenas Rugeri, revela 
que as multas por adulterações no produto co-
mercializado passam de R$ 1 milhão, na maior 
parte das vezes. Os parâmetros de qualidade ve-
rificam a conservação do produto (exposição a 
umidade, luz, calor e oxigênio) e os parâmetros 
de identidade verificam a composição do líqui-
do. Uma das dificuldades é haver somente qua-
tro agentes fiscalizadores no Estado. “Estamos 
avançando, é questão de tempo”, disse. Ela avisa 
que os estabelecimentos de venda também co-
meçarão a ser autuados nos casos de venda de 
azeites lampantes como extravirgem.
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conheça os tiPos de azeites de oliva e seu uso

Extravirgem (acidez até 0,8%): não sofre nenhum refino químico e é prensado a frio, o que mantém seus nutrientes benéficos.  
O azeite extravirgem é o mais saudável de todos os tipos. Produto utilizado amplamente na culinária.

virgem (acidez acima de 0,8% e até 1,5%): obtido a partir do fruto da oliveira unicamente por processos físicos/mecânicos. É um azeite 
de boa qualidade, mas pode apresentar menos atributos de aroma e sabor quando comparado ao extravirgem.

refinado (acidez de 1,51% a 3%): é o azeite lampante refinado quimicamente, cujo processo resulta em perda do gosto, cor, aroma e parte 
das vitaminas e outros nutrientes. Para ser comercializado, recebe a adição de azeite virgem ou extravirgem. Normalmente usado para 
frituras, tem cor mais clara e perfume e sabor menos acentuados. Deve conter no rótulo, obrigatoriamente, que é do Tipo Único.

lampante (acidez superior a 3,3%): não pode ser consumido diretamente, devido a sua acidez intensa. É usado como combustível em 
lamparinas e outros tipos de equipamentos de iluminação. Para ser comercializado, esse azeite deve sofrer refinação (neutralização, 
descoloração e desodorização).
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Quatro turmas 
QuaLIFICaDas

Turma de Porto Alegre 
qualificou 45 alunos 

na última edição

curso livre de Gestão em Supermercados (GES) 
conta com novidades para 2019. Além da realiza-
ção em Porto Alegre, as cidades de Santa Maria, 
Pelotas e Carazinho terão turmas, abraçando com 
maior alcance o interior do Estado. As cidades 
foram definidas seguindo a demanda dos super-
mercadistas, após solicitações de representantes 
em cada região e a necessidade de qualificação dos 
estabelecimentos em nível de gestão. Desde 2013 
a entidade não realizava curso em mais de três 
cidades. As aulas começarão mais cedo em Por-
to Alegre, a partir de 26 de março, às terças-feiras 
na sede da Agas. Em Carazinho, sede inédita do 
curso livre, os aprendizados serão ministrados 
também às terças-feiras na Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL) local, a partir de 30 de abril. 
Outro debutante da Agas, o município de Pelotas 
recebe os supermercadistas nas quartas-feiras, a 

partir de 10 de abril, no auditório do Macro Ata-
cado Treichel. Santa Maria, que sedia o curso pela 
quinta vez após intervalo em 2018, tem encontros 
marcados para as quintas-feiras no auditório do 
Sindigêneros, começando em 25 de abril.

Desenvolvido há 11 anos, o GES oferece qua-
lificação durante seis meses, com encontros sema-
nais que buscam o desenvolvimento de lideranças 
e fortalecimento do setor supermercadista em seis 
aspectos-chave: Recursos Humanos, Jurídico, 
Marketing, Operação de Loja, Administrativo e 
Gestão Financeira. Fundador da rede Superma-
go, de Porto Alegre, Jacinto Machado compar-
tilha que dois gestores participarão do curso na 
capital. “O GES é a oportunidade que temos de 
profissionalizar e dar melhor conhecimento aos 
colaboradores, além de reconhecer os esforços 
feitos. Temos um planejamento de sempre ins-
crevermos nossos colaboradores, como parte de 
uma estratégia no longo prazo do supermercado”, 
comenta o empresário. 

Francisco Brust, coordenador de capacitação 
da Agas, reforça que o sucesso do curso passa por 
sua estrutura: “O GES é diferenciado graças a seus 
professores, que tem ligação com o comércio de 
alimentos e falam a linguagem do varejo.” A Agas 
espera que mais de 100 gestores acompanhem as 
aulas no primeiro semestre.
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EspECIaLIzação
DENtro DE Casa

cardápio de cursos in company da Agas em 2019 
já está disponível para os supermercadistas. Com 
51 opções entre todos os setores, a modalidade é 
indicada para negócios que desejam instruir ou 
aperfeiçoar os colaboradores em áreas específicas 
do varejo, variando a quantidade máxima de alu-
nos de acordo com a formação. Os cursos livres 
complementam as atividades oferecidas na sede 
da Agas, em Porto Alegre, e na escola móvel, que 
roda por todo o RS. Sua meta é atender as necessi-
dades das empresas com conteúdo personalizado, 
cronograma adequado à disponibilidade e discus-
são de situações reais para um desenvolvimento 
transparente e objetivo em relação às oportunida-
des de melhoria existentes.

Em amplo treinamento com a Associação, a 
rede Asun Supermercados busca a qualificação 
de seus colaboradores por meio da modalidade 
de capacitação. Fernanda Ortiz, encarregada de 
treinamento e desenvolvimento da rede Asun, 
compartilha que a empresa já desenvolve ini-
ciativas em parceria com a Agas. “Um projeto 
grande que teve sua primeira edição em 2018 foi 
nosso programa de trainees. Buscamos uma for-
mação completa em varejo com temas sobre li-
derança, marketing, gestão de pessoas, entre ou-
tros”, relata. “Os profissionais que participaram 
destes treinamentos elogiam o mesmo, pois os 
professores sempre buscam conectar a teoria 
com a prática. Assim, já tivemos muitos profis-
sionais que se destacaram porque conseguiram 
levar para o seu dia a dia os conceitos aborda-
dos em sala”, revela a representante. A busca 
por melhores práticas também leva à adesão 

de determinados cursos. “Buscando preparar 
os colaboradores para a inauguração de novas 
lojas, gostamos muito do treinamento de aten-
dimento ao cliente”, declara Fernanda. 

Focados na construção de resultados práticos 
para a gestão e a operação dos supermercados, os 
cursos in company da Agas são ministrados via de-
manda. Para conhecer a gama de cursos e solicitar 
orçamento, entre em contato pelo telefone (51) 
2118-5230 ou pelo email cursos@agas.com.br.

