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ma série de fatores macroeconômicos que com-
põem a conjuntura do país começa, finalmente, 
a apontar o Brasil para rumos mais alvissareiros. 
A aprovação da Reforma da Previdência, que dará 
fôlego ao governo, e a conquista da liberdade eco-
nômica para todas as atividades garantirão maior 
fluidez e segurança a empresários e consumido-
res. É com este pano de fundo promissor que che-
gamos a mais uma ExpoAgas, que está cheia de 
novidades em sua 38ª edição. Neste ano, concen-
tramos os 372 expositores no pavilhão principal 
do Centro de Eventos Fiergs. O Espaço Premium 
e o Circuito de Negócios, áreas apresentadas aos 
visitantes no ano passado e que garantem a possi-
bilidade de mais fornecedores participarem da fei-
ra, ficarão alocados respectivamente no primeiro e 
no segundo andares, ao fundo do pavilhão. Com 
isso, as programações do Centro de Aperfeiçoa-
mento Técnico (CAT) passarão a ser realizadas 
no Salão de Convenções da Fiergs, próximo ao 
Teatro do Sesi. O objetivo é concentrar a feira de 
negócios em um único lado do complexo da Fier-
gs, e as palestras todas em outro ponto, proporcio-
nando clareza e facilidade aos visitantes.

Estamos otimistas de que, em 2019, iremos 
superar as marcas do ano passado, contando com 
o trabalho de divulgação que expositores, super-
mercadistas, distribuidores e indústria sempre ga-
rantem a este evento. A história de sucesso da Ex-

poAgas, surgida na década de 1980, foi construída 
a várias mãos, e seguiremos acreditando neste po-
der agregador. Ainda que nos cause preocupação o 
menor índice de gaúchos entre os expositores dos 
últimos dez anos – somente 67% –, confiamos 
na recuperação da indústria do RS, um modelo 
para o Brasil e referência em alimentação, limpeza 
e cosméticos. A capacidade de inovação do setor 
secundário gaúcho será a mola propulsora para o 
lançamento de pelo menos 800 produtos, duran-
te os três dias da ExpoAgas 2019. A programação 
mescla conteúdos técnicos com entretenimento e 
reflexão: Glória Maria, Clóvis de Barros Filho, o 
canadense Mike Ross, Marcio Atalla e Alexandre 
Garcia estão entre as estrelas dessa constelação, 
mas há ainda toda a programação técnica, que 
inclui oficinas da Nestlé, Google e Coca-Cola, e 
sobretudo os tradicionais encontros do Agas Mu-
lher (com Cláudia Raia) e Agas Jovem (com o 
CEO do iFood, Carlos Moysés).

Acreditamos no Brasil, nas instituições brasi-
leiras e na capacidade do povo. Mas acreditamos 
sobretudo na ExpoAgas 2019, este celeiro de 
oportunidades para os elos da cadeia. Não à toa 
estamos chegando solidificados à 38ª edição, com 
cerca de 70 empresas em fila de espera para o seu 
estande. Nos encontramos de 20 a 22 de agosto 
nos pavilhões da Fiergs, para iniciarmos a virada 
em nossa economia. Uma excelente feira!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Mike Ross, fundador da Juniper e co-fundador da Vocaprep

Mike Ross é 
palestrante na 

ExpoAgas e fundador 
da consultoria 

Juniper, no Canadá. 
Lá, desenvolve 

projetos de inovação, 
mudança de cultura 

e planejamento 
estratégico. Entre 

seus clientes estão 
Google e Pharma 

Science. Ex-consultor 
da McKinsey e 
especialista de 

marketing na eBay, ele 
ajuda as empresas a 

ficarem mais criativas. 
Nesta entrevista,  

com o auxílio de Ion 
Valaskakis, ele conta 

como o comércio 
pode explorar a 

racionalização 
pós-compra e a 

aversão a perdas, 
entre outros vieses 

cognitivos
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Para aqueles que ainda desconhecem o tema, 
o que são os vieses cognitivos e por que o 
varejo deve estar atento a isso?

A maneira mais fácil de abordar os vieses cog-
nitivos é lembrá-los como “bugs cerebrais”. 
Se você pensar no cérebro como um softwa-
re, eles são falhas no sistema que nos levam a 
tendências inconscientes poderosas. Muitos 
deles vêm desde o começo da evolução huma-
na, quando o instinto e o “cérebro irracional” 
eram muito importantes para nos manter vi-
vos. Eles podem operar de maneira invisível, 
mas são imensamente relevantes no impacto 
de nosso comportamento como consumido-
res. Os varejistas que compreendem essas di-
nâmicas podem elaborar ambientes que sutil-
mente alavancam essas tendências e estimulam 
o comportamento que procuram maximizar, 
ou seja, as decisões de compra.

O escritor e palestrante americano Zig Ziglar 
dizia que as pessoas não compram por razões 
lógicas, mas por razões emocionais. Nesse 
sentido, o comportamento do consumidor 
pode ser previsível?

Claro! As reações emocionais e instintivas são 
muito previsíveis, então é uma falácia pensar 
que as decisões emocionais de compra não po-
dem ser antecipadas. É verdade que as pesso-
as não são atores racionais no modo como a 
teoria econômica moderna nos leva a acreditar, 
mas isso só significa que somos compradores 
maximizadores da utilidade. Podemos ser in-
fluenciados por fatores mais primais como a si-
nalização de status. As pessoas podem dizer que 
compram BMWs porque são a última palavra 
em automóveis, mas, de fato, o fazem para si-
nalizar que podem adquirir um sedan alemão 
caríssimo, satisfazendo uma necessidade emo-
cional de se sentirem superiores ou bem vistas. 

Na loja física de um supermercado, o 
consumidor não tem a figura do vendedor 
para convencê-lo a comprar algum produto. 
Ele mesmo pega o que lhe interessa, seguindo 
a natureza do que se chama autosserviço. 
Como o empresário do setor usa este tipo de 
estratégia para favorecer as suas vendas?

Os vieses cognitivos operam em um nível 
inconsciente, então nem há a necessidade de 

viva voz

O CONsuMidOR

é PREvisívEl

“Os varejistas que 
compreendem vieses 
cognitivos podem 
elaborar ambientes 
que sutilmente 
alavancam essas 
tendências e 
estimulam o 
comportamento que 
procuram maximizar”
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termos um vendedor. De fato, utilizar uma 
pessoa para isso pode até atrapalhar o efeito 
da tendência em questão. Os supermercados 
colocam barras de chocolate nas prateleiras 
perto das caixas operadoras para tirar vanta-
gem de nosso desejo por gratificação imediata 
e nossa suscetibilidade a compras por impul-
so. Ter alguém incentivando você a comprar 
um doce teria um efeito supressor a esse im-
pulso. O fator importante no aproveitamento 
efetivo deste tipo de estratégia nesse contexto 
é compreendê-los e com base neles planejar 
ofertas, marketing e espaços físicos. 

Quais as estratégias nessa linha que o 
e-commerce tem aproveitado melhor?

Definitivamente, há espaço para alavancar os 
vieses cognitivos nas lojas online. Qualquer ato 
que o varejista possa fazer para remover a fricção 
no processo de compra irá aumentar a comer-
cialização porque isso remove a “dor” percebida 
no pagamento. Não é acidental que as vendas 
da Amazon dispararam quando ela introduziu a 

compra por um clique, por exemplo. Não que-
ro dizer que eles estão limitados ao e-commerce, 
mas há oportunidades para uso deles em todos 
os aspectos da comercialização.

Como uma nova marca ou produto, sem 
grandes chances de investimentos em 
marketing, consegue chamar a atenção 
do consumidor e ganhar uma fatia de 
mercado competindo com outras já 
conhecidas dos clientes?

Não há uma fórmula, mas qualquer marca de 
diferentes orçamentos pode alavancar os vie-
ses assim que começa a entendê-los. A aver-
são a perdas (a tendência de sentir agudamen-
te as perdas e de evitá-las) pode ser gerada ao 
dizermos que o preço baixo de uma barra de 
chocolate ocorre somente hoje. Os consumi-
dores sentirão que, se comprarem agora, terão 
uma oportunidade valiosa. Nós sentimos que 
a perda potencial é mais aguda do que racio-
nal, então ficamos mais tentados a comprar o 
doce porque é um bom negócio. Este é um 
exemplo simples que demonstra quão pode-
rosa é a estratégia, mas também como é sim-
ples aproveitá-la.

A Black Friday talvez seja um dos 
exemplos mais bem-acabados de incentivo 
ao consumo por vieses cognitivos. No Brasil, 
contudo, os abusos cometidos nos primeiros 
dois anos levaram à criação da piada “todos 
os preços pela metade do dobro”. Quais 
os riscos de o uso deles descambar para a 
desonestidade, prejudicando a imagem das 
marcas e empresas?

Quando um varejista estimula um viés cog-
nitivo, não está coagindo o consumidor. Está 
meramente apresentando a oportunidade de 
compra na melhor luz possível para promover 
a aquisição. Contudo, nunca se deve tomar uma 
decisão de marketing de curta duração que afe-
tará os valores perenes de marca de um produto 
ou companhia. As regras do bom senso devem 
ser aplicadas: como um comerciante, pergunte 
a você mesmo se tivesse de explicar tais ações 
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“Quando um varejista estimula um viés 
cognitivo, não está coagindo o consumidor. 

Está meramente apresentando a 
oportunidade de compra na melhor luz 
possível para promover a aquisição.”

ao público, o resultado desse processo de reve-
lação prejudicaria a sua marca? Caso diga que 
sim, então é melhor abandonar essas práticas 
para aumentar suas vendas.

As companhias também têm vieses 
cognitivos? Quais os mais prevalentes?

As pessoas fazem as companhias. Então, de 
certa forma, as companhias possuem essas 
estratégias como resultado disso. Alguns são 
vieses inconscientes implícitos, uma questão 
muito atual em escritórios corporativos. Estes 
incluem algumas visões de gênero sobre li-
derança, por exemplo. Mas também há casos 
específicos na indústria que são prevalentes 
em determinados setores. Nas empresas de 
tecnologia, há uma persistente discriminação 
pela idade, as pessoas mais idosas são consi-
deradas menos desejáveis como empregadas. 
Seria interessante pensar em quais existem 
nos supermercados e em como eles impac-
tam suas habilidades de ser criativo e de se 
destacar na multidão. 

você afirma que inovação é identificar as 
necessidades não atendidas de um grupo, 
criando melhores maneiras de ajudá-lo. 
Quais as principais mudanças vistas no ramo 
supermercadista que chamaram sua atenção?

A fusão entre os mundos online e offline — a 
assim chamada revolução O2O – é um fenô-
meno muito interessante no qual os varejistas 
estão tentando embaçar as diferenças entre as 
duas formas e alavancar o melhor que cada 
canal tem a oferecer enquanto mesclam a ex-
periência para o consumidor. Os supermer-

cados estão utilizando programas de fidelida-
de para coletar dados de hábitos de compra de 
seus clientes e então aplicar algoritmos para 
oferecer ofertas personalizadas dentro da loja 
(por meio de um aplicativo) ou para induzi-
los a ingressar na loja (ou comprarem no site) 
por newsletters semanais enviadas por e-mail. 
Por exemplo, a Amazon está produzindo 
uma tecnologia inteligente dentro de aplica-
tivos para integrá-la com a Alexa e automa-
ticamente enviar um comando de “comprar 
leite” quando o refrigerador perceber que o 
produto acabou. 

Em um mundo em que a mudança é a única 
constante, como a construção de estratégias 
empresariais deve ser alinhada com as 
pessoas dentro das organizações?

Num cenário de mudanças constantes e ace-
leradas, a melhor estratégia é estar permanen-
temente experimentando e repetindo todos 
os aspectos de sua proposição de valor. Faça 
experimentos com o layout da loja, com ofer-
tas especiais, mas também com o empacota-
mento e outros aspectos de seu negócio para 
avaliar se esses ajustes capturam mais valor. 
O movimento mais perigoso nos dias de hoje 
é não fazer nenhum movimento; as pessoas 
e a organização devem se concentrar em es-
tar abertas à experimentação e desenvolver 
agilidade em seus pensamentos e operações. 
Fortaleça a tendência para a sustentabilidade, 
reduzindo visivelmente o uso de embalagens 
plásticas em suas lojas, talvez até mesmo ba-
nindo as sacolas plásticas antes que haja legis-
lação sobre isso e veja como seus consumido-
res reagem a essa atitude.
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UnisUper reinaUgUra loja em Viamão
a rede Unisuper reabriu as 
portas do seu supermer-
cado localizado na avenida 
liberdade, 2255, no bairro 
santa isabel, em Viamão. a 
reinauguração ocorreu no 
dia 21 de junho e contou 
com as presenças de auto-
ridades locais, fornecedo-

res, colaboradores e diretoria, além dos clientes, que aproveitaram 
um dia com ofertas especiais. o empreendimento conta com uma 
área total de 2 mil m² e oferece estacionamento próprio com 30 va-
gas. a reforma incorporou à estrutura um pequeno centro comercial 
com farmácia, estética e outras lojas. no interior, haverá correspon-
dente bancário em parceria com o Bradesco e caixas eletrônicos.

agas manifesta-se soBre lei 
qUe oBriga higienização de carrinhos
a agas informou que está monitorando a tramitação do projeto de lei 
que obriga a higienização de carrinhos e cestas em supermercados na 
cidade de porto alegre, recentemente aprovado na câmara municipal 
de Vereadores. a entidade posiciona-se contrária à medida, informan-
do que a higienização dos carrinhos e cestos já é um item indispen-
sável no checklist das empresas. “o consumidor é muito atento às 
questões de segurança, de saúde e higiene, e o supermercado que 
não cumprir requisitos mínimos de asseio será rapidamente eliminado 
pelo cliente”, afirma o presidente da associação, antônio cesa longo. 
de qualquer forma, a entidade irá informar seus associados sobre a 
regulamentação e orientar o cumprimento de suas disposições.

Varejo ganha 
mais peso na economia
o segmento varejista passou a ser o mais 
representativo na atividade comercial brasileira 
em 10 anos (de 2008, quando o atacado era 
o segmento mais forte, a 2017). segundo a 
pesquisa anual de comércio, divulgada no dia 
27 de junho pelo instituto Brasileiro de geogra-
fia e estatística (iBge), o setor respondeu por 
45,5% da receita operacional líquida de r$ 3,4 
trilhões do comércio nacional em 2017, contra 
44,6% do setor atacadista e 9,9% do comércio 
de veículos, peças e motocicletas. os principais 
aumentos na receita operacional líquida foram 
observados em hipermercados e supermer-
cados (2,7 pontos percentuais), passando de 
9,8% para 12,5% em dez anos.

sUpermercado langUirU 
aBre em estrela
no dia 5 de julho iniciaram as operações 
do novo supermercado languiru, em es-
trela. o empreendimento ocupa as instala-
ções do antigo esquinão supermercado, 
na rua joão lino Braun. a loja conta com 
hortifrútis, padaria, açougue, fiambreria 
e espaço dedicado ao setor de insumos, 
no piso inferior, com produtos voltados ao 
agricultor. Um dos diferenciais é o horário 
de expediente: segundas a sextas-feiras, 
das 8h às 19h30min, aos sábados, das 
8h às 19h, sem fechar ao meio-dia, e aos 
domingos, das 8h às 11h30min. agora, a 
cooperativa passa a ter oito supermerca-
dos: teutônia (3), poço das antas, Bom 
retiro do sul, cruzeiro do sul e arroio do 
meio, além de estrela.
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iBope: 26% dos internaUtas 
possUem apps de descontos
de acordo com pesquisa do ibope conecta, 26% dos internau-
tas brasileiros possuem ao menos um aplicativo de desconto 
instalado em seu smartphone. destes, 71% possuem ao menos 
um app de supermercado – em um ano, esse percentual aumen-
tou 15 pontos percentuais. os entrevistados que souberam da 
ferramenta na própria loja somam 51% e os que baixaram por 
conta própria são hoje 13%. há também os que conheceram 
por meio de propagandas em sites ou redes sociais (16%). a 
satisfação geral dos internautas com o uso dos aplicativos caiu 
cinco pontos percentuais: de 46% para 41%. além disso, um 
em cada quatro usuários desses apps (42%) acham que eles 
podem melhorar e ter mais benefícios e ofertas exclusivas.
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comercial zaffari proporciona 
experiências gastronômicas
o evento gastronômico festival sabores do inverno comer-
cial zaffari chegou à 4ª edição com atrações e um cronogra-
ma diário de workshops e apresentações. o evento ocorreu 
em dois finais de semana, de 21 a 23 de junho e 28 a 30 de 
junho, na comercial zaffari Vergueiro, em passo fundo. com 
mais de 800 produtos de 35 expositores, nacionais e importa-
dos, o festival é referência no roteiro de experiências gastro-
nômicas de inverno, promovendo momentos únicos para os 
visitantes. a programação incluiu atividades com especialis-
tas em vinhos, espumantes e cervejas para proporcionar uma 
experiência rica em conhecimento, sensações e sabores. 

santiago agora 
tem rancho atacadista
o grupo libraga Brandão, que tem em 
seu portfólio a rede Vivo supermercados, 
levou o rancho atacadista para santiago. 
É a segunda unidade da bandeira, que já 
abriu portas em Venâncio aires no final de 
2018. com uma estrutura mais simples em 
relação aos supermercados tradicionais e 
foco no autosserviço, o rancho atacadista 
traz a proposta de realizar vendas no 
varejo com preço de atacado para todos 
os públicos, estimulando as compras por 
volume. a abertura aconteceu no dia 14 
de junho. a loja fica na rua dr. rivota, 417, 
conta com 2.400m² de área de vendas e 
estacionamento para até 100 veículos.

presidente da agas 
fala para aVicUltores
o presidente da agas, antônio cesa longo, falou 
sobre atualidades no comércio de proteína animal 
na 2ª conferência Brasil sul da indústria e produ-
ção de ovos (conbrasul), no dia 17 de junho, em 
gramado. o evento reuniu os principais produtores, 
empresários, entidades, agroindústrias, dirigentes 
da área de equipamentos e tecnologias, órgãos de 
comunicação setorial e convidados internacionais 
para debaterem o segmento no Brasil. o momento 
é positivo para a produção de ovos de galinha, que 
cresceu 6% no primeiro trimestre do ano.  

cooperatiVa santa clara inaUgUra 
sUpermercado em daVid canaBarro
em 26 de julho, a santa clara inaugurou seu 12º supermercado, na 
cidade de david canabarro. a ocasião reuniu autoridades, funcioná-
rios, conselheiros, associados e direção da cooperativa. o espaço 
tem 2.365 m² de área total, sendo 1.018 m² somente de loja. o 
mercado oferece ao público padaria, açougue, hortifrutigranjeiros, 
produtos de limpeza e perfumaria, além de várias linhas de alimen-
tos e bebidas. a unidade também conta com loja de confecções e 
uma lanchonete. 
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dália sUpermercados 
entrega sacolas retornáVeis
os clientes do dália supermercados de encantado e arroio 
do meio foram surpreendidos com uma sacola retornável de 
brinde por terem feito compras acima de r$ 50 no dia mun-
dial do meio ambiente (5 de junho). em encantado, foram 
entregues 350 sacolas com estampas coloridas, incentivando 
a utilização da bolsa retornável em substituição às sacolas 
plásticas tradicionais. no supermercado de arroio do meio, 
foram entregues 150 sacolas com o mesmo objetivo.
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stok center deVe aBrir loja em ijUí
a rede de supermercados stok center abrirá uma unidade 
em ijuí, ao lado da havan, consolidando o modelo de par-
ceria colocado em prática em caxias do sul e passo fundo, 
onde as duas lojas ficam lado a lado. a loja do stok center 
será instalada nas dependências de uma antiga concessio-
nária de veículos. o supermercado já possui unidades em 
santa rosa, santa maria, Vacaria e santo Ângelo. o novo 
empreendimento vai gerar cerca de 50 empregos diretos.

festiVal ViVa itália no sUper danieli 
nos dias 12 e 13 de julho, o supermercado danieli de 
tapejara realizou o festival de sabores Viva itália. os 
clientes que foram até a loja puderam degustar uma série 
de produtos típicos italianos: pizzas tia inês, massas 
orquidea, molhos fugini, queijos deale, vinhos zanotto, 
cervejas titans e chocolates divine. além disso, o danieli 
também exibiu peças do museu famiglia trentina de ta-
pejara. a decoração especial, as degustações e a oportu-
nidade de conhecer um pouco da história dos imigrantes 
italianos da região atraiu um grande público.

Venda de qUeijos artesanais
o presidente jair Bolsonaro sancionou a lei que regu-
lamenta a produção e a comercialização de produtos 
artesanais como queijos, mel e embutidos no Brasil. 
o texto foi publicado no diário oficial da União no dia 
19 de julho. assim, fica permitida a venda interesta-
dual desses itens. de acordo com a norma, caberá ao 
produtor artesanal a responsabilidade pela identidade, 
qualidade e segurança sanitária dos alimentos, deven-
do cumprir os requisitos sanitários estabelecidos pelo 
poder público. a inspeção será feita pelos serviços sa-
nitários estaduais, que também cuidarão da concessão 
dos selos às mercadorias. de acordo com a ministra 
da agricultura, tereza cristina, cerca de 170 mil produ-
tores serão beneficiados neste primeiro momento.
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traBalho em domingos e feriados
a norma da secretaria especial de previdência e trabalho, do 
ministério da economia, amplia de 72 para 78 os setores da 
economia com autorização permanente para que funcionários 
trabalhem aos domingos e em feriados civis e religiosos. a por-
taria, em vigor desde 18 de junho, inclui indústrias de extração 
de óleos vegetais e de biodiesel, do vinho e de derivados de uva 
e aeroespacial, além de comércio, estabelecimentos destinados 
ao turismo em geral e serviços de manutenção aeroespacial. 
trabalhadores que forem escalados nestes períodos devem tirar 
folgas em outros dias da semana. 

leite É preferência nos lares 
levantamento da kantar mostra que o leite do tipo Uht ou 
longa vida está presente em 91,5% das casas brasileiras. já o 
consumo do tipo fermentado aumentou 4 pontos percentuais 
nos últimos 12 meses, fechados em março – chegando a mais 
de 2 milhões de novos lares. o pasteurizado registrou alta de 
10,3% em termos de volume no mesmo período e os produtos 
zero lactose ganharam mercado, sendo adquiridos pelo menos 
uma vez em 2018 por 20% das famílias. na região sul, as mar-
cas líderes são a catarinense tirol, seguida pela gaúcha elegê e 
a paranaense frimesa. 

coqUeiros aBre noVa loja
a rede supermercadista coqueiros, de 
carazinho, inaugurou uma unidade no 
município de passo fundo, em 30 de 
maio. localizada na avenida presidente 
Vargas, 1.905, a nova loja possui uma 
estrutura moderna, com layout arrojado, 
em um tradicional ponto do setor. primeiro 
supermercado da empresa na cidade, 
ele possui 1,1 mil m2, oferecendo à 
comunidade 15 mil itens e 11 check-outs. 
com a novidade, a empresa gerou 80 
empregos diretos na região, próxima ao 
passo fundo shopping. 

cadastro nacional 
de prodUtos
para auxiliar as empresas no registro 
de seus produtos, além da gestão e do 
controle da numeração de mercadorias, 
os supermercadistas contam com o 
cadastro nacional de produtos (cnp). 
a ferramenta online, desenvolvida pela 
gs1 Brasil – associação Brasileira de 
automação, tem o apoio institucional da 
associação gaúcha de supermercados. 
a tecnologia se mostra intuitiva para 
a geração e a impressão do código 
de barras, baseada nos 5Vs do Big 
data (volume, velocidade, variedade, 
veracidade e valor). saiba como utilizá-la 
no site www.cnp.gs1br.org.

pagamentos por app e qr-code
de acordo com o estudo Meio de pagamento – QR-Code 
– Na visão dos consumidores e das empresas varejistas, da 
sociedade Brasileira de Varejo e consumo (sBVc) e agp 
pesquisas, 82% dos varejistas planejam criar aplicativos e usar 
qr-codes como forma de pagamento nos próximos meses. 
segundo o levantamento, pagamentos via apps (24%) e por 
código (17%) já são realidade em lojas físicas. no entanto, o 
uso destas tecnologias ainda é um desafio para o setor. entre 
as principais barreiras apontadas estão a sua pequena utilização 
no mercado (50%), difícil implementação (25%) e falta de 
informação disponível (25%).

Divulgação/Supermercados Coqueiros
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BloCkChaiN para 
rastrear alimentos
o carrefour avança no uso de tecnologia para 
rastreamento dos produtos comercializados em suas lojas 
e lança sua primeira linha de produtos com blockchain. 
desde abril, a linha de suíno sabor & qualidade, 
disponíveis em 18 cortes, conta com a novidade. 
a tecnologia permite aos clientes da rede acessar 
informações detalhadas de todas as etapas de produção e 
distribuição, desde a fazenda até a chegada da mercadoria 
nos supermercados. até o fim desse ano, a expectativa 
é incluir mais quatro produtos nesse rastreamento. a 
iniciativa conta com parceria da empresa safe trace. 

Brasileiros BUscam 
prodUtos mais saUdáVeis
o consumidor passou a adotar uma relação 
mais holística com a saúde e o meio ambien-
te, o que vem se refletindo nas estratégias 
da indústria e do varejo brasileiro. segundo 
o estudo Estilos de Vida 2019 da nielsen, o 
meio ambiente aparece como uma das 10 
principais preocupações do brasileiro, ficando 
atrás apenas da violência, serviços públicos, 
aumento no custo de vida, educação e econo-
mia. a população está mais prática (55% dos 
entrevistados vai direto à loja para efetuar a 
compra), mais saudável (57% reduziu o con-
sumo de gordura e 56% diminuiu a ingestão 
de sal), mais negociadora (64% escolhe as mar-
cas pelo baixo preço) e mais sustentável (42% 
está mudando seus hábitos de consumo para 
reduzir o impacto no meio ambiente).

Uniformes antigos Viram 
sacolas retornáVeis
em 26 de abril, a coagrisol apresentou sacolas 
retornáveis que foram confeccionadas pela 
reutilização dos uniformes dos colaboradores da 
cooperativa. a iniciativa é uma etapa do projeto 
pedacinhos de cooperação, que busca reutilizar 
os uniformes antigos da empresa. elas foram 
confeccionadas pelas voluntárias do cantinho da 
fraternidade, grupo parceiro da coagrisol. mais de 
500 sacolas foram distribuídas nos supermercados 
da cooperativa. “nossa ação tem um importante 
significado na questão ambiental, pois, com o uso 
de sacolas retornáveis, reduzimos a quantidade das 
sacolas de plástico”, comenta a diretora de varejo, 
cynthia gradaschi corrêa. a empresa também utiliza 
sacolas oxibiodegradáveis.

paixão por sUpermercado 
É tema de aniVersário de criança 
joão pedro, de apenas 2 anos, surpreendeu a todos quando trocou o 
aniversário com o tema de super-heróis pela temática das gôndolas 
e carrinhos do mundial, tradicional rede de supermercados do rio 
de janeiro. a data foi comemorada em 15 de junho, em um salão 
de festas na Barra da tijuca. além da roupa de gerente, usada pelo 
menino, a decoração incluiu balanças, sessão de legumes, frutas, 

peixes e uma padaria. segundo 
gabriela mussi, mãe de joão pe-
dro, a diversão do filho é assistir 
a vídeos de comerciais antigos 
da rede na internet. “ele sempre 
ficou fissurado nas propagandas 
do mundial, sabe todas as mú-
sicas e até decorou as ofertas 
anunciadas”, comenta.
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eVento projeta mercado Brasileiro 
de Vinhos para o mUndo  
com reconhecimento crescente do setor mundial de vinhos 
por ser um produtor qualificado e mercado consumidor 
bastante promissor, o Brasil se prepara para sediar a segun-
da edição da Wine south america. de 25 a 27 de setem-
bro, Bento gonçalves reunirá importadores, distribuidores, 
profissionais do vinho e apreciadores. os participantes 
poderão conferir os rótulos das principais regiões produtoras 
nacionais e internacionais. “aprofundaremos o conhecimento 
sobre os vários terroirs brasileiros”, adianta orestes de an-
drade jr. , o presidente da seccional gaúcha da associação 
Brasileira de sommeliers (aBs-rs).
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Calendário de eventos

esCola móvel agas de olho no Futuro

20 a 22/08 
expoagas 2019
local: centro de eventos fiergs/porto alegre

23 e 24/10 
53ª conVenção regional de sUpermercados
local: centro de eventos de tramandaí

25/11
carrinho agas
local: grêmio náutico União, em porto alegre

AgendA AgAS

cerVejarias crescem no país 
conforme o anuário da cerveja no Brasil 2018, 
divulgado recentemente pelo ministério da agri-
cultura, pecuária e abastecimento (mapa) este 
nicho se mantém em crescimento acelerado. são 
889 cervejarias em atividades, com crescimento 
de 30% em relação a 2017. dos 5.570 municípios 
brasileiros, 479 já possuem pelo menos uma cerve-
jaria registrada. só no ano passado, foram 6,8 mil 
concessões de novos rótulos e chopes.  
o sudeste detém 90% dos registros de produtos 
no mesmo período, sendo o rio grande do sul 
teve mais de mil novos itens. já o estado tem a 
maior concentração de fábricas (186), seguido 
de são paulo (165) e minas gerais (115). levanta-
mento realizado pela abracerva mostra ainda que 
empresas do setor com menos de 100 funcionários 
geraram 1.114 vagas em 2018. a mapa já registra 
mais de mil cervejarias no país. 

ampliação do miller Verena
a comunidade santa-cruzense conta, desde julho, 
com uma loja mais ampla e moderna: o miller 
Verena, que possui 500 m2 de área de vendas e 
500 m2 destinados à central de produção da linha 
de padaria e confeitaria. a ampliação também 
abrange os espaços de fiambreria e açougue da 
loja, dobrando as opções de produtos ofertados 
aos clientes. com a reformulação, a adega passou 
a oferecer mais de 50 rótulos, entre vinhos e 
espumantes nacionais e importados. também 
foi criada uma central de ar condicionado, além 
de estacionamento próprio com 1 mil m2 ao 
lado da loja, na rua machado de assis. o miller 
supermercados emprega mais de 480 funcionários, 
possuindo 4 unidades em santa cruz do sul.

Cidreira

2/09
o açoUgUe de sUcesso
instrutor: luiz carlos jantzen

3/09
Mix de sUcesso para padarias e confeitarias
instrutor: fabiano soares

4/09 
festiVal de tortas
instrutor: fabiano soares

não-me-toque

9/09 
cortes especiais e qUalidade na desossa
instrutor: luiz carlos jantzen

10/09 
formação de açoUgUeiros (Básico)
instrutor: luiz carlos jantzen

11/09 
formação de cartazistas / instrutor: rainer telini

12/09 
preVenção de perdas para eqUipes de loja
instrutor: gustavo fauth

13/9 
formação de fiscais de caixa / instrutor: salvador fraga

Bento gonçalves

25 a 27/09 
Wine south america

arroio do meio

4/11
cortes especiais / instrutor: luiz carlos jantzen

5/11
qUalidade na desossa / instrutor: luiz carlos jantzen

6/11
Mix de sUcesso em padarias e confeitarias
instrutor: fabiano soares
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Nestlé iNveste em iNovação 
A Nestlé iniciou uma jornada global de melhorias e 
inovações de portfólio para atender a novos perfis e ofe-
recer soluções que levem saúde, nutrição e bem-estar 
ao consumidor. No Brasil, nos últimos 5 anos, investiu 
mais de R$ 400 milhões em pesquisas e lançamentos 
de produtos mais saudáveis, além da renovação do seu 
mix. Em 2018, os produtos da empresa entregaram à 
população brasileira mais de 6 mil toneladas de vegetais, 
mais de 3,5 mil toneladas de oleaginosas e sementes 
e mais de 12 mil toneladas de cereais e grãos. A com-
panhia também intensificou o processo de redução de 
ingredientes como açúcar, sódio e gorduras.

Fruki aNuNcia sucessão Na presidêNcia 
Uma das mais tradicionais indústrias de bebidas da 
Região Sul do Brasil, a Fruki anunciou em abril a suces-
são da sua presidência. Dentro do planejamento estabe-
lecido previamente, o empresário Nelson Eggers, neto 
do fundador, assumiu como presidente do Conselho 
Consultivo, enquanto Aline Eggers Bagatini passou a 
ocupar a presidência executiva. A diretoria administra-
tiva, até então exercida por Aline, passou às mãos de 
Júlio Eggers. O processo sucessório foi desenvolvido de 
maneira estruturada, seguindo o trabalho de governança 
corporativa implantado há anos. A empresa tem matriz 
em Lajeado, onde estão suas sete linhas de produção. 

Hercosul celebra 18 aNos
Atuante no mercado de pet food, a Hercosul Alimentos 
celebrou 18 anos em junho. Fabricante de alimentos 
secos, úmidos e petiscos para cães, gatos e pássa-
ros, a empresa cresceu ao longo dos anos, buscando 
sempre evoluir para oferecer o que há de melhor em 
termos de qualidade e inovação para o seu segmen-
to. Além da sede em Ivoti, também conta com uma 

fábrica em Vacaria (RS), 
quatro centros de distri-
buição no Brasil e um no 
Paraguai, onde, ainda em 
2019, deve inaugurar sua 
mais nova e mais moderna 
planta fabril.