O

curSoS in company 

CONHEÇA O CARDÁPIO IN COMPANY
Segmentos e alguns dos cursos oferecidos 
pela Agas:
Açougue: cortes especiais e qualidade na 
desossa; aprenda a vender seu peixe –  
especialização no setor de peixaria
Padaria e confeitaria: Festival de tortas; mix 
especial de páscoa
Operacionais: Segurança pessoal, patrimonial 
e ambiental; Boas práticas em manipulação 
de alimentos
Área comercial, Marketing, atendimento e vendas: 
Gestão de marketing digital e redes sociais; 
Layout e atmosfera de loja
Liderança e Gestão: administração de 
estoques, armazenagem e logística; 
Governança corporativa
Recursos Humanos e Departamento Pessoal: 
Técnicas de mediação e resolução de 
conflitos; Jogos empresariais – dinâmicas 
de grupo para gestores de RH
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aprENDIzaDo 
pELo LItoraL

Iniciativa bateu recorde de participações, 
contribuindo para a divulgação e aproximação das 

marcas junto ao consumidor final

Projeto Verão Agas 2019 ofereceu aos veranis-
tas gaúchos diversas palestras e oficinas com 
enorme aprendizado à disposição. Sete praias 
receberam a iniciativa entre os meses de janeiro 
e fevereiro: Quintão, Pinhal, Cidreira, Imbé, 
Capão da Canoa, Capão Novo e Atlântida Sul. 
Em um recorde, 1.954 pessoas interagiram com 
o projeto, em média de público de 279 pessoas 
por destino. Pinhal, com 405 pessoas, foi o lo-
cal com mais participantes. 

No penúltimo destino, Capão Novo, foi 
realizado o coquetel de encerramento do Pro-
jeto Verão, com a presença de diretores, autori-
dades e representantes das empresas parceiras, 
além de cobertura da TV Agas. O presidente 
da entidade, Antônio Cesa Longo, reforçou a 
boa adesão do público durante os dois meses 
de atividade e exaltou apoiadores e patrocina-
dores pelo suporte nos eventos da Associação. 

“As primeiras atividades da Agas em 2019 nos 
motivam a ter a certeza de que temos muito 
trabalho e muito sucesso a colher”, destacou. 
Cesion Pereira, diretor da Agas, acompanhou 
as atividades pelo litoral e acredita que o projeto 
têm gerado resultados expressivos. “Esse é um 
trabalho de aposta ao longo dos anos, com uma 
procura grande. Tentamos destacar a grade de 
programação atrativa, pois sabemos que é um 
projeto bem feito, ‘costurado’. Muitas oficinais 
estavam sem pré-inscrição e seguiram lotadas”, 
afirmou o dirigente.

A Moinho do Nordeste Alimentos, patro-
cinadora oficial do evento, proporcionou aos 
veranistas a oficina de culinária Pão Caseiro Re-
cheado. Camila Kochhann, supervisora de Trade 
Marketing e Inteligência de Mercado, reitera 
que o projeto é de suma importância para a 
empresa, pois a experiência proporcionada aos 

O

ProjEto VErão 2019
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participantes gera proximidade com a marca. 
“Tivemos a oportunidade de divulgar nossas 
farinhas e misturas para um grande público. 
Mais do que fazer parte da cozinha das pessoas, 
queremos inspirá-las a botar a mão na massa e 
explorar novas receitas”, comenta. “Acredita-
mos que transmitir conhecimento é uma for-
ma de marcar a vida dos nossos consumidores, 
reforçando a importância que damos para estes 
momentos”, compartilha Camila.

PROjEtO DIvERsIfICADO E CONsCIENtE 
As oficinas gratuitas abordaram diferentes 

segmentos, sob a coordenação de marcas que 
são parceiras do projeto há várias edições. A 
Arroz Prato Fino ofereceu a oficina culinária 
Arroz: origem, presente e futuro, contando a histó-
ria do produto. A Oniz Distribuidora, através 
da Mars Pet, dedicou momentos aos animais 
de estimação com as marcas Whiskas e Pe-
digree pela atividade Verão mais pets. A oficina 
de chimarrão para crianças da Agas Kids ficou 
por encargo da Schneider Alimentos, enquan-
to Oral-B e Pantene ministraram as atividades 
Mais sorriso, mais saúde e Chegou o verão, chegou 
Pantene, respectivamente, ambas voltadas para 
higiene e beleza. A Cervejaria Bellavista foi 
responsável por orientar os participantes com 
a oficina Cerveja de verdade: aprenda e deguste, en-
cerrando a programação em cada destino. As 
oficinas com maior número de participantes 
foram o Chimarrão Schneider Alimentos pela 
Agas Kids, com 86 crianças na escola móvel de 
Cidreira, e a degustação da Cervejaria Bellavis-
ta, com 57 pessoas em Pinhal.

O Asun Supermercados deu seguimento ao 
seu Projeto Verão Praia Limpa, iniciado na edi-
ção de 2018. Durante todo o verão, a rede su-
permercadista disponibilizou à beira-mar tonéis 
e sacos plásticos para o descarte correto do lixo 
pelos veranistas em parceria com as empresas 
Sadia, Kibon, Barão, Skol, Sorriso, Cadence e 
Duracell.  A ação incluiu divulgações através de 
adesivos, cartazes, flyers, guarda-sol e camisetas, 
contemplando as regiões de Osório, Quintão, 
Cidreira, Imbé, Mariluz, Pinhal, Tramandaí, 
Nova Tramandaí, Xangri-lá e Capão da Canoa.

EsCOLA MóvEL POR tODO O EstADO
Depois de circular por sete praias do Lito-

ral do Rio Grande do Sul com o Projeto Verão, 
entre os meses de janeiro e fevereiro, a escola 
móvel da Agas voltou a rodar pelo Rio Grande 
do Sul a partir de março. O destino inicial foi 
São Gabriel, entre os dias 18 e 22. Montado so-
bre um caminhão-carreta, o projeto De olho no 
futuro – seu veículo de capacitação profissional per-
corre o Estado capacitando supermercadistas e 
colaboradores em áreas estratégicas como pada-
ria, açougue, operação de caixa, atendimento, 
segurança alimentar e muitas outras.

Além de conter equipamentos que possibi-
litam a realização de aulas práticas, a iniciativa – 
pioneira entre as associações supermercadistas 
da América Latina – possui recursos para a ex-
pansão lateral de sua área física, possibilitando 
o treinamento de turmas com até 50 alunos. O 
projeto tem ainda um papel social, promovendo 
encontros abertos à comunidade e capacitando 
gaúchos das mais variadas regiões do Estado.

Programação, que 
ocorria entre quartas-

feiras e sábados 
em cada destino, 

mobilizou mais de 
1.900 veranistas

Joaquim Oresko/Agas
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Planeje Para
economizar

Montar uma estratégia de elisão fiscal 
é o caminho para pagar menos tributos sem 

contrariar a legislação

rocedimento que possibilita pagar menos im-
postos dentro da legalidade, a elisão fiscal, tam-
bém chamada de planejamento tributário, torna 
as empresas mais competitivas e lucrativas. Em 
um cenário de fiscalização cada vez mais dura, 
desenvolver uma estratégia tributária com base 
na jurisprudência é essencial para o crescimen-
to dos negócios. 

“Toda companhia tem direito de se organizar 
de forma a ter o maior lucro possível com a me-
nor carga tributária, é o princípio da liberdade 
negocial”, explica Luís Antônio dos Santos, inte-
grante da equipe técnica da consultoria contábil e 
tributária CCA Bernardon. Como são inúmeras 
as formas de economizar no pagamento de im-
postos, com o enquadramento correto da empre-
sa, e as estratégias dependem da situação de cada 
negócio, especialistas orientam o investimento 
em capacitação profissional, seja para a criação de 
departamentos contábil e jurídico fortes ou para a 
contratação de assessoramento especializado. “O 

planejamento fiscal demanda um conhecimento 
aprofundado da legislação. Fatores como tama-
nho, tipo do negócio, margem de lucro e pro-
dutos precisam ser analisados”, completa Fábio 
Canazaro, advogado tributarista e professor de 
Direito Tributário da PUCRS.