FröHlicH apoia projeto ambieNtal
O Projeto Arboriz(ar), que acontece pelo quarto 
ano consecutivo em Novo Hamburgo, conta com 
a Fröhlich como parceira. A iniciativa reúne empre-
sas engajadas com a questão ambiental, plantando 
mudas de árvores na principal rua da cidade. As 
espécies serão cuidadas por engenheiros agrônomos 
até que atinjam a maturidade para seu crescimento e 
desenvolvimento autônomo. A ação envolve ainda a 
distribuição de cartilhas da educação ambiental e pa-
lestras em escolas sobre a importância das árvores.

FrigoríFico silva estreita 
relação com pecuaristas gaúcHos
Com o objetivo de valorizar a carne gaúcha de alta 
qualidade, o Frigorífico Silva realizou em abril o 1º 
Encontro de Produtores de Carne de Qualidade, em 
Santa Maria. Além de mostrar em números o cresci-
mento contínuo no mercado e o reconhecimento da 
marca Best Beef como carne premium, o grupo, com-
posto por cerca de 120 produtores rurais gaúchos, 
teve acesso às tabelas de bonificações oferecidas 
pela indústria. A atividade promoveu a interação entre 
os gestores da fábrica e os seus fornecedores. 

piá promove semiNário do produtor de leite
Marau, Vila Flores e Nova Petrópolis receberam o 8º 
Seminário do Produtor de Leite Piá no início de junho. 
O evento teve como objetivo principal compartilhar 
informações e dados procedimentos que envolvem 
o setor lácteo, desde a coleta do leite até o controle 
de faturamento das propriedades, além de aproximar 
o agricultor da Cooperativa. “Foram mais de mil 
associados, que tiveram a oportunidade de adquirir 
conhecimento através das palestras”, avaliou o 
presidente da Piá, Jeferson Smaniotto. 
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lac lélo recebe premiação iNédita Na FraNça
A Lac Lélo é a primeira indústria de laticínios do sul 
do Brasil a conquistar o prêmio máximo em uma das 
principais competições internacionais de queijos. O 4º 
Concurso Mundial do Queijo e de Produtos Lácteos foi 
realizado em junho na cidade de Tours, na França. O 
requeijão cremoso recebeu a medalha de ouro. Além 
deste produto, a companhia tem em seu portfólio as 
versões light, cheddar, zero lactose e culinário.

cooperativa saNta clara iNaugura uNidade em casca
A Cooperativa Santa Clara inaugurou sua terceira 
unidade de Laticínios, em Casca, em 12 de julho. 
A nova instalação tem 22 mil metros quadrados e 
possui capacidade total de industrializar 600 mil 
litros por dia, iniciando com processamento de 300 
mil litros/dia. O espaço será utilizado para produzir 
todas as versões de leite UHT (integral, desnatado, 
semidesnatado e zero lactose), e tem potencial fu-
turo para produzir derivados, como achocolatados. 
Atualmente, a Santa Clara conta com três plantas 
de processamento de lácteos no Estado: em Carlos 
Barbosa, Casca e Getúlio Vargas.

laNçada pedra FuNdameNtal do memorial raNdoN
O Instituto Elisabetha Randon, responsável pelo 
investimento social das Empresas Randon, realizou 
em 8 de maio o lançamento da pedra fundamental do 
Memorial Randon, a ser construído em área próxima 
ao Jardim Botânico, em Caxias do Sul. O projeto 
prevê colocar à disposição da comunidade salas de 
pesquisa, videoteca, auditório com cadeiras remo-
víveis, exposições, espetáculos e oficinas culturais, 
além de café bistrô e loja de souvenirs. 

moiNHo do Nordeste completa 73 aNos 
Com fábricas em Antônio Prado (RS) e Pinhais (PR), o 
Moinho do Nordeste completou 73 anos em 9 de maio. 
Entre as mais tradicionais indústrias de trigo do sul do 
Brasil, a empresa renova o compromisso de inovar para 
inspirar seus clientes com produtos de alta qualidade. 
“Queremos incentivar as pessoas a viver experiências 
prazerosas na cozinha com a marca Nordeste. Investi-
mos em tecnologia, inovação e qualidade em todos os 
aspectos do negócio”, afirma o diretor-presidente Val-
domiro Bocchese Cunha. Fundada em 1946, a empresa 
nasceu com a proposta de modernizar o processamento 
de trigo na região e emprega mais de 350 trabalhadores.

marilaN apreseNta sua Nova ideNtidade visual 
Sediada no interior de São Paulo, a Marilan participou 
em maio da Sweets & Snacks Expo 2019, uma das 
maiores feiras de confeitaria e snacks da América do 
Norte, em Chicago, nos Estados Unidos, para apre-
sentar sua nova identidade visual. A companhia busca 
consolidar-se como empresa exportadora, além de ex-
pandir os negócios com novos distribuidores e redes 
de supermercados locais. A empresa tem um portfólio 
de mais de 100 itens, incluindo biscoitos salgados, 
doces, cookies, recheados e amanteigados.

laNguiru iNaugura uNidade em veNâNcio aires
A Cooperativa Languiru inaugurou sua Unidade de 
Recebimento de Grãos em Venâncio Aires, em 1º de 
maio. A infraestrutura é composta por dois silos verti-
cais graneleiros, com capacidade para 2,5 mil sacos 
cada (150 toneladas), e está instalada junto ao Agro-
center Languiru, às margens da RSC-287, próximo ao 
trevo de acesso ao município. As operações foram 
iniciadas em 8 de abril, em caráter experimental.
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Compreendendo a Geração Y
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onhecer melhor padrões de 
comportamento do consumidor ajuda a segmen-
tar o público potencial e desenvolver estratégias 
de marketing mais direcionadas. Por esse mo-
tivo, muitos profissionais procuram entender, 
analisar e comparar hábitos e preferências entre 
as diferentes gerações.

Os millennials hoje estão num estágio do ciclo 
de vida que é muito relevante às empresas de di-
ferentes setores, ganhando peso no mercado de 
trabalho e adquirindo poder de consumo. “Eles 
são 33,4% dos indivíduos em todo Brasil. Não só 

representam muito em volume, mas seu poder de 
consumo é bastante expressivo e tende a crescer 
enquanto progridem em suas carreiras e crescem 
suas famílias. Portanto, captar sua atenção e gastos 
é de importância crescente”, orienta Ricardo Al-
varenga, líder da Unidade de Negócios de Servi-
ços ao Painel do Consumidor da Nielsen.

Esses consumidores são responsáveis por 
18% dos gastos dos lares brasileiros e estão em 
uma faixa etária de plena atividade no mercado de 
trabalho, passando a ditar qual modelo de consu-
mo será adotado nos próximos anos. Com maior 

Os millennials, também conhecidos 
como geração Y, hoje representam 
33,4% da população do país e são 
responsáveis por 18% dos gastos 
dos lares brasileiros. Consultores 
orientam como os supermercadistas 
podem atender melhor esse público

C TexTo: Laura Schenkel /  FoTo de aberTura: ©iStock.com/disobey art
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“É uma geração 
que está em busca 

constante de 
informação e de 

novidades.”

divulgação/mindminers 

danieLLe aLmeida
Head de Marketing 

da MindMiners 

acesso à informação por meio de ferramentas 
online e interações em redes sociais, o preço 
e a qualidade continuam sendo importantes 
na decisão de compra desta geração. Todavia, 
fatores como fazer diferença na sociedade, dis-
ponibilização de informações do produto onli-
ne, flexibilidade de horário de funcionamento 
e variedade de sortimento passam a ter maior 
importância para o consumidor.

“Atualmente, na América Latina, 1 de cada 
4 lares é chefiado por alguém nascido entre o 
início da década de 1980 até 1996. As tendên-
cias desses compradores são muito relacionadas 
à própria situação econômica em que as famílias 
se encontram, mas é possível observar que al-
gumas características são mais geracionais e são 
marcantes nos hábitos de consumo de grande 
parte desse grupo”, afirma Pedro Guelfi, geren-
te de Soluções de Shopper da Kantar.

A ressalva é compartilhada pela psicanalista 
e consultora Márcia Tolotti. “Podemos avançar 
um pouco no entendimento do tema e perce-
ber que não é algo exclusivo de uma geração 
que nasceu no final dos anos 90. Muitos baby 
boomers ou integrantes da geração X portam-
se como millennials, a ponto de começarmos a 
pensar em comportamentos e não em idade.” 
Definir uma geração é um processo que envol-
ve a análise e comparação de um estrato da po-
pulacional por meio de diversos fatores, como 
demografia, contexto histórico, cultura popular, 
atitudes e o senso comum entre pesquisadores. 
Como consequência, as definições são de natu-
reza subjetiva, e por isso não devem ser consi-
deradas de forma absoluta, e sim usadas como 
um guia para a análise.

Os millennials foram criados em um período 
de grandes avanços tecnológicos e enxergam o 
uso da tecnologia como algo necessário, tanto no 
meio pessoal quanto no acadêmico e profissional. 
“É uma geração que está em busca de informação 
e de novidades constantemente e que de forma 
geral apresenta um posicionamento político e so-
cial mais liberal do que as anteriores. Por conta da 
facilidade com a tecnologia, têm uma relação com 
a comunicação diferente das gerações anteriores, 
e são bastante ligados às redes sociais”, afirma 
Danielle Almeida, Head de Marketing da Mind-

Miners, que considera integrantes desse grupo as 
pessoas nascidas entre 1981 e 1994. 

A influênciA dA GerAção Y
Dos lares chefiados por esse grupo, 84% têm 

crianças, sendo mais da metade com dois ou mais 
filhos, o que marca profundamente os hábitos de 
consumo, as decisões de compra e define as ne-
cessidades prioritárias desses jovens pais. Também 
são a camada da população com maiores restrições 
de gasto e a mais impactada pelo desemprego, já 
que grande parte ainda está se inserindo no mer-
cado de trabalho. 

“Cerca de dois terços desses lares são de baixa 
renda e mais da metade das mulheres trabalham 
como dona de casa, não sendo fontes diretas de 
renda para as famílias. Isso faz com que esses lares 
sejam os mais afetados pelas dinâmicas econô-
micas e busquem, portanto, formas de equilibrar 
seus recursos para garantir o sustento das casas”, 
observa Guelfi. Além disso, 34% dessas famílias 
são de classe social mais alta, compondo famí-
lias menores e sem crianças, em geral, enquanto 
outros 66% são de famílias maiores, com dois ou 
mais filhos, em média.

idAs Ao PdV
De acordo com estudo da Kantar Worldpa-

nel divulgado na 53ª Convenção Abras, em 2018 
o consumidor mostrou ter maior controle sobre 
os gastos, visitar menos vezes os pontos de ven-
das, porém uma variedade mais ampla de locais, 
e priorizou a preferência pela experiência em re-
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lação ao produto, em comparação a 2015 e 2016. 
O cenário foi fortemente influenciado pelos 
consumidores em questão. Os núcleos lidera-
dos por millennials têm o menor gasto anual com 
FMCG quando comparado aos outros grupos 
de consumidores por geração –  a sigla, em in-
glês, representa a expressão Fast Moving Consumer 
Goods, traduzida como produtos de giro rápido 
ou cesta de consumo massivo. Considerando a 
população da América Latina como um todo, es-
ses lares gastam cerca de 8% menos com a cesta 
ao longo de um ano e foram os únicos da re-
gião a reduzirem as despesas em 2018 em relação 
ao ano anterior. A principal contribuição para o 
maior controle das despesas com consumo vem 
da menor quantidade de idas ao ponto de venda. 

“Em 2018 no Brasil, um lar chefiado por 
consumidores sêniores (mais de 65 anos) vi-
sitou o PDV cerca de 88 vezes para fazer suas 
compras, enquanto um liderado por millennials 
fez 10 visitas a menos, para compras de FMCG. 
Essa menor frequência, no entanto, está muito 
mais relacionada às compras de proximidade 
(aquelas de tíquete mais baixo e com poucas 
categorias) do que as de abastecimento, já que 
esses lares priorizam as compras maiores, nas 
quais conseguem racionalizar melhor sobre to-
dos os produtos que serão adquiridos”. Ou seja, 
enquanto os sêniores optam mais pela proximi-
dade, a geração Y prefere as opções de abasteci-
mento, otimizando tempo e gasto. Além disso, 
o grupo é responsável por 42% do valor desem-

bolsado da cesta de consumo massivo (veja mais 
no quadro abaixo).

A maior relevância nas compras com menos 
itens, a escolha por opções com maior custo/be-
nefício e busca por promoção também são carac-
terísticas que marcam a necessidade do controle 
de gastos dentro desses núcleos. O comporta-
mento também se reflete nas escolhas de canais 
por esses compradores, formatos emergentes 
com forte crescimento nos últimos anos são bas-
tante favorecidos por isso. “Considerando o con-
texto latino-americano, canais como discounters 
(marcados por preços baixos e marcas próprias) 
e os atacarejos ganham muito espaço no bolso 
desse consumidor em busca de opções econômi-
cas”, comenta o gerente da Kantar.

Atentos às Promoções
Ricardo Alvarenga é da mesma opinião. 

“Com menor lealdade entre os canais conven-
cionais, os millennials se destacam com maior 
número de idas e maior tíquete médio entre ca-
nais que estão em processo de consolidação no 
mercado brasileiro (atacarejo e grandes cadeias 
que atuam no formato vizinhança), em busca da 
melhor oferta.” O grupo é atento a boas oportu-
nidades de compra, uma vez que compara preços 
no celular e migra de loja caso haja uma boa pro-
moção, além de fazer lista de produtos a serem 
adquiridos e olhar catálogos e folhetos com aten-
ção. A maior interação com o universo online e 
smartphones contribui para que a geração diminua 

consumo mAssiVo

A Sigla FMCG (do 
inglês, Fast Moving 
Consumer Goods), 
pode ser traduzida 
como produtos 
de giro rápido ou 
cesta de consumo 
massivo, incluindo 
alimentos, bebidas, 
cuidado pessoal e 
produtos para casa.

compradores %
 2017 2018
maduros 6% 6%
Boomers 23% 21%
Geração X 31% 29%
Millennials 40% 44%

Valor %
 2017 2018
maduros 6% 5%
Boomers 23% 21%
Geração X 34% 32%
Millennials 37% 42%

totAl cestA de consumo mAssiVo
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o número de idas ao ponto de venda, e utili-
za o celular não somente para se comunicar, 
como também para efetuar compras, realizar 
atividades bancárias, interação com redes so-
ciais, além de outras conveniências através de 
aplicativos de deslocamento, trânsito e entre-
gas, entre outros.

“Ainda são consumidores que eventualmen-
te vão ao ponto de venda. Os mais inovadores 
trocam a ida ao ponto de venda pela compra 
pelo telefone. Utilizam o telefone como seu ca-
nal de informação primária, mas ainda frequen-
tam lojas, shoppings e adoram um restaurante” 
afirma Roberto Kanter, consultor à frente da 
Canal Vertical e fundador da Tempu, startup de 
mentorias online. Na sua concepção, é uma ge-
ração híbrida, que dá muito valor à tecnologia, 
mas em contrapartida ainda vai fisicamente às 
compras. “Não como a Geração X, e talvez um 
pouco menos que a Geração Z e com certeza 
menos que a Geração AA. Eles gostam da loja 
desde que ela entregue uma experiência de 
compra interessante.”

Na visão de Jean Rebetez, a relação desse 
grupo com a missão de ida ao ponto de venda 
é marcada por momentos e necessidades distin-
tas. “O Rappi pode ser usado para uma compra 
de emergência, uma reposição específica. Esse 
consumidor vai ao mercado de vizinhança para 
resolver um jantar específico. O hiper e o super-
mercado, usados para abastecimento, têm que se 

repensar enquanto valor agregado”, sugere. Ele 
cita como exemplo a parceria do Magazine Luiza 
com o Carrefour, para disponibilizar um atendi-
mento especializado, mostrando como duas em-
presas podem unir forças para oferecer a melhor 
experiência ao consumidor. Em junho, o Magalu 
passou a fazer a operação das áreas de tecnologia, 
eletro e portáteis em algumas lojas da rede de hi-
permercados em São Paulo. Os clientes da rede 
de eletrônicos e móveis podem, por exemplo, 
retirar produtos comprados no site no espaço da 
marca dentro do Carrefour. Inicialmente, a pre-
visão é que o acordo tenha três meses de dura-
ção. Após o período de experiência, as empresas 
vão definir se darão continuidade ao modelo e 
em que ritmo será expandido.

relAção com o consumo
Grande parte dessa geração possui uma visão 

de mundo conectada com algum propósito de 
vida. Com uma mentalidade em que o compar-
tilhamento e o cuidado mais amplo com o so-
cial, emocional, físico e espiritual, suas compras 
são fortemente influenciadas por empresas que 
enxergam além do lucro. “Os millennials são na-
tivos digitais e, por isso, também são os primei-
ros grandes empoderados do consumo”, pontua 
Kanter. “Alguns desses nascidos mais próximos 
aos anos 2000 são nativos digitais e os que nas-
ceram nos anos 1990 ainda tiveram uma infância 
mais analógica”, comenta o professor da FGV. 
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Márcia Tolotti complementa: “É preciso 
distinguir os young e os old millennials. Os old 
millennials eram crianças e adolescentes nos 
anos 90 e, embora tivessem acesso a internet e 
equipamentos, vivenciaram situações sem tan-
ta conexão com o mundo virtual. Assistiram 
a uma espécie de transição. Em função disso, 
são nostálgicos com tarefas analógicas e embora 
gostem muito do mundo virtual, precisam de 
um tempo no ‘real’, de uma desconexão”, ob-
serva a consultora e escritora. “Já os young mil-
lennials são mais impulsivos e imediatistas e o 
contato digital precisa ser oferecido 24h por dia. 
Prezam por empresas com propósitos genuínos 
e bem-estar social”, sintetiza.

A distinção se estende quando o assunto é 
missão de compra. “Para a parcela mais velha da 
geração Y, embora faça uma vasta pesquisa pela 
internet, o contato físico com o produto ain-
da tem um grau de importância relevante.” Já a 
parcela mais jovem, por conta do imediatismo 
mais voraz, acaba necessitando menos da ida ao 
PDV. “Como o ‘impulso pela compra’ não pode 
esperar, aquisições online são mais utilizadas do 
que a pesquisa ou análise na loja física. O ponto 
de venda tem de ser um lugar de conexão e que 
ofereça algum resultado prático, caso contrário 
eles vão preferir comprar sem sair de casa”, afir-
ma Márcia. Por outro lado, o imediatismo alia-
do à facilidade e para muitos, à falta de planeja-
mento, são fatores que estão levando os jovens 
ao endividamento financeiro.

o que eles PrezAm
Os millennials se preocupam com seu cresci-

mento profissional no futuro, mas não deixam de 
valorizar novas experiências no dia de hoje. “Por 
estarem em uma faixa etária de plena atividade no 
mercado de trabalho e construindo suas famílias, 
essa geração está atenta a taxa de desemprego, edu-
cação e consideram o coletivo importante, levan-
tando temas como meio ambiente, preconceito e 
intolerância”, afirma Ricardo Alvarenga. 

Roberto Kanter ressalta a sua necessidade de 
satisfação imediata. “O que marca eles é uma insa-
tisfação crônica. Estão sempre à procura de coisas 
novas, não são obrigatoriamente afeitos a marcas 
tradicionais, eles já falam de empresas que fazem 

sentido ao seu coração e prezam elementos como 
sustentabilidade, emoção e propósito.”

“Eles estudaram mais que as gerações anterio-
res, têm mais recursos, inclusive financeiros, mais 
tempo na escola, na graduação, na pós-graduação, 
são muito mais preparados do que qualquer gera-
ção anterior. Um integrante desse perfil pode ter 
hoje 35 anos, já tendo viajado para o exterior diver-
sas vezes. Conhece culinárias do mundo, aprecia 
um bom café e um bom vinho”,  afirma Rebetez. 
É um público muito mais evoluído em termos de 
hábitos de consumo, mais centrado nele mesmo, 
mais egocêntrico e mais despreocupado com re-
cursos financeiros, na definição do sócio-diretor 
da GS&Consult. 

Um dos principais pontos, segundo Pedro 
Guelfi, é o fato de se tratar de indivíduos altamen-
te conectados ao mundo digital: 9 em cada 10 mil-
lennials utilizam telefone celular com acesso às re-
des sociais várias vezes ao dia. “O constante uso da 
internet faz com que esses consumidores tenham 
como hábito visitar sites das marcas que compram 
e buscar novas informações sobre os produtos 
que utilizam. Essa vida de atividade online deu 
confiança a essa geração: eles esperam cada vez 
mais produtos e serviços desenvolvidos para 
eles. “Isso significa que para as marcas alcan-
çarem e engajarem seus consumidores devem 
estar presentes e de forma atuante no dia a dia 
digital e nas mídias sociais, prontas para vender 
e atender quando for preciso.”

A presença de crianças nas casas de millenials 
também influencia as aspirações dessas famílias, 
sendo as principais delas: a ideia de comprar uma 
casa e o objetivo de investir na educação dos pe-
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quenos. “Para lidar com todas as pressões eco-
nômicas às quais estão submetidos e atingirem 
seus objetivos familiares, esses consumidores têm 
grande preocupação em administrar os gastos, e 
controlam principalmente os relacionados à ali-
mentação fora de casa, como em restaurantes”, 
exemplifica o gerente da Kantar.   

relAção com As mArcAs
Quando uma empresa verdadeiramente in-

centiva a diversidade, inclui cidadãos e ajuda a 
comunidade e os colaboradores, os millennials 
acabam se conectando e aderindo a ela. “Mas não 
é tão simples assim, as marcas precisam criar um 
conteúdo de atração, saber comunicar”, reflete 
Márcia Tolotti. Outro aspecto interessante é que 
não gostam de ser tratados como uma fatia de piz-
za no gráfico de público-alvo. Costumam buscar 
resultados de forma muito direta, e o engajamen-
to pelas redes sociais aumenta à medida em que 
conseguem ser ouvidos. “Uma marca passa a ocu-
par o lugar na mente do consumidor desde mui-
to cedo e isso gera lealdade. Mas não podem ser 
confundidos com ingênuos. Eles acreditam que o 
compartilhamento é a saída, que o propósito é o 
caminho e que a transparência é o meio para o ser 
humano progredir.” 

lições Aos suPermercAdistAs
Considerando todos os aspectos relativos a 

esse público, Kanter considera que o supermer-
cadista tem que entregar uma melhor experiên-
cia de compra, criar um ambiente mais agradável, 
prestar atenção a experimentação e degustação, 

fazer inovação no ponto de venda e expor o pro-
duto de forma diferenciada. “É tudo aquilo que 
no Brasil o supermercadista praticamente não 
tem feito, com raras exceções”, avalia. “Em Passo 
Fundo, conheci a loja nova do Comercial Zaffari, 
mais aberta, gôndolas mais baixas, espaço de FLV 
mais baixo, com visão 360° e iluminação diferen-
ciada. Tem uma estrutura e visual mais evoluído, 
que fará com que os millennials se sintam melhor 
nela”, comenta o consultor.

Ele lembra ainda que existe uma busca pelos 
aspectos orgânicos, e, por isso, os supermercados 
deveriam dar um foco grande para a sustentabili-
dade, na iluminação, na água, favorecer o comér-
cio de bairro e regional. Na avaliação de Kanter, 
que possui mais de 25 anos de experiência como 
empreendedor e consultor de empresas, os su-
permercados no Brasil carecem de olhar o clien-
te com as suas particularidades. “Poderiam, por 
exemplo, criar seções para pessoas sozinhas, uma 
família com dois filhos ou famílias maiores, falta 
um olhar mais interessante e de um espaço para 
experimentação”. Para ele, é preciso mais inova-
ção e parcerias estratégicas. 

Nesse sentido, segundo Jean Rebetez, é preci-
so pensar em uma plataforma online e offline. “A 
loja precisa ser absolutamente atraente, trabalhar 
o visual merchandising, e tem que estar bonita, com 
sortimento completo. Além disso, precisa ofere-
cer um delivery ágil, em até 30 minutos. Como os 

itens fundAmentAis

Casa, carro e plano de saúde ainda são considerados itens 
fundamentais pelos millennials:

95% consideram importante possuir uma casa

88% afirmam que é relevante ter um plano de saúde

79% responderam que precisam ter um smartphone

76% consideram importante possuir um carro

71% dizem que ter um notebook é essencial

59% reconhecem como fundamental possuir uma televisão

4% afirmam ser necessário ter um relógio de luxo

Fonte: mindminers
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“Conseguir a lealdade 
desse público é tarefa 
mais árdua do que nas 
gerações anteriores.” 

divulgação/nielsen

riCardo aLVarenGa
Líder da Unidade de 

Negócios de Serviços ao 
Painel do Consumidor 

da Nielsen 

millennials vão menos ao supermercado, em com-
paração à geração anterior, quando vão ao PDV 
esperam encontrar curadoria, com opções de or-
gânicos e saudabilidade. Não pode ser apenas um 
depósito de mercadorias”. Quanto mais serviços 
puderem prover além do produto em si e abarcar 
novas categorias, melhor. “Quem não fizer isso 
vai perder público.” 

Além da geração de conteúdo relevante nas 
redes sociais, site atraente e de promover expe-
riências nos PDVs, Márcia Tolotti recomenda ao 
varejista se manter atualizado, mudando sempre 
que for necessário. “Essa geração não gosta de ro-
tina. Entretenha-os e facilite a entrega”, aponta a 
psicanalista e consultora.

De acordo com Ricardo Alvarenga, da Uni-
dade de Negócios de Serviços ao Painel do Con-
sumidor da Nielsen, a decisão de compra dos 
millennials traz diferentes combinações de escolha, 
sendo, por vezes, o preço e a qualidade os princi-
pais atributos, mas não os únicos. “Conseguir a 
lealdade desse público é tarefa mais árdua que 
nas gerações anteriores, mas alguns aspectos se 
destacam quando os comparamos com as de-
mais faixas de idade. São eles: variedade de pro-
dutos e marcas, horário de funcionamento fle-
xível, informações online sobre seus produtos 
e descontos pelo aplicativo. O millennial busca 
maior possibilidade de escolha, com mais aces-

so a informação e descontos exclusivos para efe-
tuar a compra no melhor momento para ele”.

A primeira coisa que qualquer varejista deve 
levar em consideração é o entendimento de quem 
é o comprador que está presente em suas lojas, ob-
serva Pedro Guelfi. Os consumidores da geração 
Y já são parte significativa das compras realizadas 
no mercado, mas é fundamental entender a região 
de atuação das lojas e as condições econômicas de 
seu público-alvo para a definição da forma como 
trabalhar e atender os seus consumidores. 

“Como estão menos dispostos a se deslo-
carem até o ponto de venda, é fundamental 
promover formas de garantir que essas pesso-
as tenham facilidades em relação às compras.” 
Nesse sentido, apesar do e-commerce ter baixa 
participação de mercado quando comparado 
aos canais tradicionais, garantir possibilidades 
para o consumidor simplificar suas compras 
por meios digitais pode ser fundamental para 
o sucesso do varejista. “Sistemas como o uso 
de aplicativos para fazer as compras somen-
te com a retirada em loja ou de entrega em 
domicílio são exemplos de processos que 
tendem a ganhar cada vez mais relevância no 
mercado. O consumidor millennial está aber-
to a novas opções e anseia por soluções que 
sejam não apenas econômicas, mas práticas e 
que poupem tempo no cotidiano.”

PArA o suPermercAdistA 

As tendências de consumo dos millennials acabam sendo fortemente influenciadas pela mentalidade de conexão.  
Consequentemente, eles se engajam com as marcas, mas apenas de empresas que se mostrarem genuínas em seus 
propósitos; não confiam em propagandas e leem avaliações e blogs de influenciadores, para só depois comprarem. 
“Eles amam tecnologia e novidades. Querem se sentir parte do processo, então reivindicam coautoria com as 
empresas, dando sugestões, querendo fazer parte do processo”, afirma a consultora Márcia Tolotti. Confira as suas 
dicas de como os supermercadistas podem melhor atender a esse público:

Crie proximidade por meio da geração de conteúdo relevante nas mídias sociais

Crie oportunidade de experiência nos pontos de venda

Crie um site atraente para ter um alto tráfego e ampliar a possibilidade de conversão

Use redes sociais atuais

Mude sempre que necessário: eles não gostam de rotina

Dê bônus, eles adoram ganhar algo pós-compra

Facilite a entrega

Entretenha os millennials. Eles buscam constante entretenimento, ofereça uma compra gameficada, por exemplo
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AprovAdA Mp dA LiberdAde econôMicA
A comissão mista do Congresso aprovou, em 11 de 
julho, a medida provisória (MP) 881/2019 que estabe-
lece garantias para o livre mercado, prevê imunidade 
burocrática para startups e extingue o Fundo Soberano 
do Brasil. Também libera pessoas físicas e jurídicas 
para desenvolver negócios de baixo risco, sendo algu-
mas atividades econômicas dispensadas de licenças, 
autorizações, inscrições, registros ou alvarás. Reduz 
ainda as exigências para a entrada de pequenos e mé-
dios empresários no mercado de capitais e extingue 
o eSocial e Comissões Internas de Prevenção de Aci-
dentes (Cipas). Além disso, prevê a adoção da carteira 
de trabalho digital e autoriza o trabalho aos domingos e 
feriados, sem permissão prévia do poder público. A MP 
depende de votação na Câmara e no Congresso até 
10 de setembro para não perder a validade.

novA regrA pArA o icMS
A instrução normativa 54.659/2019 prorrogou para 1º de 
janeiro de 2020 o início da obrigatoriedade do ajuste do 
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mer-
cadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) retido 
por substituição tributária. A medida é válida a empresas 
cuja receita bruta acumulada em 2018 tenha sido igual 
ou inferior a R$ 3,6 milhões. 

TrAnSporTeS de cArgA coMpArTiLhAdAS
No regime de apuração não cumulativa da contribuição 
para o PIS-Pasep e a Cofins é possível verificar o crédito 
na modalidade aquisição de insumos por pessoa jurídica 
transportadora de cargas, que subcontrate outra empresa 
semelhante para realizar parte da prestação de serviços. 
A veracidade da ação, conforme a Receita Federal, pode 
ser comprovada com documentos, além de conteúdo 
esclarecedor em relação às operações. Deve-se observar 
ainda regramentos das legislações tributárias estaduais e 
demais normas que regulam o transporte de cargas.

operAçõeS coM MoedAS virTuAiS 
 A partir de agosto, pessoas físicas, jurídicas e corretoras 
que realizem negociações com criptoativos – o bitcoin é 
a mais famosa moeda virtual – terão que prestar contas 
à Receita Federal. Com a medida, o governo quer evitar 
a prática de crimes, como lavagem de dinheiro, sonega-
ção e financiamento ao tráfico de armas e ao terrorismo. 
As informações deverão ser prestadas até o último 
dia útil do mês seguinte ao da operação sempre que o 
valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, 
ultrapassar R$ 30 mil. As multas pelo atraso na apresen-
tação das informações variam entre R$ 100 e R$ 1,5 mil. 
Quem prestar dados incorretos pode desembolsar até 
3% do valor da operação.

cAdASTro poSiTivo pASSA A Ser coMpuLSório 
A Lei Complementar 166/2019 garante a adesão 
automática no repasse, sem consentimento do cida-
dão, de informações do histórico de pagamento a es-
critórios de crédito, como Serasa e SPC. O Cadastro 
Positivo entrou em vigor em 9 de julho, servindo de 
base para atribuição de notas para o bom pagador, 
utilizadas como referência na tomada de emprésti-
mos e realização de crediários, entre outras opera-
ções. Quem não quiser ter seus dados incluídos no 
sistema pode solicitar sua retirada diretamente aos 
bureaus, assim como pedir o retorno ao cadastro. 

SorTeio dA noTA FiScAL gAúchA noS SuperMercAdoS
Supermercadistas e 
shoppings centers 
gaúchos podem parti-
cipar do Programa de 
Cidadania Fiscal – Nota 
Fiscal Gaúcha por meio 
de promoção de Sor-
teio de Prêmio. Basta 
estar regularmente 
constituído e registrado 
nos órgãos competen-

tes, emitindo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
(NFCe), e com faturamento anual superior a R$ 3,6 mi-
lhões. Os interessados devem preencher o formulário 
disponibilizado em www.agas.com.br e encaminhá-lo, 
preenchido e assinado pelo responsável legal, à Sub-
secretaria da Receita Estadual, em Porto Alegre (Rua 
Caldas Júnior, 120 – 14º andar, bairro Centro Histórico, 
CEP 90.030-080) até 12 de novembro. Mais informa-
ções pelo e-mail edina@agas.com.br. 

©iStock.com/vika valter
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incidênciA de icMS nA ceSTA báSicA
O Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa a 
favor do governo gaúcho sobre a diferença de ICMS 
cobrado sobre produtos da cesta básica. Trinta e uma 
empresas questionavam na justiça a autuação da 
Secretaria Estadual da Fazenda referente a créditos do 
imposto cobrado pelo Estado na venda ao consumidor 
final desses itens, que é de 7%. Elas adquirem esses 
alimentos de outras regiões, com a alíquota de 12% – 
recolhido para o estado de origem do produto. Pelas 
regras do ICMS, quando a carga tributária é menor na 
operação seguinte, a diferença não pode ser usada 
para abater o tributo em transações futuras, gerando 
autuação às companhias, com multas e juros.

pLAno nAcionAL de inTerneT dAS coiSAS
Com o intuito de regular e estimular a tecnologia no 
país, foi instituído, em 25 de junho, o Plano Nacional 
de Internet das Coisas (IoT). Esse conceito se refere à 
interconexão digital de objetos cotidianos com a inter-
net. A proposta busca melhorar a qualidade de vida das 
pessoas e promover ganhos de eficiência nos serviços, 
por meio da implementação de soluções de IoT. Tam-
bém tem o intuito de promover a capacitação profissio-
nal nessa área e a geração de empregos na economia 
digital, incrementar a produtividade e fomentar a compe-
titividade, por meio da promoção de um ecossistema de 
inovação nesse setor, entre outras ações. 