O planejamento não pretende apenas re-
duzir impostos, mas também pode ser aplica-
do para evitar ou retardar as obrigações com o 
Fisco, segundo o advogado doutor em Direito 
Tributário Diego Galbinski. Conceito amplo, a 
elisão fiscal compreende tanto medidas antes 
do pagamento dos tributos como a segregação 
de uma organização em duas para enquadra-
mento dos serviços em regimes fiscais menos 
onerosos, como depois, nos casos de ações com 
pedido de ressarcimento de impostos pagos in-
devidamente ou de créditos não utilizados, seja 
administrativamente ou judicialmente.

Nos casos em que o contribuinte não tem 
dinheiro para pagar todos os tributos dentro do 

P

TexTo: Fernanda da Costa
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prazo legal, o planejamento fiscal deve orientá-
lo quanto a qual imposto quitar primeiro. “As 
multas variam muito entre as esferas federal, 
estadual e municipal, mas, em síntese, as de 
inadimplência são mais leves do que as de so-
negação, crime cuja pena pode chegar à prisão”, 
explica Canazaro.

O grande problema do planejamento tribu-
tário no país é a insegurança sobre a licitude dos 
atos e negócios jurídicos utilizados para reduzir 
os impostos. Conforme Diego Galbinski, isso 
ocorre porque, a partir de 2001, uma alteração 
no artigo 116 do Código Tributário Nacional 
(CTN) passou a prever, mesmo sem regula-
mentação, que “a autoridade administrativa 
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídi-
cos praticados com a finalidade de dissimular a 
ocorrência do fato gerador do tributo ou a na-
tureza dos elementos constitutivos da obriga-
ção tributária”. Com isso, o Fisco passou a des-
considerar algumas estratégias de planejamento 
fiscal com base em modelos anti-elisivos de 
outros países, gerando um debate jurídico em 
relação ao que pode e ao que não pode ser con-
siderado irregular. 

“Existe uma grande incerteza no direito 
brasileiro sobre os limites da elisão tributária. 
Como a estratégia cria distorções econômi-
cas, porque dois contribuintes com a mesma 
capacidade contributiva podem pagar valores 

diferentes, normas anti-elisivas internacionais 
passaram a ser aplicadas no país mesmo sem 
fundamento normativo, como abuso de direito, 
abuso de formas e falta de propósito negocial”, 
explica o advogado. Canazaro acrescenta que, 
em geral, é considerado abuso quando situações 
são simuladas com objetivo de pagar menos tri-
butos “quando os negócios não são reais”.

Por isso, contratar especialistas que conhe-
çam a jurisprudência é imprescindível para o 
sucesso do planejamento fiscal. O tributarista 
poderá criar e testar estratégias com base nas 
decisões administrativas e judiciais e indicar o 
modelo de menor risco para as empresas. 
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o desvio de verbas em números
A sonegação das empresas brasileiras vem diminuindo ao longo do 
tempo, correspondendo atualmente a 17% do seu faturamento. Há 10 
anos, o índice estava em 25%.

r$ 2,17 trilhões por ano é o faturamento não declarado das empresas 
brasileiras
r$ 390 bilhões em tributos são sonegados por ano no Brasil
r$ 304,4 bilhões foi o montante dos autos de infração emitidos em 2017, 
representando 4,6% do PIB
49% das empresas de pequeno porte apresentam indícios de sonegação
33% das empresas de médio porte apresentam indícios de sonegação
18% das empresas de grande porte apresentam indícios de sonegação

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)
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Quando a inadimplência é crime
Especialistas costumavam explicar a dife-

rença entre sonegação e inadimplência fiscal 
destacando principalmente que a primeira 
prática era crime. Agora, uma decisão do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) pode abrir ju-
risprudência para que a segunda também seja 
considerada uma conduta criminosa, tema que 
gera polêmica entre empresários e juristas.

O julgamento ocorreu em setembro de 
2018, quando o ministro Rogerio Schietti 
Cruz analisou um recurso especial solicitado 
por um empresário de Santa Catarina. Sócio 
da empresa, ele foi condenado pelo Tribunal 
de Justiça catarinense ao cumprimento de 
oito meses de detenção em regime aberto e 
multa substituída por privação de liberdade 
por crime contra ordem tributária. O empre-
sário teria deixado de recolher no prazo legal 

“valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado”, conforme o artigo 
2° da Lei n° 8.137/90.

A defesa entendeu, no entanto, que não hou-
ve apropriação do tributo devido, mas “simples 
inadimplemento”, pois “todas as informações 
para o fisco foram fornecidas pelo recorrente”. 
Apesar disso, o ministro do STJ manteve a de-
cisão do tribunal catarinense, ressaltando que 
“o próprio recorrente reconheceu que utilizou 
o valor do tributo retido e não recolhido para 
incremento da própria empresa”. 

Diego Galbinski explica que a decisão “se 
aplica apenas aos tributos indiretos, aqueles 
repassados ao consumidor”, por isso a Justiça 
considerou o caso como crime de apropria-
ção indébita, diferente da sonegação. A ma-
téria ainda deve ser analisada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

contratar profissionais inexperientes
Entre em contato com outros empresários que já 
contrataram o profissional para conhecer os resultados 
obtidos com o serviço de planejamento tributário.

não testar mudanças de regime fiscal
Todos os regimes aplicáveis ao negócio devem ser 
testados previamente, em busca da maior economia.

Desconhecer a legislação tributária
Muitos empresários, principalmente os pequenos, 
deixam de pagar tributos por desconhecimento das 
normas e acabam pagando multas por isso.

contratar operações sem verificar a tributação incidente
É preciso observar atentamente todos os tributos antes 
de realizar os negócios e incluí-los nos contratos.

realizar operações com a tributação indevida
Não realizar o cadastro adequado de determinados itens 
pode ser sinônimo de prejuízo na hora da tributação.

não utilizar incentivos fiscais
Conhecer e usufruir dos benefícios tributários da ativi-
dade garante competitividade perante à concorrência.

Usar benefícios sem observar as condições
Quando isso ocorre, as marcas acabam perdendo os 
incentivos.

não proceder conforme o planejamento
Se o plano fiscal determina a mudar o negócio de 
estado para realizar importações com carga tributária 
menor, por exemplo, a mudança precisa ser verdadeira, 
não apenas “de fachada”. Caso contrário, pode ser 
considerada pelo Fisco como irregular. Advogados 
ressaltam que todas as operações que visam à 
economia tributária sem propósito negocial são tidas 
como ilegais.

não monitorar os tributos
Em uma época de mudanças tributárias diárias e em 
grande volume, estar atualizado é imprescindível para 
garantir a competitividade do negócio. As alterações 
tributárias podem ser acompanhadas nos diários oficiais 
ou na mídia especializada.

Desconhecer a jurisprudência
Deixar de acompanhar as decisões mais recentes sobre 
os impostos pode causar prejuízo.

erros comuns
Os tributaristas consultados listam os principais equívocos das empresas em relação aos impostos
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Florestal alimentos
Marca de doces 
investe eM chocolates
Uma das maiores indústrias de doces do Brasil, a Florestal 
alimentos investe em sua primeira linha de chocolates, que 
chega sob sua marca mãe, Florestal. a linha é composta ini-
cialmente por três diferentes produtos: o chocolate hollander, 
formado por tabletes de 90g e chocolates trufados; o tablete 
Milkino, nas versões de 20g e de 90g, e as drágeas spiks.

Pirahy alimentos
novas eMBalagens 
para o arroz
o arroz prato Fino reformulou as suas emba-
lagens nas versões integral, branco e parbo-
lizado. o novo layout traz uma imagem dos 
arrozais, lembrando que o campo é fonte de 
nutrição e força. a versão integral destaca a 
cor verde, o branco traz detalhes em vermelho 
e o parbolizado diferencia-se pelo azul. atuan-
te no mercado desde 1975, a pirahy alimentos 
está sediada em são Borja, na fronteira oeste 
gaúcha, uma das melhores regiões do mundo 
para a produção do grão. 

Jayluc
shaMpoo 
de óleo de coco
os produtos à base de coco 
têm ocupado cada vez mais as 
gôndolas dos supermercados, 
por causa de suas propriedades 
nutritivas. o óleo da fruta 
traz muitos benefícios para a 
saúde e beleza dos cabelos. 
além de agir penetrando 
profundamente nos fios, a 
linha Jay’luc óleo de coco 
promete mais hidratação, 
maciez, proteção e brilho. 

coca-cola
Yas saBor gUaraná
a coca-cola Brasil apresenta o sabor guaraná 
de Yas, bebida com gás e suco de frutas. agora 
são quatro versões disponíveis: guaraná, Maçã 
e chá preto, laranja e Maracujá, Uva. o novo 
sabor contou com a cocriação de consumidores 
brasileiros para acertar com o paladar nacional. Yas 
guaraná chega ao mercado nas versões adoçado 
com açúcar orgânico e baixa caloria, adoçado com 
stevia. a bebida é acondicionada em garrafas de 
vidro de 250ml.
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nissin
renovação coM qUatro saBores
a nissin Foods do Brasil lança novos e exclusivos 
sabores para a linha cremoso: Molho de queijo, 
strogonoff de Frango, costelinha ao molho BBq e chilli 
com carne. além disso, com a intenção de se aproximar 
ainda mais dos jovens, todos os produtos da linha 
passam a ter novas embalagens, com um layout mais 
atrativo e divertido, e com um novo logo grafitado. o 
macarrão cremoso é preparado com menos água. 

Vinícola Garibaldi
espUMantes e 
sUcos BiodinâMicos
a cooperativa vinícola garibaldi 
lança a primeira linha de espu-
mantes e sucos biodinâmicos do 
Brasil com certificação internacio-
nal. Batizada de ‘astral’, chega ao 
mercado com lote de espumantes 
numerados e suco de uva produ-
zidos a partir de técnicas que res-
peitam o equilíbrio da natureza. o 
lançamento incrementa o portfólio 
de produtos da cooperativa, que 
já tem opções orgânicas, além 
das bebidas produzidas pelos 
métodos tradicionais.

nestlé
páscoa eM ForMatos e saBores
a nestlé renovou seu portfólio para a páscoa. o ovo alpino 
ganhou as versões ao leite extra cremoso e gianduia, com 
ata decorativa especial. a linha KitKat recebe uma versão 
especial easter Break, caixa com chocolates de dois fingers 
nos sabores Milk, White, dark e nas novidades limão e 
Morango. outra novidade é o lançamento do primeiro ovo de 
chocolate nestlé com zero adição de açúcares, que vem em 
uma embalagem reciclável.

Frimesa
delícia saUdável 
para as crianças
a Frimesa lançou a versão light do 
achocolatado da linha infantil Friminho. 
o novo produto é reduzido em 27% das 
calorias e em 30% de açúcar, e leva as 
vitaminas a, d, B1, B2 e pp. outro diferencial 
do produto é a possibilidade de incrementar 
milk-shakes e sobremesas. a bebida está à 
venda em embalagens de 200ml.
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calendário promocional (Namorados / Festa Juninas)

Comemorações 
espeCiais em junho

onsiderada a terceira data comemorativa mais 
importante no varejo – atrás somente de Natal e 
Dia das Mães –, o Dia dos Namorados celebra, 
em 12 de junho, o amor e o clima de roman-
tismo entre casais. Já as festas juninas são boas 
oportunidades para que os supermercadistas 
aqueçam suas vendas com ações promocionais 
nos Dias de São João e de São Pedro (24 e 29 de 
junho, respectivamente). Especialistas indicam 
que os dois períodos são de grande potencial e 
têm ganhado força, podendo movimentar ainda 
mais os supermercados em 2019.

Para ter bons resultados nas duas datas, a 
doutora em Administração, com ênfase em Ino-
vação e Competitividade, Anelise Bittencourt 
sugere planejar as ações com antecedência, 

buscando melhores negociações com os for-
necedores. “É importante investir no contato 
com o cliente, seja através das redes sociais ou 
do banco de dados interno, direcionando ações 
mais assertivas e de acordo com o público-al-
vo”, afirma. Segundo ela, ter tempo para uma 
correta definição do mix de produtos a ofertar e 
calibrar o estoque ajuda a evitar perda de vendas 
e excesso de produtos ao final do período.

Coordenadora do curso de Administração e 
professora de Trade Marketing na ESPM Porto 
Alegre, a profissional aposta em ações integra-
das online e offline para tornar o comércio mais 
atrativo. “Explore o omnichannel. O cliente está 
conectado o tempo todo, mas ainda realiza boa 
parte de suas compras no PDV físico”, explica. 
Anelise acredita que é importante ter sinergia 
na comunicação, desde produtos que são tra-
balhados na rede mundial de computadores até 
destacá-los na loja. “Deve-se trazer o cliente 
para o meio físico, para que as vendas possam 
ser ampliadas com uma boa argumentação de 
venda”, completa. Além disso, para ela é fun-
damental investir em ambientação no PDV, ex-
plorando o visual merchandising e pontos de cross 
category, para trazer soluções ao shopper.

Produtos típicos de cada uma das datas de-
vem servir como iscas, para levar o cliente ao 
varejo. Para festas juninas, a especialista acha 
conveniente explorar bebidas e doces típicos, 
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Média do faturamento do Dia dos Namorados 
já chega perto de R$ 1,5 bilhão, segundo pesquisa 

do SPC Brasil
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como rapaduras, além de bolos, salgadinhos 
e pipocas. Já no Dia dos Namorados, Anelise 
considera certeiro investir em chocolates, es-
pecialmente em embalagens do tipo presen-
te, cestas com produtos finos e demais op-
ções de bazar, como porta-retratos e difusor 
de aroma, sempre explorando a ideia de kits. 
“Outra sugestão são combos, como itens de 
higiene e beleza, que podem tanto ser insti-
tucionalizados, vindos do próprio fabricante, 
ou montados em loja”, acrescenta.