SiSTeMA púbLico de eScriTurAção digiTAL 
O governo divulgou, em maio, a adesão de todas as uni-
dades da federação ao Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED), com utilização da EFD ICMS IPI. A ação 
se insere no âmbito de atuação do Projeto Simplificação 
de obrigações tributárias acessórias, eliminando a redun-
dância e padronização de documentos. A primeira fase 
da iniciativa buscou uma maior integração e cooperação 
entre os Fiscos nacionais, para o aprimoramento do 
processo e a racionalização da apresentação dos dados, 
premissas do SPED. Os serviços disponíveis podem ser 
acessados em www.sped.rfb.gov.br.

cobrAnçA de dívidAS de eMpreSAS
A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu, 
em 8 de maio, o prazo de 5 anos para o Fisco redirecio-
nar aos sócios as cobranças de dívidas de empresas. 
A decisão, por meio de recurso repetitivo, foi unânime, 
após quase 9 anos de tramitação. A maior polêmica, 
porém, dizia respeito às situações em que a citação é 
anterior à dissolução. Nesses casos, de acordo com o 
precedente do STJ, o termo inicial do prazo prescricional 
de 5 anos é a “prática de ato inequívoco indicador do 
intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário”, 
que deverá ser demonstrado pela Receita Federal. 

regiMe opTATivo de SubSTiTuição TribuTáriA
A Secretaria Estadual da Fazenda aprovou, junto ao 
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), 
regime optativo da Substituição Tributária para o varejo 
gaúcho. O convênio, anunciado em reunião na Assem-
bleia Legislativa (foto), em 8 de julho, dispensa o paga-
mento do imposto à complementação do ICMS retido, 
quando o preço final for superior à base de cálculo. 
Não haverá cobrança de juros e multas por atraso na 
complementação do ICMS-ST de 1º de março a 30 de 
junho, desde que ocorra até 20 de setembro.

norMAS Sobre TribuToS FederAiS
De acordo com o artigo 70 da lei 9.430/1996,  a 
multa por rescisão de contrato de pessoa jurídica 
a representante comercial autônomo está sujeita à 
incidência do Imposto de Renda e à sua retenção 
na fonte. Já os serviços de carregamento e 
descarregamento não configuram frete, sendo que os 
gastos com eles não preveem descontos de Cofins e 
de PIS-Pasep, segundo incisos 90 e 2, dos artigos 3º e 
15º, respectivamente, da lei 10.833/2003. Também não 
integram a base de cálculo do Imposto sobre a Renda 
de Pessoa Física (IRPF) as despesas com Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) relativas 
ao imóvel locado, desde que seja no próprio ano 
-calendário em que as receitas forem recebidas.

cristiano guerra/divulgação Secretaria da Fazenda 
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jantando com a agas (Santa Maria )

Varejistas e fornecedores
lotam encontro

ealizado três vezes por ano em regiões es-
tratégicas do Estado, o Jantando com a Agas 
busca  aproximar representantes da indústria 
e do varejo – e a edição realizada em Santa 
Maria, em 21 de maio, cumpriu com o obje-
tivo, com lotação máxima. O evento contou 
com a presença de 340 pessoas, entre varejis-
tas e fornecedores da região e de todo o Rio 
Grande do Sul no Park Hotel Morotin. Além 
disso, 18 empresas tiveram a oportunidade de 

apresentar produtos e serviços aos supermer-
cadistas participantes do encontro.  

No dia a dia, nem sempre é possível trocar 
ideias com os fornecedores, com quem se cons-
tróem parcerias estratégicas. E o Jantando com a 
Agas pode ser a chance de começar uma relação 
profícua aos dois lados. O jantar contou com 
patrocínios de Superpan, Gota Limpa, Hedera 
Cosméticos, Orquídea, Farinha Maria Inês, Ex-
celsior, Conservas Oderich e Arroz Prato Fino.  

“É um evento altamente profissional e com 
participação efetiva dos associados, que pos-
sibilita estreitamento de relações. Vai muito 
além de um encontro de negócios: formamos 
parceiros e acabamos materializando relações e 
ótimos negócios”, avalia Carlos Ely Jr., geren-
te Comercial e Marketing da Pirahy Alimen-
tos, responsável pela marca Arroz Prato Fino. 
“Nossos maiores índices de market share estão 
fora do Rio Grande do Sul. Já estamos traba-
lhando para ser mais presentes e efetivos aqui. 
Vale ressaltar que Santa Maria tem um varejo 
sólido, desenvolvido e é o coração do Estado.”
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 Evento realizado em 21 de maio no Park Hotel 
Morotin, em Santa Maria, teve 340 participantes, entre 

supermercadistas e representantes da indústria
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jantando com a agas (Santa Maria )

Membro da diretoria da Agas de Santa 
Maria e sócio da Rede Vivo, Jairo Libraga 
foi o anfitrião da noite. “O encontro estava 
ótimo, foi muito produtivo. Proporcionou 
novos contatos e parcerias, troca de informa-
ções dos setores, beneficiando o autosserviço 
gaúcho como um todo”. O sucesso de público 
chamou a atenção de Mario Viezzer, diretor da 
Rede Viezzer Supermercados e presidente da 
RedeCen. “O evento foi ótimo, com excelen-
te estrutura e organização, e grande participa-
ção, mais uma vez casa cheia de fornecedores 
e varejistas da região. Foi bastante produtivo. 
Além dos encontros proporcionados pela Agas 
no interior do RS também aproveitamos para 
realizar as reuniões da RedeCen.” Para o su-
permercadista, o Jantando com a Agas é uma 
oportunidade para mostrar a importância do 
setor nessas regiões como geradores de empre-
go, renda e tributos, além da grande possibili-
dade de estreitar o relacionamento e desenvol-
ver novos negócios. “Para nós, como varejistas 
e membros da RedeCen, uma Central de Ne-

gócios voltada para o pequeno e médio va-
rejista, é de grande importância o projeto. É 
uma oportunidade ímpar de melhorarmos os 
nossos relacionamentos com os fornecedores 
atuais e com novos, com quem dialogamos a 
cada edição pelo interior do Estado.

Na avaliação de Sergio Luiz Copetti, sócio 
diretor do Supermercados Copetti e repre-
sentante da Agas na região há mais de 20 anos, 
os jantares sempre propiciam uma convivên-
cia com colegas e representantes das indústria. 
“Sempre temos algo para aprender. Comparti-
lhamos informações, dificuldades do dia a dia. 
É muito boa a participação dos fornecedores. 
Com parcerias entre varejo e indústria, tudo 
flui melhor. Tem que ser muito valorizado 
essa ética e honestidade. Levamos isso muito 
em conta.” Para o empresário, outro aspecto 
que comprova o sucesso da edição de Santa 
Maria foi a participação de empresários de vá-
rias cidades, incluindo Santana do Livramen-
to, Igrejinha, Porto Alegre e Novo Hambur-
go, entre outras. 
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produtos (carne suína)

Precursora
das carnes

Os suínos são parte essencial da cultura alimentícia 
humana há vários milênios e estabeleceram-se pelo 

mundo como a principal proteína animal

ara compreender a relevância da carne suína em 
todo o mundo, é preciso retomar as origens do 
homem pré-histórico e a evolução destes ani-
mais. Há mais de 10 mil anos, os habitantes da 
Eurásia conviviam com animais pertencentes à 
mesma espécie dos porcos, os javalis selvagens 
Sus scrofa. Capazes de se reproduzir com facili-
dade e compartilhando da mesma alimentação 
disponível aos humanos, eles foram transpor-
tados para diversas regiões. Assim, estabelece-
ram-se nos assentamentos que vieram a repre-

sentar a Mesopotâmia e a Grécia. Até mesmo 
na literatura, eram feitas menção a esse tipo de 
proteína, referenciada como a principal fonte de 
alimentação dos cidadãos no período da Grécia 
Antiga – oito séculos antes do nascimento de 
Cristo, pelo calendário gregoriano. 

A partir da domesticação do javali, surgiram 
os porcos da subespécie Sus scrofa domesticus com 
a mesma herança genética. Em locais menos 
hostis, eles representavam uma forma de sub-
sistência através da carne vermelha (mais aces-
sível à população pobre), da banha (valorizada 
pelo uso no cozimento de outros alimentos), 
da pele (que servia como abrigo) e dos ossos 
(aproveitados como ferramentas e armas). No 
do Império Romano, pouco antes da Idade Mé-
dia (entre os séculos V e XV), houve grandes 
criações de suínos e sua carne era apreciada em 
festas da Grande Roma e pelo povo. Leis da épo-
ca puniam rigorosamente os ladrões e matadores 
do animal. Esta proteína seguiu como alimento 
fundamental e estabeleceu-se por todo o conti-
nente europeu com grande influência religiosa. 
Cavaleiros e membros do clero recompunham 
suas energias nas jornadas das Cruzadas – pe-
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Mosaico de chão que 
retrata a caça aos javalis 

selvagens na cidade de 
Mérida, Espanha, durante 

o século IV
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produtos (carne suína)
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regrinações em defesa ao Cristianismo – com a 
carne derivada de porcos sendo a base principal 
da sua alimentação.

Os primeiros suínos chegaram às Américas 
devido à colonização, após a segunda expedição 
de Cristóvão Colombo às Índias Ocidentais, em 
1493. Deixados na selva, prejudicavam plantações 
do continente americano. Descendentes deles 
chegaram a povoar grande parte da América do 
Norte, Equador, Peru, Colômbia e Venezuela. 

No Brasil, desembarcaram em 1532 graças 
ao militar português Martim Afonso de Sousa. 
Criadores nacionais passaram a desenvolver raças 
próprias. Passados três séculos, estabeleceu-se a 
produção em massa e a reengenharia dos porcos. 
Com a chegada de imigrantes da Alemanha, Itália 
e Polônia, os produtos derivados desses animais 
tomaram grandes proporções e consolidaram-se 
como atividade econômica em várias partes do 
país. O Rio Grande do Sul teve como núcleo da 
suinocultura as regiões dos Vales, especialmente 
no Taquari, influenciado pela tradição alemã e a 
experiência de seus camponeses. 

Produção elevada
O suíno moderno surgiu no início do sécu-

lo XX, através do melhoramento genético, com 
o cruzamento de raças puras. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), os 
porcos começaram a apresentar menores teores 

de gorduras na sua carcaça e a desenvolver mas-
sas musculares proeminentes, com 40% a 45% 
de carne magra e espessuras de toicinho de 5 a 6 
centímetros. O auxílio de programas de genética 
e nutrição, além da evolução nas áreas de sanida-
de, manejo e instalações, trouxe aos animais uma 
apresentação atual de 55% a 60% de carne magra 
junto à ossada e apenas 1,5 a 1,0 centímetro de 
espessura de toicinho. 

A carne derivada dos suínos é a mais consu-
mida no mundo. Cerca de 110 milhões de to-
neladas são produzidas anualmente, de acordo 
com a Central de Inteligência de Aves e Suínos, 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa). Desse montante, 53 milhões são 
de responsabilidade da China, enquanto o Bra-
sil fornece 3,8 milhões de toneladas anuais, se-
gundo relatório da entidade, publicado em 2017. 
A diferença é refletida na proporção de consumo: 
em média ao ano, o brasileiro ingere 14 kg de car-
ne de porco, distante dos 40 kg estimados para o 
habitante chinês. Entre os estados brasileiros, o 
Rio Grande do Sul faz 19% dos abates e produz 
mais de 700 mil toneladas: a terceira maior marca 
do país, atrás somente do Paraná (828 mil) e de 
Santa Catarina (1 milhão).

lucratividade no comércio exterior
Um dos enfoques da produção brasileira é 

a exportação para outros mercados. Dados da 
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produtos (carne suína)

balança comercial, divulgados pelo Ministério 
da Economia, indicam que o primeiro quadri-
mestre de 2019 rendeu aproximadamente US$ 
382 milhões em vendas livres a bordo (valores 
que não contabilizam os impostos e taxas) em 
embarques. A marca representa crescimento de 
7,6% na comercialização do produto em com-
paração aos primeiros quatro meses do ano 
passado, quando o Brasil arrecadou US$ 354 
milhões. O total acumulado de 2018 em carnes 
suínas foi de US$ 1 bilhão, equivalente a 0,45% 
do total de arrecadação em exportações do país. 
O preço da carne suína na época teve redução 
de 3,5%, com o quilo passando a US$ 2,05.

Até abril deste ano, o setor exportou 186 mil 
toneladas de suínos: volume 11,5% superior às 
166 mil toneladas vendidas no mesmo período 
de 2018. Grande parte dessas carnes têm como 
destino a China, que recebeu 45% dos suínos 
(96,5 mil toneladas), segundo o Ministério da 
Economia. Na América Latina, o Uruguai (14,2 
mil toneladas), o Chile (13,4 mil) e a Argentina 

(11,5 mil) são os países que mais consomem a 
carne suína brasileira. Os principais estados ex-
portadores são Santa Catarina, responsável por 
mais da metade (52,9%) da carne suína despa-
chada. Em seguida, aparece o Rio Grande do 
Sul (27% de participação).

motivo de PreocuPação
Em setembro de 2018, o vírus da peste suína 

africana (PSA) foi detectado em porcos de sub-
sistência na China e na Romênia e em javalis na 
Bélgica. A PSA é uma doença altamente con-
tagiosa, causada por um vírus composto por 
DNA fita dupla, pertencente à família Asfarvi-
ridae. A doença não acomete o homem, sendo 
exclusiva de suínos domésticos e asselvajados 
(javalis e cruzamentos com suínos domésticos). 
Nesses surtos, a fonte comum de infecção são 
restos de alimentos contendo produtos não co-
zidos, derivados de suínos, contaminados com 
o vírus. Somente na China foram sacrificados 
entre 150 e 200 milhões de animais, derruban-
do em 35% a produção de carne de porco da 
maior consumidora mundial desta proteína.

A PSA é uma doença de notificação obrigató-
ria aos órgãos oficiais nacionais e internacionais 
de controle de saúde animal. Tem potencial para 
rápida disseminação e com significativas conse-
quências socioeconômicas, calculadas em cerca 
de US$ 5,5 bilhões apenas no Brasil. Não existe 
vacina ou tratamento para a enfermidade, mas 
o país tem um programa nacional para contro-
le da Peste Suína Clássica (PSC) e grande parte 
do território é reconhecido internacionalmente 
como livre do problema. A PSA já ocorreu no 
Brasil no final da década de 1970, foi erradicada 
e atualmente é considerada exótica no país.
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corteS
De acordo com relatório da associação Brasileira de Proteína animal, 
83% das exportações brasileiras são representadas pelos cortes das 
carnes suínas. conheça algumas das peças, benefícios e o uso reco-
mendado para cada corte:

coxão-mole – corte de uso diário, para tiras e escalopes
coxão-duro – consumo frequente, utilizado em lâminas e cubos
alcatra – Tipo comum para bifes e tiras
Filé mignon – Baixo índice de gordura, usado também em medalhões
copa lombo – Marmorização elevada, ideal para churrascos e hambúrgueres
lombo – corte magro equivalente ao contrafilé bovino, sendo utilizado 
em bifes, cubos e escalopes
Pernil – corte nobre, geralmente usado para churrascos
Fraldinha – Peça inteira, comum em assados em forno
costela – corte macio, para grelhados

Fonte: Manual Brasileiro de Cortes Suínos, Associação Brasileira dos Criadores de Suínos
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jantando com a agas (Caxias do Sul )

noite de
negócios

capital do vinho sediou, em 18 de junho, o Jan-
tando com a Agas. Mais de 330 representantes 
do varejo e da indústria gaúcha foram recepcio-
nados no Sica Gastronomia para debater sobre 
o mercado, trocar experiências e ampliar o ne-
tworking. O encontro, promovido pela Agas, teve 
o patrocínio de Superpan, Gota Limpa, Hedera 
Cosméticos, Orquídea, Excelsior, Oderich, Di-
vine Chocolates e Garnomaq, possibilitando 
novas parcerias de negócio.

A iniciativa contou com a presença de gran-
de parte da diretoria da entidade. Na oportu-
nidade, o presidente da Associação, Antônio 
Cesa Longo, agradeceu o prestígio das em-
presas que participaram do evento, abordando 
um pouco do que os comitês da instituição 
vêm fazendo. “Caxias do Sul é um dos maio-
res polos econômicos do Estado, com forte 
representatividade no varejo e na indústria”, 
destacou. Segundo o dirigente, a presença da 
Agas com eventos e cursos no município con-
templa a necessidade dos empresários locais. 
“Isso beneficia a comunidade, que, consequen-
temente, contará com o setor supermercadista 
mais qualificado e adequado às necessidades do 
consumidor.” Prevenção e combate às perdas 
nos supermercados e a legislação sobre a subs-
tituição tributária (ST) de ICMS foram alguns 
assuntos abordados no encontro.  