Outras ações
Há muitas iniciativas que podem atrair 

clientes para as lojas. A escolha das ações, 
segundo ela, dependerá da verba disponível 
para investimento e do público-alvo: “Um 
bom diagnóstico do perfil de consumo e as 
expectativas dos clientes se traduz em esco-
lhas mais assertivas e otimiza os recursos em 
marketing”. As estratégicas vão desde preços 
promocionados, produtos exclusivos ou di-
ferenciados, sorteios, concursos e brindes, 
entre outros. “O importante é não deixar de 
comunicar o que se está fazendo”, ressalta a 
consultora. Dentro do possível, deve-se mes-
clar posts nas redes sociais e o envio de SMS 
promocionais, assim como usar meios mais 

tradicionais, como outdoors, panfletos, revistas 
de ofertas, sinalizadores na entrada de loja e 
mídias em TV e rádio.
Trabalhar em parceria com fornecedores, 
conforme a profissional, pode auxiliar nos 
resultados. “Eles também têm interesse no giro 
dos produtos para ter garantia de recompra 
pelo varejista. Fazer um planejamento 
conjunto, buscando alternativas ganha-ganha 
é peça chave para um bom desempenho nas 
vendas.” Muitos estão abertos a adaptações 
e customizações, em diversos níveis. “Cabe 
agendar uma reunião de negociação e pontuar 
quais são os pontos críticos do seu consumidor 
e pedir sugestões e opções que atendam essa 
demanda para os parceiros.”

 Anelisa frisa, porém, que não existe fór-
mula mágica, pois cada varejo é único e tem 
diferentes perfis de clientes. “É necessário criar 
uma base de conhecimento do que já foi feito e 
obteve melhores resultados.” Copiar ações dos 
concorrentes, de acordo com a professora, não 
é algo positivo. “Trabalhar de forma autêntica 
demonstra personalidade e propriedade sobre 
o que se está propondo. Ao identificar quais 
são essas ações, a busca por apoiadores nova-
mente é a orientação para mitigar riscos e ob-
ter melhores resultados.”

Trabalhe com um planejamento anual, tendo um “fio condutor”, para que 
o cliente passe a identificar e reconhecer o comportamento do varejista. 

Demonstre consistência nas ações, desde a parte visual da comunicação 
até a forma de tangibilizá-las. 

Defina como será distribuído o orçamento nas datas comemorativas, 
alinhando com o perfil do cliente, para repercutir em melhor visibilidade 
do varejo, além de auferir ganhos com a antecipação nas negociações.

Traga novidades para o PDV sempre! A maioria das decisões de compra 
ainda é realizada na loja física. 

Explore novas tecnologias, tendências de consumo, exposições 
diferenciadas. Centrar-se na jornada do shopper é essencial para cativar 
clientes cada vez mais infiéis.

dicas de marketing para vender mais
Aproveite bem o calendário promocional no seu negócio

©iStock.com/Eli Asenova
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perfil do fornecedor (Roseflor)

anos de 
crescimento70

Roseflor Alimentos completou 70 anos de 
atividades em 20 de fevereiro. Nascida na ci-
dade de Caxias do Sul, hoje é uma das maio-
res empresas de moagem de trigos do Sul do 
Brasil, com maquinário de última geração nas 
unidades localizadas no município-sede, Por-
to Alegre e Rio Grande, além de três padarias 
experimentais para realização de testes em to-
dos os produtos fabricados. Aproximadamen-
te 300 funcionários trabalham para a marca 
que possui capacidade produtiva superior a 
26 mil toneladas do grão por mês. 

A fábrica vende para a indústria alimen-
tícia, transformadores e padarias em diversas 
regiões do país, assim como para o consumi-
dor final gaúcho e catarinense. São mais de 
200 itens. O autosserviço recebe uma linha 
completa de farinhas de trigo, seja para pães, 
bolos, massas frescas, receitas integrais, pi-
zzas, pastéis e confeitaria. Segundo o dire-
tor comercial Ricardo Antônio da Campo, 
um dos diferenciais da companhia, além da 

qualidade, é o serviço ao cliente, tanto no 
atendimento como na entrega. “Além disso, 
temos técnicos especializados em panificação 
atuando no mercado e auxiliando os clientes 
no desenvolvimento de produtos diferencia-
dos e inovadores que agregam maior valor ao 
nosso mix”, conta. 

No ano passado, toda a identidade visual 
da marca foi renovada, desde o design de emba-
lagens até a comunicação institucional. Hou-
ve também o lançamento de novos produtos, 
como as farinhas Premium para pães e as fari-
nhas de trigo integrais com quinoa e com oito 
grãos. Na busca de melhor eficiência tecno-
lógica, a indústria instalou um moinho novo 
na unidade da capital, dedicado ao desenvolvi-
mento e produção de itens voltados para a in-
dústria alimentícia, com maior diversificação, 
rendimento e segurança. “Trata-se de uma das 
mais modernas unidades de moagem instala-
das pela Buhler, empresa líder no fornecimen-
to de moinhos no mundo”, salienta. 

A Roseflor utiliza energia renovável em 
todas as suas instalações, provenientes de 
fontes sustentáveis, e recentemente a unidade 
de Caxias do Sul foi contemplada com certi-
ficação FSSC22000 de segurança alimentar. A 
expectativa para este ano é de um crescimento 
superior a 8%. Para concretizar este objetivo, 
vários projetos estão em desenvolvimento. 
“Estamos reestruturando o parque fabril para 
dar mais condição de serviços aos clientes”, 
explica o diretor. Outra iniciativa envolve a 
ampliação das suas áreas de atuação e o forta-
lecimento da marca nas regiões onde já tem 
boa performance. 
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Roseflor, sediada 
em Caxias do Sul, 

produz mais 
de 200 itens para 

supermercados, 
padarias e 

atacados dos 
estados do RS e SC
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produtos (sais)

NutrieNte 
Necessário

ingrediente fundamental para a saúde humana, o 
sal apresenta diversas formas de processamento e 

características dos grãos

s registros do uso do sal pela humanidade re-
montam há cinco mil anos. Ele foi usado na 
Babilônia, no Egito, na China e em civiliza-
ções pré-colombianas, principalmente como 
moeda, como forma de conservar alimentos e 
para lavar, tingir e amaciar o couro. Por conta 

de sua escassez e importância, foi o motivo de 
guerras e disputas, chegando a valer equiva-
lente ao ouro. 

Sal é um nome genérico para uma família 
de substâncias com características químicas 
comuns, sendo que a mais importante, para 
o ser humano, é o conhecido sal de cozinha. 
Ele  pode ser classificado de acordo com a sua 
composição e processamento (comum, refi-
nado e marinho) e características dos grãos 
(grosso, peneirado, triturado e moído), e suas 
mais diversas formas podem ser encontradas 
nos supermercados.

Do ponto de vista nutricional, o ingre-
diente é fundamental para a saúde humana 
não apenas por ser utilizado no preparo e na 
industrialização dos alimentos, mas também 
devido à sua característica de ser ingerido re-
gularmente em pequenas quantidades, o que 
o torna o meio ideal para o consumo de iodo. 
Este, por sua vez, é um elemento químico 
necessário ao bem-estar, importante para o 
desenvolvimento físico e mental, sendo que a 
deficiência no consumo desse elemento pode 
causar problemas graves à saúde. 
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A exigência da adição de pequenas quan-
tidades de iodo no sal para consumo humano 
surgiu na década de 50 no Brasil, como parte 
de um programa de fortificação de alimentos 
destinado a prevenção de doenças. De acordo 
com a Associação Brasileira de Extratores e Re-
finadores de Sal (Abersal), cerca de 1,4 milhões 
de brasileiros apresentam os sintomas decor-
rentes da deficiência de iodo no organismo.

O sódio presente no sal é um nutriente ne-
cessário para a manutenção do volume no plas-
ma, para a transmissão de impulsos nervosos 
e funcionamento das células. A Organização 
Mundial da Saúde recomenda para os adultos 
o consumo de menos de 2g de sódio por dia (o 
correspondente a 5g de sal), com o objetivo de 
reduzir a pressão arterial, risco de doença car-
diovascular e acidente vascular encefálico, en-
tre outros. Dados da mais recente Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) afirmam que 
os brasileiros ultrapassam a recomendação da 

OMS, já que o consumo médio é de 8,2 g de 
sal por dia. Atualmente no mercado, há vários 
tipos de sal, com diferentes quantidades de só-
dio e outros minerais na composição, além de 
colorações, sabores e texturas diferentes).

Tipos de sal 
Mais utilizado pela população, o sal refi-

nado começou a receber adição de iodo em 
meados de 1920 para conter uma epidemia de 
bócio e hipertireoidismo. Passa por proces-
samento, para retirada de impurezas, sofren-
do redução dos minerais. Possui uma textu-
ra mais fina, o que faz com que ele se torne 
homogêneo mais facilmente. Já o sal grosso 
não passa pelo processo de refinamento e, por 
isso, evita o ressecamento dos alimentos.

A versão light possui teor reduzido de só-
dio (50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto 
de potássio), sendo indicado para pessoas que 
tem restrição ao consumo da substância. O 
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produtos (sais)

sal marinho, por sua vez,  é raspado da su-
perfície de lagos de evaporação em um pro-
cesso manual, o que o torna mais caro. Não 
é muito processado, o que preserva os sais 
minerais. Pode ser grosso, fino ou em flocos 
e dependendo de onde é retirado, pode ter a 
sua coloração modificada, sendo branco, rosa, 
preto, cinza ou cores combinadas.

Outros tipos mais incomuns despertam a 
atenção em programas de culinária. O do Hi-
malaia possui mais de 80 minerais, entre eles 
cálcio, magnésio, potássio, cobre e ferro. Por 
conta disso, os cristais de sal possuem sabor 
suave e coloração rosada. Originário da Ín-
dia, o sal negro não é refinado e, devido aos 

saiba mais
Confira a quantidade de sódio nos diferentes tipos de sal

Tipo de sal Quantidade de sódio (mg) em 1 g de sal

sal refinado 400

sal light 191

sal marinho 390

sal negro 380

sal do Himalaia 230

Flor de sal 450

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes, com base em dados da indústria 

compostos de enxofre, apresenta um sabor 
sulfuroso. Sua coloração é cinza rosada, por 
conta da origem vulcânica. Já para a elabora-
ção da flor de sal são utilizados apenas alguns 
cristais retirados da camada superficial das sa-
linas. Ela tem sabor intenso e crocante, sendo 
utilizada após a preparação dos alimentos.

Quem se preocupa com a saudabilidade 
deve ficar atento, pois a quantidade de sódio 
varia conforme o tipo de sal. Em cada 1g de sal 
de sal refinado, há aproximadamente 400mg 
de sódio, enquanto na mesma quantidade de 
sal light, há cerca de 190mg. Para a mesma 
medida, o Sal do Himalaia apresenta 230mg, 
e a flor de sal tem 450mg, em média.

©iStock.com/Rawf8

O sal já foi uma 
das principais 

commodities do 
mundo, sendo 

inclusive utilizado 
como meio de 
pagamento no 
antigo Império 

Romano. Foi 
assim que surgiu o 

termo “salário”.
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soluções

SupermercadoS online:
uma realidade

E-commerce de alimentos vem ganhando forma, 
mas ainda precisa superar desafios para se 

consolidar e complementar lojas físicas

brasileiro adora comprar pela internet. Os pro-
dutos vão de tênis a cursos e passagens aéreas. 
Segundo a Minsait, divisão de negócios da espa-
nhola Indra, 94,6% dos consumidores brasilei-
ros já teve ao menos uma vez experiência com 
e-commerce. Mas, quando o assunto é varejo de 
alimentos, os números mudam drasticamente. 
Apenas dois a cada cem consumidores têm o 
hábito de fazer compras online de produtos de 
supermercado, conforme pesquisa da Asso-
ciação Paulista de Supermercados (Apas) em 
conjunto com o Ibope. Embora a quantidade 
de pessoas que aderem ao e-commerce tenha do-
brado nos últimos quatro anos, o número ainda 
é considerado pouco representativo.

“Não dá para negar que o comércio digital 
é uma tendência, ou melhor, uma realidade. 
No momento que um supermercado achar a 
melhor forma de vender seus produtos onli-
ne, com clareza na comunicação e eficiência na 
entrega, mantendo a qualidade dos produtos, 

a adesão por esse serviço vai crescer bastante”, 
afirma Igor Drews, consultor e head de parcei-
ros da StartSe. Para ele, comprar online também 
significa ter experiências. “Se a chance de en-
contrar os produtos, escolher, comprar e rece-
ber em casa for fluída da mesma forma como é 
em outras plataformas digitais, esse número só 
tende a crescer. Um processo bem definido gera 
repetição, permitindo a criação de hábitos, para 
então começarmos a criar cultura”, destaca.

DESAFIOS A SUPERAR
Antes de conquistar consumidores, o e-com-

merce de varejo de alimentos, , precisa investir e 
entender o segmento. Segundo a Apas, hoje as 
vendas pela internet representam 3% do fatura-
mento do setor. Entre as questões a serem supera-
das estão o medo da concorrência, as dificuldades 
operacionais e o desconhecimento da operação.

“Os supermercadistas precisam entender 
que vão precisar de tempo, paciência e dedica-

O

TexTO: Micheli Aguiar
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SupermercadoS online:
uma realidade

ção para achar um modelo de negócio digital. 
Todos estão em busca desses modelos e isso é 
uma constante em empresas que querem inovar. 
Já tem gente que arrancou na frente e está ex-
plorando esse mercado. Startups estão focadas em 
criar soluções que podem servir para o seu negó-
cio. Busque alianças com elas”, sugere Drews.

Foi com o auxílio de uma startup que o Super-
mago, rede com cinco lojas na capital, conseguiu 
emplacar o seu negócio online. A diretora Patrícia 
Machado lembra que, em 2010, a empresa fami-
liar tentou implantar um modelo com drive thru, 
mas na época não houve sucesso. “Meu irmão, 
que também é sócio, teve a ideia quando morou 
fora do país. Tentamos implantar o Magodrive na-
quela época, mas o Brasil não disponibilizava tec-
nologia para sustentar o investimento. Em 2015, 
fizemos parceria com uma startup para desenvol-
vermos a plataforma do nosso site e lançamos o 
Magodrive em setembro de 2016, oferecendo 
o serviço de supermercado online com delivery 
e drive thru, ou seja, os clientes realizam suas 
compras online e recebem os pedidos em casa 
ou ainda podem passar no drive thru para retirar”, 
conta. O novo serviço recebeu o prêmio Agas de 
Inovação Mercadológica em 2016. 