Um dos anfitriões da noite foi o supermer-
cado Andreazza, de Caxias de Sul. Represen-
tando a empresa, o diretor comercial, Marcos 
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Empresários, fornecedores e convidados trocaram 
experiências e viabilizaram parcerias na edição 2019 

do Jantando com a Agas na serra gaúcha
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Antonio Andreazza, considera que a iniciativa 
foi de grande qualidade, com abordagens sim-
ples e objetiva. “Pude conversar com varejistas e 
fornecedores, abrindo oportunidades de agenda 
com esses novos players”, relatou. Ele ressalta que 
a presença dos dirigentes da Associação, presti-
giando o encontro, enobrece a iniciativa. “Foram 
conversas de alto nível, discutindo estratégias e 
oportunidades diante de um cenário econômico 
de desafios para o setor.”

Muitas oportunidades
Ao todo, 18 integrantes da indústria expuse-

ram seus produtos e serviços em mesas ao redor 
do salão, no formato do circuito de negócios. En-
tre eles, estava Angelo Natividade Souza, supervi-
sor de Vendas dos Doces Santo Antônio, de Santo 
Antônio da Patrulha. Pé de moça com chocolate, 
sonho de moça e paçoca-rolha foram algumas 
opções disponibilizadas para degustação. “Conse-
guimos captar alguns clientes, além de conversar 
com o pessoal de outras marcas”, afirma ele, que 
vende boa parte de seu mix em supermercados da 
região. “Trabalhamos com rapaduras, pão de mel 
e compotas em vidro, entre outros itens, tendo a 
marca bem consolidada nos grandes centros.”

Jovanei Chiesa, administrador da Artemate, 
participou desta vez como convidado, após ex-
por erva-mate na edição de Santa Maria, em 
21 de maio. “O evento foi bom, pois pude 
conhecer a região e fazer novos contatos com 
lojas e outros comércios”, expõe. No ano que 
vem, ele pretende voltar à Caxias do Sul como 
expositor. “É uma boa forma de divulgação e 
contato, sendo interessante ter essa aproxima-
ção com as pessoas.” 

Bate-papo coM os clientes
Verônica Dadalt, coordenadora de Marketing 

da Divine Chocolates, destaca o crescimento de 
público, em relação ao Jantando no ano passado. 
“Apresentamos as barras de 90g e 100g. Muitos 
estavam curiosos com os produtos lançados re-
centemente”, relata a patrocinadora. “Foi muito 
positivo, com uma conversa mais descontraída. 
Pudemos dar mais atenção aos clientes.”

A Granomaq também repetiu o patrocínio e 
aprovou a programação. “Foi super interessante, 
possibilitando um maior contato com os super-
mercadistas e exposição dos produtos”, afirma 
a auxiliar de Marketing Dálquira Monari, que 
pretende participar de outras edições.
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CírCulos
virtuosos

que sua empresa pode fazer para reduzir os 
impactos ecológicos das operações? Com o 
objetivo de dar subsídios para responder a essa 
pergunta diante de um planeta com recursos 
finitos, a Agas promoveu, em conjunto com 
o Ministério Público do RS e a Ufrgs, o se-
minário Economia Circular: oportunidade de negó-
cio e solução ambiental, no auditório Mondercil, 
em Porto Alegre. No Dia Mundial do Meio 

Ambiente (5 de junho), o evento se propôs a 
mostrar modelos de negócio com essa lógica, 
unindo atores sociais em redes que possam 
estabelecer um ciclo virtuoso nas cadeias de 
produção. 

A Economia Circular é um conceito que 
se traduz na redução, reutilização, recupe-
ração e reciclagem de materiais e energia na 
indústria, no varejo e no setor público. Ela 
é um elemento chave para promover a dis-
sociação entre o crescimento econômico e o 
aumento no consumo de recursos, relação 
comumente vista como inexorável. Na opor-
tunidade, o promotor Daniel Martini ressal-
tou a necessidade de angariar soldados para 
essa nova percepção de momento. 

O secretário municipal do Meio Ambien-
te de Porto Alegre, Maurício Fernandes, falou 
sobre o desafio de implementar a logística re-
versa. “Ainda temos muito a cultura do jogar 
fora e, mesmo depois de 30 anos da imple-
mentação da coleta seletiva, apenas 3,5% do 
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Seminário debateu oportunidades de negócios com 
base na economia circular, incentivando empresas a 

reduzirem sua pegada ambiental 
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efetivo é reaproveitado”, disse. De acordo com 
o professor da Pucrs, Juarez Freitas, o Brasil 
tem a chance de assumir uma liderança mun-
dial no assunto. “Nos interessa mais isso do 
que armar a população ou integrar o Conselho 
de Segurança da ONU”, relatou.

Para o pesquisador da Universidade de São 
Paulo (USP) Diego Iritani, o que determina o 
sucesso de projetos na área é a capacidade de 
engajamento de pessoas de diversos setores na 
organização e de parceiros externos. O Brasil, 
por ter matriz energética limpa e grande capa-
cidade de produção de materiais biocompos-
tos, pode se destacar. “Precisamos desenhar 
produtos para eliminar resíduos e impactos, 
regenerar sistemas naturais e manter os mate-
riais em uso”, sustentou.

O empresário Arildo Falcade Junior discor-
reu sobre o caso Método Bumerangue no ge-
renciamento de resíduos sólidos nos Hospitais 
Moinhos de Vento e Santa Casa de Misericórdia. 
Todo resíduo possível se transforma em outro 
produto utilizável pelas instituições que de-
pendem de muito material descartável, até por 
questões de segurança do paciente. O trabalho é 
realizado nas dependências dos hospitais, onde 

863 toneladas de materiais já foram reciclados, 
gerando uma economia de R$ 316 mil.

O engenheiro Ricardo Sastre falou sobre A 
embalagem enquanto resíduo é um erro de design. 
“O invólucro é um vendedor silencioso e in-
tegra a estratégia de marketing das empresas, 
mas seu foco não pode ser só mercadológico”, 
frisou. “É preciso ter uma visão do todo”. Ele 
citou experiências feitas no ramo com mate-
riais recicláveis e biodegradáveis, com caixas 
de sapato e tele-entregas. 

Na sequência, as empresas Sinctronics 
e Braskem apresentaram seus trabalhos de 
transformação de resíduos em matéria-prima, 
eliminando desperdícios. A rede de supermer-
cados catarinense Angeloni também mostrou 
seu trabalho na ocasião (veja mais na reportagem 
da pág. 170). O painel Lucro, instrumentos eco-
nômicos e desafios tributários revelou uma visão 
do setor público sobre o tema. O secretário 
de Meio Ambiente de Bento Gonçalves, Síl-
vio Bertoli Pasin, relatou a parceria público-
privada firmada para gerar energia a partir do 
tratamento dos resíduos sólidos urbanos, num 
projeto que economiza R$ 2,9 milhões ao ano 
só em transporte.
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De olho em
Dezembro

á uma longa preparação dos varejistas para as 
festividades que acontecem ao final do ano. O 
período de Natal e Réveillon exige planejamen-
to para aproveitar as oportunidades de venda, 
alavancadas pela estação do verão. Em 2018, 
segundo a Associação Brasileira de Supermer-
cados (Abras), 48% dos supermercadistas apos-
taram em negócios estáveis e 45% projetaram 
uma alta nas vendas – somente 7% estavam pes-

simistas quanto aos resultados, esperando uma 
queda de faturamento. 

Vinícius Sittoni Brasil, professor na Escola 
de Negócios da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio Grande do Sul (Pucrs), ressalta 
que as entidades da área de comércio de bens e 
serviços não tiveram suas expectativas de reto-
mada da economia atendidas, com elevação do 
nível de desemprego e instabilidade no campo 
político e financeiro. “Há uma perspectiva de 
cautela por parte dos atores do mercado, e as 
incertezas quanto ao futuro provocam receio”, 
comenta o docente. Os impactos devem apare-
cer nas compras que demandam financiamento 
ou parcelamento de longo prazo, em produtos 
importados e nos gastos com presentes.

ConheCendo o públiCo
Para driblar os empecilhos, o proveito das 

características das festividades é essencial. “O 
Natal, em especial, é um momento bastante 
emocional e de forte apelo familiar. Isso abre 
espaço a uma maior busca por proximidade, 

H

Pesquisa da Agas com o Instituto Segmento 
em 2018 revelou alta de 0,9% nos produtos durante 

as festas de fim de ano

(Natal e Ano Novo)
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pela essência das festas de final de ano”, afir-
ma Brasil. Entre as possibilidades dos varejis-
tas, está a criação de novas experiências para o 
cliente: explore a jornada de compra e verifique 
todas as interações que ocorrem nas lojas físicas 
e online, proporcionando ações integradas ao es-
tilo de vida dos consumidores. A manutenção 
de diálogo por meio das mídias e redes sociais 
permite a geração de inteligência de mercado, 
fundamental para compreender o perfil do 
cliente e proporcionar a ele mais valor.

Garantir a divulgação eficaz dos bens e pro-
dutos comercializados também passa pelas es-
tratégias do negócio. A separação do online e do 
offline é um grande equívoco, de acordo com o 
professor de Administração. “Os canais físicos 
e digitais devem apresentar uma mesma lingua-
gem, vistos como diferentes formas de ter uma 
mesma experiência de marca”, reforça Brasil. 

No suporte às vendas, é preciso ter um 
sistema de informações que acompanhe as 
divulgações e seguir um planejamento – fei-
to com antecedência e atenção referente à 
comunicação e aos estoques. “Pior do que 
anunciar e não vender, é anunciar e não ter 
o produto à disposição do cliente quando ele 
deseja comprá-lo”, pontua.

A qualificação do atendimento no varejo e o 
amparo às demandas que surgem durante a tem-
porada é uma aspecto importante. De acordo 

com relatório da Abras, o Natal de 2018 indicou 
o aumento no emprego de funcionários. Entre 
as 102 redes supermercadistas entrevistadas, 33% 
informaram que realizaram a contratação de co-
laboradores temporários para as festas de fim de 
ano e 85% destas firmaram vínculo com 50 ou 
mais funcionários novos em suas lojas. Os car-
gos mais ocupados foram de operador de caixa, 
repositor e empacotador, todos representando 
mais de 20% das contratações.

o poder da estação
Um dos fatores que influenciam as vendas 

de final de ano é a estação em que se estabele-
ce. “O verão é mais descontraído, mais leve e 
convidativo, incentivando maior contato com 
a natureza”, explica Brasil. A conexão entre os 
produtos e marcas a bons momentos vivencia-
dos neste período estimulam os clientes no mo-
mento da compra. “Estas características podem 
ser aproveitadas pelos varejistas com apelos ex-
perienciais, estímulos sensoriais ligados ao ve-
rão no momento de organizar ilhas de produtos 
ou planejar o merchandising visual (VM) da loja”, 
compartilha Brasil.

Os dados da Abras sobre o último verão 
apontam que produtos como cervejas, refrige-
rantes, águas, chás, espumante e sucos naturais 
tiveram um ganho acima de 10%. Entre comes-
tíveis, os alimentos mais procurados foram os 
sorvetes, iogurtes e massas instantâneas. As ex-
pectativas dos supermercadistas se concentram 
também em promoções e ações no ponto de 
venda (PDV), por parte da indústria fornecedo-
ra, para incrementar suas receitas.

Para Vinícius Brasil, diversificar o mix do 
supermercado com itens saudáveis também é 
uma alternativa válida. “Verão é uma estação 
muito associada à saúde e às preocupações com 
beleza. Portanto, mesmo fora da categoria de 
bebidas, produtos que contribuam para a saúde 
e bem-estar do consumidor terão espaço certo 
nos carrinhos de compra”, afirma. Entre os pro-
dutos relacionados a cuidados com a pele, por 
exemplo, o repelente teve a maior projeção de 
vendas (10,6%) no último ano, de acordo com 
a Abras, seguido dos protetores solares (8,9%) e 
os hidratantes (7,6%). 
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produtos (biscoito)

Alimento pArA
todAs As horAs

os biscoitos fazem parte das refeições das famílias 
de todo o mundo. Produção e comercialização da 

maioria dos tipos deste produto se mantêm estáveis 

odem ser doces, salgados, com grãos e diversas 
guloseimas. Feitos de forma caseira, a partir de 
receitas de família, ou mesmo em versões tra-
dicionais, adaptadas e de criações da indústria 
alimentícia, os biscoitos são opções práticas para 
o lanche, usados como acompanhamentos e até 
para sobremesas. Diversas pesquisas, como a rea-
lizada pela Kantar WorldPanel, indicam que pro-
dutos do gênero estão presentes em 99,7% das 
residências do país. No ranking global, segundo a 
Euromonitor Internacional, o Brasil aparecia em 
quarto lugar em volume de produção em 2018, 
com 1,36 milhões de toneladas – perdendo para 
a China (2,23 milhões de toneladas), seguida por 

Estados Unidos (2,14 milhões de toneladas) e 
Índia (2,01 milhões de toneladas).

O produto também é conhecido, em algumas 
regiões brasileiras, como bolacha. Curiosamen-
te, a diferenciação das duas palavras não é apenas 
uma questão cultural. De acordo com a professo-
ra Sueli Van Haute Carrasco, da PUC-SP, os tipos 
se distinguem pelo preparo. Ambos são feitos 
com massa de farinha de qualquer cereal, com 
ou sem açúcar, gordura ou levedura. Segundo 
ela, as bolachas são geralmente secas, enquanto 
os biscoitos também podem ser úmidos. Esses 
alimentos contam com uma pluralidade de for-
matos, sendo que as bolachas são raramente pla-
nas. Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) considera que os dois produtos podem 
se referir ao mesmo termo.

A origem da palavra biscoito é francesa e vem 
da associação dos termos bis e coctus, que significa 
cozido duas vezes. Acredita-se que a iguaria sur-
giu de a necessidade de viajantes terem o seu pró-
prio mantimento, cujo pão na época precisava ter 
menos umidade, para durar mais tempo, ficando 
mais duro. Algumas lendas indicam ainda que os 
antigos deixaram de comer grãos crus e passaram 
a amassá-los com pedras, formando uma massa, 
que era misturada com água e secada ao fogo, 
tornando-a uma pasta seca e consistente.

P
©

iS
to

ck
.c

om
/C

lu



REVISTA AGAS 73



74 REVISTA AGAS

produtos (biscoito)

©iStock.com/JackF

Os primeiros registros deste tipo de alimen-
to estão ligados aos faraós, no Egito, em torno 
de 1.500 anos antes de Cristo. Sua aparência era 
de bolachas secas, servidas adocicadas com mel. 
Serviam de presente entre os nobres, para sau-
dar os amigos. O preparo ficava a cargo dos es-
cravos, com receitas herdadas dos antepassados. 
Os que se tornavam especialistas em biscoitos 
ganhavam status de luxo, podendo ser compra-
dos, alugados ou tomados à força. 

Aos poucos, o produto foi chegando a ou-
tras regiões do Mediterrâneo e do Oriente 

Médio. Na Grécia, ele era chamado de dipire’s 
(pães assados duas vezes) e rapidamente con-
quistou novos consumidores, espalhando-se 
por diversos países. Já na Roma antiga, servia 
como suprimento para os soldados. Há rela-
tos de que o exército russo se mantinha com 
biscoito de carne, criado pelo príncipe Dolgo-
rouki, em 1792, enquanto as tropas inglesas 
tinham receitas inventadas por seus oficiais.

IndustrIalIzação
Na Europa do século XVII, passou-se a in-

cluir chocolate na composição. A partir dessa 
associação de sabor e aroma, cresceram as ven-
das e os fabricantes passaram a investir nos mais 
variados tipos de gostos e aromas. Com isso, 
buscaram-se métodos e modos mais econômi-
cos, que geraram maior rendimento às marcas, 
impulsionando a industrialização do biscoito.

A Inglaterra logo expandiu sua produção, 
fabricando uma grande variedade de itens do 
gênero, passando a exportar o produto para 
suas colônias. Rapidamente, tornaram-se tra-
dicionais para acompanhar o chá e café dos 
ingleses, conquistando as principais cidades 
dos Estados Unidos. Com o crescimento 
deste mercado, os norte-americanos im-
portaram os equipamentos necessários para 
ingressar na indústria de biscoitos. A partir 
da necessidade de peças de reposição para os 
maquinários do setor, os ianques passaram a 
fabricar também os equipamentos para bis-

tipos de biscoito
Vendas (bilhões r$) produção (tons)

2017 2018 2017 2018
Água e sal/Cream Cracker 2,265 2,275 255.643 253.460
Champagne 0,050 0,054 2.286 2.391
coberto/Palito 0,102 0,115 2.627 2.746
Cookie 0,690 0,730 21.287 22.246
importados 0,063 0,076 1.374 1.684
Maria/Maisena 1,441 1,453 152.633 152.880
Misturado 0,039 0,037 3.582 3.360
Recheado Doce 3,843 3,682 297.823 287.360
Recheado salgado 0,098 0,077 3.170 2.750
Rosquinha 0,818 0,903 82.753 94.018
salgado 1,580 1,542 90.447 87.300
secos/Doces Especiais 2,038 1,975 167.238 160.406
Wafer 1,388 1,412 85.996 86.451
totAL biscoitos 14,415 14,332 1.166.858 1.157.051

Fonte: Nielsen Retail Index 2.0 

Mercado nacIonal
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coitos. A partir daí, os até então biscuits passa-
ram a se chamar cookies.