“O e-commerce de supermercado é peculiar 
dentro do próprio segmento. Nossa operação 
é complexa por conter muitas marcas, produ-
tos perecíveis e senso de urgência por parte do 

cliente. Não podemos armazenar os pedidos 
em qualquer lugar e pode ser que, em determi-
nado caso, tenhamos três ambientes diferentes 
para armazenamento: seco, resfriado ou conge-
lado”, destaca Patrícia. O Magodrive funciona 
de forma integrada à plataforma do Supermago, 
mas conta com equipe própria de marketing, 
atendimento ao cliente, separadores, motoristas 
e gerente. Os produtos também são bipados no 
coletor para que não haja erro na entrega e para 
que informe o negócio de origem. De 2017 para 
2018, a operação teve crescimento de 50%. 

NECESSIDADE DE SURPREENDER
A inovação é tão importante quanto ter pro-

dutos de qualidade, bom atendimento e preço 
competitivo. Para empresas familiares, nas quais 
a sucessão ocorre no momento em que a tec-

No Magodrive, clientes 
têm a opção de receber 
mercadorias em casa 
ou retirar no drive thru
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soluções

nologia ganha mais importância, estar atento às 
mudanças agrega valor e novos clientes. “A de-
cisão por criar um e-commerce surgiu da necessi-
dade de inovar, e também de a linha sucessória 
garantir o sucesso da empresa”, afirma Matheus 
Viezzer, ao explicar os motivos pelos quais o Su-
per Viezzer, de Canoas, investiu no e-commerce. 
“Precisávamos dar o próximo passo”, conta.

A operação surgiu depois de muito estudo de 
casos, pesquisas e encontro de uma empresa par-
ceira para desenvolver um sistema próprio para 
a operação. Depois de um ano cadastrando cerca 
de 12 mil itens – que exigem descrição diferen-
ciada para o consumidor online –, o Viezzer colo-
cou em operação em dezembro do ano passado o 
Super na Hora, primeiro e-commerce de varejo de 
alimentos de Canoas. “Nosso cliente na internet 
não compete com o das lojas físicas. Na loja on-
line, temos um cliente classe A/B, que consome, 
para nossa surpresa, muitos hortifrutigranjeiros e 
carnes. Nas unidades físicas, o público é da classe 
C/D. Falamos com cada uma de forma distinta”, 
destaca Matheus.

DE STARTUP A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Nascido como startup, há mais de dois anos, 

o Mercado Gurvam foi a primeira opção de su-
permercado 100% online de Porto Alegre. O ne-
gócio, desenvolvido por três universitários, pas-
sou por algumas mudanças e se encaminha mais 
para um marketplace – shopping center virtual, 
onde há várias lojas – do que propriamente um 
supermercado online. “Em setembro de 2016, 
começamos a operação tendo um pequeno es-
toque com mercadorias e as disponibilizando 
online. Tínhamos uma van para entregas. Era 
uma operação meio louca”, avalia Bianca Costa, 
CEO do Gurvam. Em um ano, o modo de tra-
balho se reinventou. “Surgiu a oportunidade de 
comprar uma operação de outro supermercado 
online, com outra dinâmica e resultados melho-
res. Assim, surgiu a Shoppr e uma nova forma de 
atuação do Gurvam.”

Bianca conta que, tendo como base a opera-
ção comprada, devolveu o prédio em que fun-
cionava o estoque e vendeu a van, adotando a 
parceria com supermercados físicos para ofere-
cer produtos ao cliente final. O Gurvam compra 
no supermercado físico e entrega na casa do cli-
ente. Atualmente, o Comercial Zaffari, que tem 
lojas em seis cidades gaúchas, sendo uma em 
Porto Alegre, é o ponto de partida das merca-
dorias. “Essa é uma oportunidade real, que pode 
colocar os supermercadistas no e-commerce e que 
não concorre com eles mesmos. Ainda há muito 
medo do setor em atuar na internet”, avalia. 

Aos 27 anos, Bianca agora também gerencia a 
Shoppr, que surgiu da compra de uma operação 
em 2017. “Nosso diferencial não é só a facilida-
de oferecida na hora da compra, mas a qualidade 
dos produtos e da entrega. Se a pessoa quiser, co-
locamos dentro da geladeira dela”, conta Bianca. 
“Há clientes que compram de outros países para 
os pais em Porto Alegre. São idosos que só preci-
sam abrir a porta.” Para chegar a esse nível, Bian-
ca diz que a seleção e treinamento dos parceiros 
são fundamentais. “Também contamos com a 
avaliação dos clientes para melhorar os serviços”, 
afirma. A operação da Shoppr garante a entrega 
em até uma hora após o pedido. O mix tem 5 mil 
itens. “O principal cliente é mulher, na faixa dos 
30 anos. O tíquete fica entre R$ 200 e R$ 300.” 

Super na Hora está 
em operação desde 

dezembro de 2018 

Aos 27 anos, Bianca 
é o nome por trás 

do e-commerce 
Mercado Gurvam
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Geração de escala
produtividade e eficiência na 
cadeia operacional

segundo neves, o consumidor também deve ser esclarecido 
sobre a forma de composição do preço, dando maior 
relevância aos atributos do produto, de maneira a causar 
diferenciação daquilo que é ofertado e despertar interesse 
em pagar um preço maior do que sobre um produto básico 
à medida que são valorizadas as características do produto. 
“atenção à importância dos canais de venda na definição do 
preço. deve-se destacar se cada categoria é relevante, está 
alinhada com a estratégia de acordo com o formato da loja 
e se ela atende o objetivo financeiro do varejista, de modo 
a oferecer vantagem competitiva por causa do canal de 
vendas em que está sendo oferecida.”

FINaNças
escala de preços
somente com um planejamento 

apoiado nos pilares da integração e da 
estratégia, uma empresa minimiza perdas, 
otimiza processos e gera lucros. um dos 
desafios dos supermercadistas relacionado 
à questão é definir o mix levando em 
consideração a escala de preços. o mais 
importante é ter em mente que esse 
elemento vai muito além da relação entre 
custo e margem. os preços são uma 
ponte de atração entre consumidores e 
vendedores, cuja estratégia de definição é 
fundamental para os objetivos da empresa. 
“essa escala de preços está diretamente 
ligada à forma como a maximização da 
produtividade pode tornar rentável o 
preço de bens e serviços, ainda que com 
similares ou mais baixos que os preços da 
concorrência”, explica neves.