No Brasil, até meados de 1994, o ramo era 
predominantemente de capital nacional, coman-
dado por empresas familiares. Com o crescimen-
to do mercado, o país vivenciou um processo de 
compra das empresas menores pelas grandes mar-
cas internacionais. Atualmente, há mais de 200 ti-
pos de biscoitos, segundo a Abimapi, entre doces 
e salgados, com uma indústria especializada.

PerfIl dos consuMIdores
Na preferência dos consumidores, segun-

do a Associação Brasileira das Indústrias de 
Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos 
Industrializados (Abimapi), estão os salgados 
tradicional/especial, o seco doce tradicional, 
os recheados/tortinhas e o wafer. Esses tipos, 
conforme pesquisa da entidade, fazem parte da 
mesa de 29,6% das residências brasileiras. Mu-
lheres, entre 30 e 39 anos, das classes socioeco-
nômicas D ou E nas regiões Norte e Nordeste 
são as que mais compram esses produtos. Elas 
possuem companheiro e crianças pequenas em 
lares de cinco pessoas ou mais. 

A pesquisa mostra ainda que a maioria dos 
biscoitos (80%) são comprados durante a sema-
na, sendo 58% deles em super e hipermercados. 
Entre os motivos estão a experiência com no-
vos sabores (61%) e a necessidade de ter snacks 
para matar a fome (33%). Já os lanches inter-
mediários são 74% do consumo. A região Sul 
é responsável por 11% das vendas do produto, 
enquanto norte e nordeste representam 37,5%.

Produção e vendas
Conforme a Nielsen Retail Index 2.0, o 

consumo per capita de biscoitos foi de 5,55 kg 
por habitante em 2018, contra 5,64 kg no ano 
anterior. Já o setor teve redução de 0,84% nas 
vendas (1.157.051 toneladas) no ano passado 
em relação a 2017, arrecadando R$ 14,332 bi-
lhões contra R$ 14,415 bilhões no mesmo pe-
ríodo. O campeão de vendas dos dois últimos 
anos foi o item Recheado Doce, com 297,823 
toneladas em 2018 contra 287,360 toneladas 
no acumulado anterior. Consequentemente, 
a sua comercialização caiu em igual período, 
passando de R$ 3,8 bilhões para R$ 3,6 bi-
lhões. No segundo lugar da lista está Água e 
Sal/Cream Craker, com mais de 250 toneladas 
vendidas anualmente. Seu resultado, porém, 
foi mais positivo com um aumento de R$ 10 
milhões no montante das negociações de 2018 
(R$ 2, 2 bilhões). Em seguida, vem Secos/Do-
ces Especiais, que apresentou redução tanto 
nas vendas quando na arrecadação, fechando o 
ano passado com 160.406 toneladas e R$ 1,975 
bilhões, respectivamente. 

fatos curIosos
os biscoitos estão presentes na trajetória de muitos povos. confira 
algumas curiosidades:

receita especial – um dos mais famosos tipos surgiu em 1874, na co-
memoração do casamento da duquesa Maria Alexandrovna, da Rús-
sia, com o Duque Alfredo, de Edimburgo. Para a cerimônia, realizada 
no palácio de inverno, em são Petersburgo, uma pequena padaria 
inglesa criou o conhecido biscoito Maria. sabe-se que a união dele 
não foi feliz, sendo que a esposa era tida pela sociedade londrina 
como arrogante. 

recados – a troca de mensagens, com votos de sorte e felicitações, 
nasceu no século 13. Durante o império mongol, o povo dominado 
camuflava os planos de batalha dentro de tradicionais bolos no for-
mato de meia-lua. sabendo que o inimigo odiava o sabor, os gene-
rais locais trocavam biscoitos da sorte, com a brilhante tática para 
expulsar os invasores. 

religiosos – na bulgária, as bonecas casamenteiras eram feitas na 
primavera e faziam parte de um ritual. os biscoitos bíblicos eram 
comuns no sul da itália na época da Páscoa, enquanto os de noiva 
eram usados na sardenha para decorar os bolos de casamento. ou-
tros de formas espiraladas fazem parte do acervo do Museu de são 
Petersburgo, fabricados por freiras russas para o Natal, sendo que a 
receita desapareceu no início do século XX.
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ExpoAgAs 2019

EstrElando os 
bons nEgócios

ExpoAgas 2019 chega com mais expositores e nova 
distribuição de atividades pelas instalações da Fiergs, 

facilitando negócios e ampliando a capacitação

38ª ExpoAgas promete mostrar o otimismo do 
autosserviço mesmo diante de uma situação ma-
croeconômica difícil no país. A maior feira super-
mercadista do Cone Sul ocorrerá de 20 a 22 de 
agosto, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto 
Alegre. Com o tema Estrelando os bons negócios, 
irá novamente reunir varejistas, fornecedores e 
demais profissionais da cadeia do abastecimento 
interessados em oportunidades de captar novos 
clientes, reforçar relacionamentos, oferecer pro-
moções, lançar produtos e ampliar a capacitação 
com as palestras do Centro de Aperfeiçoamento 
Técnico (CAT), entre outras atrações. 

Ao todo, 372 estandes mostrarão produtos e 
serviços – 25 a mais do que no ano passado. Em 
2018, a feira registrou 48,2 mil visitas de 6,7 mil 
empresas varejistas. Foram mais de R$ 508 mi-
lhões em vendas, num crescimento de 5,5% em 
relação ao ano anterior. Nesta edição, a expecta-
tiva é de que os resultados sejam ainda melho-
res, uma vez que o setor tem registrado cresci-
mento no seu faturamento. O evento inclui as 
aguardadas palestras magnas, os momentos do 
Agas Jovem e da Agas Mulher, visitas técnicas e 
outras programações.

Até o dia 16 de agosto, as inscrições para 
o evento são gratuitas para supermercadistas 
e representantes de bares, hotéis, restauran-
tes, pet shops, padarias, açougues, farmácias, 
bazares e qualquer outro segmento do varejo. 
Todos os espaços para estandes já foram co-
mercializados. A feira funciona das 12h às 21h. 
Já a cerimônia de abertura está prevista para as 
9h do dia 20, com o discurso do presidente da 
Agas, Antônio Cesa Longo, e de outras autori-
dades convidadas.
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Nesse ano, a convenção terá o pavilhão 
destinado exclusivamente aos estandes das 
empresas, localizadas no térreo, primeiro e 
segundo andares, totalizando 8,5 mil m² de 
espaço para a exposição. A imprensa contará 
com novo espaço na área externa e todas as 
palestras do CAT ocorrerão no Salão de Con-
venções da Fiergs. 

CapaCitação diversifiCada
A programação do Centro de Aperfeiço-

amento Técnico (CAT) tem muitas novida-
des. As atividades começam às 14h do dia 20, 
com a palestra O shopper do futuro, que será 
apresentada pela consultora Fátima Merlin, 
da Connect Shopper. Às 16h, a arquiteta Vera 
Zaffari mostra aos varejistas O futuro da loja 
física – Você está preparado?

No dia 21, às 14h, a consultora e especialista 
em Recursos Humanos Angelita Garcia aborda 
A revolução tecnológica e comportamental dos líderes 
e gestores de RH. Já às 16h, o instrutor da Agas 
Gustavo Fauth falará a respeito de Prevenção de 
perdas na prática – O resultado de cases gaúchos.

No dia seguinte, a gerente de Marca da 
Nestlé, Clara Faro, apresenta Como aproveitar 
a transformação da categoria de cafés para poten-
cializar as vendas, às 14h. Em seguida, Felipe 
Patané, executivo de contas do Google, revela 
O caminho até a prateleira. Os patrocínios do 
CAT são da RAR, Zin Pão, Pamplona, Toa-
lhas Atlântica, Moinho do Nordeste e Bom 
Princípio Alimentos.

Às 15h do dia 20 ocorre o Seminário Ju-
rídico com a palestra Administração Tributária 
Digital com a apresentação do subsecretário 
da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira. 
A iniciativa tem patrocínio de Selovac, Sor-
vebom, Stillus e Semalo. 

A feira ainda trará as oficinas práticas na Escola 
Móvel, às 16h, em frente ao Centro de Eventos. 
No dia 20, os participantes podem conferir Os dez 
passos de sucesso para relacionamento nas redes sociais, 
com a coordenadora de Assuntos Corporativos 
da Coca-Cola Femsa, Sinara Oliveira. No dia se-
guinte, é a vez de Gestão ambiental e boas práticas, 
com Karine Biz, da mesma multinacional, e parti-
cipação do analista Gledmerson Oliveira.
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visitas téCniCas
Pelo sexto ano consecutivo, a ExpoAgas 

promoverá as visitas técnicas, em que grupos 
de interessados conhecerão as instalações de 
companhias consagradas no mercado gaúcho. 
Começando às 13h30, haverá duas saídas com 
temáticas distintas. Os participantes devem rea-
lizar pré-inscrição pelo site da Agas, uma vez que 
só existem 40 vagas para cada saída. As jornadas 
são acompanhadas por instrutores da Agas.

Na terça-feira, 20, haverá passagens por loja 
do supermercado Asun e pelo Centro de Dis-
tribuição da Dimed, em Eldorado do Sul, com 
orientações do consultor Janer Costa; o roteiro 
da quarta-feira, 21, prevê a ida ao varejo de Porto 
Alegre e à Fábrica da Felicidade na Coca-Cola 
Femsa, acompanhada do instrutor da Agas Ro-
gério Machado. O embarque ocorrerá sempre 
em frente ao Centro de Eventos. A inscrição, 
pelo e-mail expoagas@agas.com.br permite dois 
funcionários por empresa varejista.

palestras magnas
A 38ª ExpoAgas terá um grande elenco para 

as palestras magnas diárias. Sempre no Teatro 
do Sesi, na parte da manhã, as apresentações 
são uma oportunidade para que o empresariado 
conheça histórias motivadoras e ensinamentos 
de grandes especialistas. No dia 20, depois da 

abertura oficial, o palco recebe a jornalista da 
Rede Globo Glória Maria, com o tema É preciso 
se reinventar, às 10h30. “Nunca você sabe tudo 
no jornalismo. Aquilo que você aprendeu on-
tem, amanhã não vale mais”, conta. Ela utiliza 
sua atividade como pano de fundo para relatar 
os desafios do mundo contemporâneo, onde 
todo dia é preciso se reinventar, e compartilha 
dicas de como transformar situações adversas 
em fontes de crescimento pessoal. Na ocasião, 
deverá convidar os participantes a refletir sobre 
o trabalho em equipe. “Por trás de um repórter, 
por exemplo, há sempre uma equipe e uma re-
dação inteira trabalhando em conjunto”. 

No dia 21, às 9h, uma atração internacional: 
o empreendedor canadense Mike Ross responde 
à pergunta Como os vieses cognitivos afetam as decisões 
dos consumidores? “Na oportunidade, vou mostrar 
que o comércio pode se valer de várias estraté-
gias de venda que se aproveitam de tendências 
inconscientes presentes em todas as pessoas”, 
afirma. “Os lojistas precisam conhecer o tema, 
para depois traçar um marketing assertivo, novas 
ofertas, e até elaborar ambientes favoráveis ao seu 
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A repórter da Globo  
Glória Maria mostrará que 
trajetória de aprendizado 

profissional nunca 
termina

Canadense Mike Ross vai apresentar maneiras 
de vender mais por meio de vieses congnitivos
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Comentarista político, 
Alexandre Garcia relata 
suas impressões sobre 
momento conturbado e 

polarizado brasileiro

Preparador físico Márcio 
Atalla volta a atenção do 

público para questões 
da saúde e dos cuidados 

com o corpo

Professor Clóvis de Barros volta à feira 
para explanar sobre importância da 
confiança nos negócios e na vida

uso.” Segundo Ross, o segredo está em cada vez 
mais facilitar o processo de compra, tornando-o 
uma experiência prazerosa.

No mesmo dia, às 10h30, o professor 
Clóvis de Barros Filho volta à feira para fa-
lar sobre Confiança – O motor das organizações. 
“Para liderar é preciso confiar. Minha pales-
tra aborda essa marca registrada do bom líder 
e das boas relações entre as pessoas”, relata. 
“Confiança é um valor, uma prática e uma 

conquista. No ambiente de trabalho e na vida, 
ela representa o triunfo da ética, uma convi-
vência saudável e harmônica”. Ele completa 
que essa entrega nunca é dada nem garantida. 
“Quando há uma quebra de palavra, a relação 
nunca se remenda como era antes.”

No dia 22, às 9h, o jornalista Alexandre 
Garcia se encarrega do tema O Brasil em 2020 
– Cenários políticos e os impactos no consumo. Ele 
tratará das mudanças no país, com a chegada 
de um novo estilo de governar na presidência 
de Jair Bolsonaro, em contraposição às for-
ças tradicionais no Congresso Nacional. O 
ex-comentarista da Globo aborda as chances 
de aprovação da Reforma Tributária e reflete 
sobre o peso das redes sociais. Defensor da 
liberdade econômica, Garcia promete anali-
sar a luta contra a corrupção e a influência de 
ideologias no ensino brasileiro. 

Outro retorno confirmado é o do prepara-
dor físico Márcio Atalla, no dia 22, às 10h30. 
Sua palestra acerca do Bem-estar pessoal e pro-
fissional será como um bate-papo sobre saúde, 
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convidando o público a fazer uma reflexão 
sobre como cuidar de si e qual a importância 
dada ao estilo de vida. “Trago sempre muitas 
informações relevantes e conto vivências, que 
certamente trazem uma luz ao assunto. Sei 
que muitas pessoas saem da palestra realmente 
tocadas e movidas por uma vontade de fazer 
melhor por si. Espero que os varejistas curtam 
e se sintam desafiados também!”, pontua.

As palestras magnas são patrocinadas por 
Roseflor, Ciss, Frumar, AgroDanieli, Ness e 
JJ Instalações Comerciais.

atriz empreendedora
No dia 21, às 15h, o Agas Mulher recebe a 

atriz Cláudia Raia para a palestra Nas raias do em-
preendedorismo no Teatro do Sesi. A intenção é en-
corajar as líderes presentes, em um mundo cheio 
de nãos. Ela pretende abrir caminho para juntas 
alcançarem mudanças. “Empreender é se movi-
mentar e tirar a poeira dos desejos e vontades. Foi 
assim que, no começo da minha carreira, decidi 
fazer acontecer”, declara. “Será uma fala sobre 
empreendedorismo feminino pela experiência de 
quem, enquanto produtora cultural, aos 19 anos, 
começou a criar e a dar vida à arte que queria ver 
nos palcos, enfrentando desafios.” O patrocínio da 
programação é de Superpan, Copra, Gota Limpa, 
Natural One, Farinhas Maria Inês e Jay’Luc. 

Delivery de suCesso
O CEO da iFood, Carlos Eduardo Moysés, 

será o palestrante do Agas Jovem, patrocinado 
por Dália Alimentos, Laticínios Deale, Mineira-
ço Pão de Queijo, Zinho, Deutschips e Zanella. 
Com o tema Tendências e mudanças de mercado – 
Case iFood, a conversa começa às 15h de 22 de 
agosto no Teatro do Sesi. Serão abordados a evo-
lução do mercado de tele-entrega de comidas e o 
que deve acontecer no futuro. Desde que entrou 
no mercado de delivery online, a empresa cresceu 
de 30 mil pedidos mensais para 10 milhões. O 
empreendedor integra o Grupo Just Eat, um dos 
investidores do iFood, há mais de 5 anos. For-
mado em Administração de Empresas pela PUC 
de São Paulo, iniciou sua carreira na área de fi-
nanças do Banco Safra, mas se destacou como 
empreendedor ao fundar uma startup bem-suce-
dida do mercado de entretenimento. 

parCeria Contra o desperdíCio
Durante a ExpoAgas será realizada mais 

uma ação em parceria com o Banco de Ali-
mentos. Serão arrecadados produtos para doação 
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A atriz global Cláudia Raia 
usa sua história pessoal 

para trazer lições e 
inspirações às mulheres 

supermercadistas
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CEO do iFood, Carlos Eduardo Moysés 
fala de tendências de consumo
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serviço

38ª Convenção gaúcha de supermercados
expoagas 2019

Quando: 20 a 22 de agosto

local: Centro de Eventos Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787, Porto Alegre)

investimento – depois de 19 de agosto – na secretaria do evento 

varejista sócio da agas: R$ 30

varejista não sócio da agas: R$ 80

fornecedor sócio da agas: R$ 50

fornecedor não sócio da agas e visitantes: R$ 150

Baixe o app da ExpoAgas e tenha acesso ao conteúdo completo da 
feira supermercadista. 