erro comum 
relação com a 
indústria

um elemento que costuma ser desprezado é 
o relacionamento do varejista com seus forne-
cedores. alguns supermercadistas tendem a 
desvincular a estratégia da categoria da estra-
tégia de seus fornecedores. ”isso significa que 
durante o processo de compra, não há uma ne-
gociação de ganho mútuo com seus parceiros, 
o que torna o custo muito suscetível a razões 
externas e ao poder negociação, fazendo com 
que o preço se torne mais sensível do que po-
deria ser”, comenta ricardo neves, sócio e líder 
da divisão clientes e mercados da pwc Brasil.
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Análises que 
potenciAlizAm 
resultAdos 
estudo do mix, monitoramento 
e avaliação de preços permitem 
melhorar o sortimento e formar 
preços competitivos
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estratéGIa
como definir o Mix
são as tendências do comportamento do consumidor e 

aquilo que ele demanda em termos de produtos e serviços o que 
define o mix. “algumas categorias apresentam uma elasticidade de 
preço, isto é, um grau de sensibilidade à variação do preço, maior do 
que as outras. portanto, cabe ao varejista definir seu sortimento, le-
vando em consideração as tendências de consumo que afetam seus 
consumidores e o nível de valor criado a eles – que é a diferença en-
tre produtos básicos, de performance e os mais sofisticados, que ele 
pretende ou suporta financeiramente oferecer ao seu público-alvo. 
os produtos com valores extremos (os mais caros e os mais baratos) 
costumam responder por 15% a 20% do mix de cada categoria, en-
quanto os itens de preço intermediário, de 60% a 70% do total.

coNceItos
variedade / 
sortimento

variedade é o conjunto de cate-
gorias que se deseja trabalhar 
em um departamento de uma 
loja. assim, uma loja tem muita 
variedade quando oferece várias 
categorias de produto aos seus 
clientes. É um ponto estratégico 
em relação ao foco das vendas 
e do perfil da empresa, se ela 
quer ser especialista em ven-
das de determinada categoria 
ou uma generalista, vendendo 
diversas categorias. sortimento, 
por sua vez, é o número de sKus 
que serão vendidos dentro de 
uma categoria. muitos produtos 
possuem variação de cor, tama-
nho, composição e estilo, entre 
outros, sendo então chamados 
de produtos com grade. cada 
interseção da grade, estilo, com-
posição, cor, tamanho, é um sKu 
individual. um sinônimo para 
sortimento é profundidade, que 
está também ligada ao conceito 
que se quer ter de uma loja. se 
a empresa quer ser especialista, 
a tendência é ter um sortimento 
elevado da categoria trabalhada. 
Já um hipermercado, por exem-
plo, terá um menor sortimento 
de cada categoria, geralmente.

ateNção
não emBarque 
em qualquer tendência

institutos de pesquisa atualizam frequentemente os empresários 
com tendências mundiais e nacionais de consumo. esses materiais 
costumam destacar diversos fatores, mas apontam para uma média e 
ressaltam novidades. cada público é mais ou menos impactado pelas 
tendências, como saudabilidade e sustentabilidade. para alguns, o 
preço segue sendo o fator que mais pesa na hora de decidir entre um 
produto e outro, em frente às gôndolas. por isso, não é aconselhável 
ignorar as mudanças que atingem as categorias trabalhadas, 
mas tampouco se deve embarcar nelas e alterar radicalmente o 
sortimento sem uma análise mais criteriosa.

aNÁlIse
variáveis que 
devem ser consideradas 

para elaborar o sortimento, o varejista precisa avaliar quais são 
aqueles itens que o consumidor espera encontrar, de acordo com 
as tendências de compra já mencionadas. além disso, deve ser 
considerado como a otimização do portfólio de produtos pode au-
mentar suas margens, como serviços complementares podem adi-
cionar valor aos produtos ofertados, quais são as vantagens com-

petitivas envolvidas e como 
elas atendem à expectativa 
do mercado, dando relevân-
cia à marca do varejista. vale 
destacar que, nesse proces-
so, é importante direcionar o 
sortimento ao público a quem 
a loja pretende atender.
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rover os recursos necessários para o desenvolvi-
mento da sociedade gaúcha. É com esse foco que 
a Receita Estadual, órgão de Administração Tribu-
tária do Rio Grande do Sul e instituição perma-
nente de Estado, vem pautando a sua atuação e 
buscando construir uma nova realidade para as fi-
nanças públicas. A finalidade, por óbvio, nem po-
deria ser diferente: trata-se do órgão que carrega 
consigo a missão de arrecadar os tributos estadu-
ais, combater a sonegação e cobrar os devedores.

Entretanto, o que pode e deve ser amplamen-
te debatido são os meios utilizados para o alcance 
desse fim. Desde os primeiros dias da atual gestão, 
recebemos o desafio, materializado no Decreto nº 
54.477/19, de propor iniciativas para otimização e 
eficiência das receitas públicas. A medida, além de 
representar a importância de pensarmos não ape-
nas nas despesas, proporciona uma oportunidade 
de revermos conceitos, implementarmos mudan-
ças e fazermos a diferença em prol do Estado.

Nesse contexto, é imperioso destacar dois pi-
lares que serão horizonte das ações e com os quais 
queremos quebrar velhos paradigmas. O primei-
ro deles é o contínuo incremento da transparên-
cia, compromisso irrenunciável de nossa atuação. 
Uma importante iniciativa nesse âmbito é o Re-
ceita Dados (http://dados.receita.fazenda.rs.gov.
br/), portal de transparência da Receita Estadual, 
que facilita o acesso da população a informações, 
viabilizando que exerça o controle social que lhe 
é de direito. No site, qualquer cidadão pode con-

sultar a arrecadação em tempo real, verificar o 
Índice de Participação dos Municípios nos re-
passes do ICMS, consultar a lista de empresas 
que recebem benefícios fiscais – divulgada no 
limite do que a legislação permite, além de di-
versas publicações e análise de dados.

O segundo pilar diz respeito ao desenvolvi-
mento de uma administração tributária cada vez 
mais justa, moderna e eficiente para todos que 
com ela se relacionam. Estamos elaborando proje-
tos contundentes para incrementar a eficiência na 
arrecadação e na fiscalização tributária, com foco 
na fiscalização preventiva, na autorregularização 
e no combate às fraudes estruturadas. Queremos 
nos aproximar e valorizar os bons contribuintes, 
sem deixar de lado a ação repressiva para aqueles 
que praticam concorrência desleal. Na mesma 
linha, buscaremos transformar nossos processos 
visando à construção de uma Receita Digital, o 
que inclui simplificar as obrigações acessórias, 
qualificar o relacionamento com os contribuintes 
e melhorar o ambiente de negócios.

Para tanto, temos convicção que a partici-
pação efetiva de todos agentes transformadores 
da sociedade é fundamental. Superar o crítico 
contexto econômico e fiscal vivenciado depende 
de cada um de nós. A Receita Estadual, em suas 
unidades na Capital e no interior do Estado, está 
aberta ao diálogo, ao bom debate e à construção 
de soluções criativas, inovadoras e eficazes para o 
Rio Grande do Sul.

P
“Buscaremos 

transformar nossos 
processos visando à 

construção de uma 
Receita Digital, o 

que inclui simplificar 
as obrigações 

acessórias, qualificar 
o relacionamento com 

os contribuintes e 
melhorar o ambiente 

de negócios.”

RicaRDo Neves PeReiRa Subsecretário da Receita Estadual

Di
vu

lg
aç

ão
/s

ef
az

-R
s

TRANSPARÊNCIA NA
geSTÃO TRIBUTÁRIA





74 REVISTA AGAS

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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