à instituição, que tem a Associação Gaúcha de 
Supermercados entre suas apoiadoras. Alimentos 
não perecíveis e produtos de higiene e limpeza, 
referente às sobras dos expositores da feira, irão 
beneficiar mais de 300 entidades carentes atendi-
das em Porto Alegre. Ao término do evento, em 
22 de agosto, a equipe do Banco de Alimentos irá 
arrecadar nos estandes as devidas doações. Cada 
expositor participante terá em seu estande um 
adesivo com identificação de doador. 

Além disso, na feira supermercadista a Agas 
vai coletar todo o de óleo utilizado no preparo de 
alimentos para os visitantes, dando a ele o desti-
no adequado, e fará a logística reversa para todo 
o material que compõe os estandes, valorizando 
a sustentabilidade no evento. 

sorteio de automóvel
Na quinta-feira à noite, 22, haverá o sorteio 

de um automóvel zero quilômetro, numa pro-
moção autorizada pela Sefel nº 06.002526/2019, 
com patrocínio de Neugebauer e Frimesa. Cada 
R$ 1 mil em compras nos expositores partici-
pantes da convenção dão direito a um cupom. 
Os participantes da ExpoAgas 2019 também 
concorrem a seis notebooks. Confira o regula-
mento completo no site da Agas.

prêmio expositor expoagas e popai 2019
Nesta edição, a feira premiará ainda os melho-

res expositores em duas categorias (Melhor Design 

de Estande e Melhor Exposição de Produtos) conforme 
o tamanho de estande. Cada participante terá seu 
estande visitado por uma comissão de jurados, se-
lecionados pelo Popai Brasil, cuja função será atri-
buir notas de zero a dez. Os critérios analisados 
serão: arquitetura, comunicação visual, inovação, 
tecnologia aplicada, design estrutural e criativida-
de. A somatória das notas dará a pontuação final 
do participante e determinará a sua classificação 
e premiação, na categoria em que estiver inscrito. 
A visita dos jurados acontecerá no primeiro dia da 
ExpoAgas, no dia 20, a partir das 14h. A premia-
ção aos ganhadores será divulgada no dia 22, às 
10h, no palco do Teatro do Sesi.

insCrições abertas
A 38ª Convenção Gaúcha de Supermerca-

dos – ExpoAgas 2019 acontece de 20 a 22 de 
agosto, no Centro de Eventos Fiergs (Av. Assis 
Brasil, 8787), em Porto Alegre. As inscrições es-
tão abertas e podem ser feitas pelo site da Agas 
(www.agas.com.br) até 16 de agosto. O investi-
mento varia de R$ 30 a R$150. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo e-mail expoagas@
agas.com.br. O evento tem patrocínios máster 
de Nestlé, patrocínio global de Marquespan, 
PagSeguro, Banrisul e Mariza Foods e copatro-
cínio da Cooperativa Piá, Best Beef, Cervejaria 
Bellavista, Silvestrin, Sucos Aliança e Girando 
Sol. Confira a programação completa, horários 
e mais informações do evento no site da Agas. 
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qualificado. Faça conosco seu orçamento.

(51) 3346-1194

www.tematica-rs.com.br

Facebook: tematicapublicacoes

Twitter: tematicaRS

Instagram: @tematicars
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perfil do varejo (Supermercado Avenida)

Compras 
em família

atuação de mais de 20 anos em empresas do va-
rejo fez com que Antonio Cardoso Constante 
decidisse ter um negócio próprio. Em 1980, ele 
abriu uma fábrica de velas em São João do Sul, 
mantendo-se como representante comercial. 
Poucos anos depois, fechou o empreendimento 
e mudou-se com a esposa, Jussara Nascimento 
Constante, e o filho, Diego Nascimento Cons-
tante, para Torres. Percebendo o potencial de 
um comércio na avenida José Amâncio da Rosa, 
vila São João, alugou o espaço para montar um 
minimercado. “Era um ponto tradicional que 
estava caído. Teve pelo menos dois nomes, com 
donos anteriores, até criarmos o Supermercado 
Avenida, em 2000”, relata Diego, que se tornou 
sócio do pai aos 16 anos.
O estabelecimento contava com 300 m2 de loja, 
além de depósito. “Inicialmente, tocamos o local 
como estava. Era um ambiente bem familiar, com 
minha mãe e irmã pequena, e dois colaborado-
res”, descreve o administrador. O sortimento era 
focado em itens de alimentação diária, como ar-
roz, feijão e pães: “Tinha de tudo um pouco, mas 
era bem mais fraco.” Cinco anos depois, eles con-
seguiram adquirir o prédio.

A primeira ampliação ocorreu em 2010, pos-
sibilitando que o mix ficasse seis vezes maior. “In-
cluímos  uma linha de bazar, aumentamos de um 
para três check-outs, além de contar com nove fun-
cionários.” Dois anos depois, o Avenida passou 
por nova reforma, para troca de maquinários, pra-
teleiras e a repaginação do layout. Também foram 
incluídos novos produtos, dobrando a quantidade 
de itens disponíveis para os clientes. 

Atualmente, o supermercado possui 800 m2 
de área de compras, sem contar o depósito. Há 
mais de 7 mil produtos e uma equipe que varia 
de 15 a 23 pessoas, dependendo da época. Dois 
caminhões e três automóveis auxiliam na entre-
ga gratuita de ranchos. “Recebemos pedidos pelo 
WhatsApp, os clientes escolhem como pagar e re-
cebem os produtos de forma rápida e ágil.” 

Um dos destaques da loja, segundo Diego, é 
o açougue, com a maioria dos cortes in natura. “Só 
temos carnes embaladas em alguns períodos, para 
garantir que não falte”, ressalta. Preço competitivo 
e atendimento são outros diferenciais. “Meu pai 
gosta de estar perto, dando atenção aos clientes.” 

No Ranking Agas 2018, a empresa ficou em 
7º lugar em faturamento por funcionário. “Esta-
mos entre os 50 supermercados mais rentáveis do 
país. Isso mostra que o esforço do dia a dia está 
dando resultado”, comemora o empresário. No 
primeiro semestre deste ano, ele contabiliza alta 
de 5% nas vendas em relação ao mesmo perío-
do de 2018. Há também crediário facilitado, por 
meio de vales, promissórias e boletos para até 45 
dias.” Promoções semanais são divulgadas via 
WhatsApp e em cartazes na frente na loja. “Faze-
mos ações em datas comemorativas. Teremos algo 
pelos 20 anos da loja no ano que vem”, anuncia 
Diego. Melhorias no mobiliário e mais vagas de 
estacionamentos são outros planos para 2020. 
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Relacionamentos
duRadouRos

A comunicação é um elemento fundamental do 
networking, que deve ser cultivado constantemente, 

abrindo muitas oportunidades 

stabelecer contatos é fundamental para o desen-
volvimento pessoal e profissional. Em meio a uma 
sociedade organizada em redes – modelo peculiar 
do mundo globalizado – fazer networking de for-
ma eficaz ganha cada vez mais força. No varejo, 
essa prática abrange desde a relação com clientes 
e fornecedores até a troca de informações, busca 
de talentos e novos negócios. Especialistas alertam 
para a legitimidade das conexões, tornando as tro-
cas valorosas para ambos.

Para a master coaching Silvia Bez, networking 
é uma forma de criar e alimentar uma rede de 

relacionamentos, com o objetivo de ajudar e 
aprender com o próximo, estabelecer trocas e 
buscar oportunidades de negócios para ambas 
as partes. “É uma ferramenta maravilhosa, que 
junta interesses e necessidades úteis de forma 
poderosa”, ressalta. O sucesso das ações, no 
entanto, depende de estratégia. “Preocupe-se 
com a qualidade e os tipos de conexões adota-
dos, pois se ele for mal utilizado não servirá de 
nada”, alerta a especialista em gestão de pessoas 
e recursos humanos.

Manter o networking ativo, segundo o ad-
ministrador Dalton Morishita, é indispensável 
para aproveitar as oportunidades. O primeiro 
passo é entender e definir o objetivo com essas 
ações. “Quando você sabe aonde quer chegar, 
fica muito mais fácil enxergar a trilha a ser per-
corrida, encontrando contatos e conexões que 
façam sentido”, ensina. É esse propósito, se-
gundo ele, que o manterá focado, além de ser 
um norteador das suas ações.  

O especialista em negócios indica formar 
uma lista preliminar com pessoas mais próxi-
mas. “Comece contatando quem está nas suas 
relações diretas, expondo o seu interesse profis-
sional e o que busca com o contato”, sugere. Essa 
primeira camada da rede é composta por amigos, 
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familiares, colegas e pessoas com quem você já 
trabalhou no passado. “Eles precisam saber das 
suas movimentações, uma vez que irão pulveri-
zar seu nome por aí. São essas pessoas as mais 
dispostas a te ajudar sem interesse”, expõe. 

Em um segundo momento, deve-se incluir 
as conexões mais impessoais, na qual há inte-
resses em comum. “Esses contatos serão ati-
vados por meio do que é compartilhado. Um 
café, um almoço e um happy hour irão sempre 
estar em torno desses interesses e a conversa re-
lacionada surgirá naturalmente.”

Associado a isso está a participação em pales-
tras, feiras e outros eventos, que pode gerar no-
vas ideias, troca de experiências e até parcerias. 
“O networking deve estar presente no seu dia a 
dia. A partir de uma conversa despreocupada no 
parque ou na fila do supermercado, por exem-
plo, pode-se descobrir um interesse ou uma 
frustação em comum”, ensina ele, indicando 
que é preciso “trabalhar o olhar, tornando essa 
rotina algo mais natural.”

Silvia reforça que a captação  de contatos 
deve ser constante, a partir de fornecedores e 
clientes. “Ter uma boa estrutura traz mais pes-
soas, assim como o boca a boca gera novos 
prospects, angariando esses consumidores. É 
preciso saber quem compra para poder pen-
sar nos produtos oferecidos nas lojas”, ensina. 
Participar de programações, inclusive fora da sua 
área de atuação, conforme a profissional,  ajuda-

rá os empresários a saírem da sua “ilha”. “É pre-
ciso ir onde as pessoas interessantes estão e ser 
visto ampliando os seus conhecimentos”. Após 
o evento, ela sugere o envio de uma mensagem 
de apresentação, contendo o agradecimento por 
conhecido determinada pessoa. “Não envie pro-
paganda do negócio. Pode-se trocar ‘figurinhas’, 
trazendo informações sobre um produto que 
sairá de linha ou alguma novidade. Se alguém te 
procura apenas por interesse, há um sentimento 
de repulsa em que a pessoa se sente usada.”

Fazer contato telefônico ou social, entregar 
cartões ou trocar conteúdos nas redes sociais, 
segundo a consultora empresarial, ajuda no 
estreitamento dos relacionamentos. “Culti-
ve as parcerias, estando em contato constante. 
Mande um cartão de aniversário para os seus 
fornecedores. O tempo das pessoas é precioso, 
tanto dos empresários como das donas de casa. 
Os clientes querem bom atendimento, carinho 
e uma boa orientação.”

Dalton recomenda manter os seus perfis atu-
alizados no LinkedIn e no Facebook, entre ou-
tras mídias. “Utilize as redes sociais ao seu favor. 
Compartilhe conteúdos, instigue as pessoas por 
meio dos assuntos tratado, chamando atenção de 
alguém interessante.” Pode-se criar um grupo no 
WhatsApp para dividir ideias. “Conheça pessoas 
que pensam diferente de você, de outras áreas e 
que vão dar insigths para fazer você pensar fora da 
caixa. Crie as oportunidades.” 

AlAvAncAndo contAtos

Confira algumas dicas para aquecer a sua rede de relacionamentos:

Entenda o seu objetivo – Tendo um propósito definido, desenvolva a sua 
base de contatos entorno dele

Busque novas conexões – Uma rede de contatos maior representa mais 
oportunidades de o negócio crescer, com mais vendas e parcerias 

troque informações com pessoas diferentes – Converse com os clientes, 
seus concorrentes e amigos, saindo da zona de conforto 

seja uma pessoa interessante – Leia livros, pesquise, vá no teatro e esteja 
antenado a tudo que está acontecendo ao seu redor

Pratique bastante o networking –  Torne-o uma prática do seu dia a 
dia, usando a tecnologia ao seu favor. Torne esses contatos reais, 
marcando um café, pois nada substitui o olho no olho. 

©Istock.com/Ales-A
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Antes de comprAr
detalhes Importantes 
“existem vários detalhes na 

importação, como o tipo de Incoterm, ou 
seja, a definição de quem é o responsável 
pelo frete e/ou seguro da mercadoria, e 
assim por diante. Uma importação requer 
atenção a vários detalhes, especialmente 
na composição do custo para não haver 
surpresas de despesas escondidas, 
que podem inviabilizar a operação 
economicamente falando”, pontua o 
consultor da promobit. além disso, 
menciona peruzzo, é preciso verificar 
registros e validades. 

LogísticA
transporte
segundo Carlos menchik, 

consultor sênior da prolog Capacitação e 
Consultoria em logística, pela perspectiva 
da logística e saúde financeira de empresa, 
os fatores determinantes ao decidir 
importar são tempo, estoque e qualidade. 
“Lead Time é prazo entre solicitar o 
pedido e receber a mercadoria, um grande 
gargalo no Brasil pela baixa escala e 
consequentemente pequena frequência de 
navios no porto de rio Grande, que ainda 
enfrenta dificuldades climáticas, tudo 
aumentando os prazos para recebimento 
dos importados”, explica.

mAis procurAdos
VInhos e azeItes
de acordo com o ranking agas 2018, a 

participação dos importados entre os produtos 
vendidos pelos supermercados gaúchos 
permaneceu estável no ano passado, com 2,04% 
de representatividade nas vendas. “os importados 
são um mercado promissor por proporcionar uma 
diversificação de ofertas, conferindo uma maior 
variedade de produtos”, afirma o presidente do Grupo 
peruzzo, lindonor peruzzo. ele aponta que itens das 
linhas de vinhos e azeites estão os importados mais 
demandados pelo consumidor. em 2018, o volume de 
vinhos importados caiu 2,2%, mas, apesar da queda 
em volume, os valores cresceram ligeiramente, com 
1,9%, graças ao câmbio. 

AtrAções 
internAcionAis

prazos, variação do dólar e 
exposição são alguns fatores a 
serem levados em consideração 
ao fazer a gestão de importados

©
is

to
ck

.c
om

/s
er

ge
yr

yz
ho

v

©istock.com/Avigatorphotographer





anote aí! (Importados)

104 REVISTA AGAS

Fornecedor
QUalIdade 
ao se trabalhar com importação, é bem possível que o novo 

fornecedor não seja um parceiro habitual. por isso, é fundamental que 
o importador contrate alguma empresa terceira no país de origem 
para avaliar a qualidade do produto, principalmente nos primeiros 
embarques. “Uma vez que não se pode devolver a mercadoria, 
este fator é muito diferente entre um fornecedor local versus um 
fornecedor estrangeiro”, afirma menchik. 

estrAtégiA
exposIção 
É um consenso que 

os elementos visuais são 
importantíssimos quando 
pensamos em vendas. são 
diversas as estratégias para 
posicionar os produtos, a fim 
de aumentar as suas vendas 
dentro do supermercado, e muito 
importantes para o sucesso 
desse tipo de investimento. 
as empresas devem expor 
esses itens em locais que 
os diferenciem dos demais. 
É possível, por exemplo, 
destacar de alguma forma a 
procedência dos importados. 
“na seção de vinhos, eles podem 
trazer informações do país 
de origem. estamos sempre 
trabalhando para melhor expor 
os importados”, afirma lindonor 
peruzzo. ele ressalta que 
dispor de um atendimento com 
mais conhecimento acerca de 
determinados itens como vinhos 
ou queijos é um diferencial. 
ações de degustação também 
podem chamar a atenção 
dos shoppers. outro ponto 
importante é que os sKUs 
estejam sempre limpos, 
pois produtos empoeirados ou 
sujos desencorajam os 
clientes a comprá-los.

estoque
de olho nos prazos 
Como os prazos são mais longos, é natural que os 

supermercados trabalhem com estoques mais elevados de itens 
importados, o que afeta significativamente o capital de giro das 
empresas. Um risco é o de perder vendas se os produtos forem 
vendidos de forma muito rápida, enquanto, por outro lado, também 

é possível ficar com as 
mercadorias paradas, com 
pouca saída. “por isso, ao 
escolher importar um produto, 
o supermercadista precisa 
analisar de forma bem clara o 
impacto do nível de estoque”, 
comenta menchik. 

precAução
seGUro de VarIação do dólar 
outra ques-

tão relevante sobre o 
tema é como trabalhar 
com os importados 
frente à variação do 
dólar. “Como o Brasil 
é um país de muitas 
incertezas, é sempre 
recomendável fazer 
um seguro de varia-
ção do dólar, ou seja, uma operação financeira chamada hedge”, 
aponta o consultor da prolog. a operação que tem por finalidade 
proteger o valor de um ativo contra uma possível redução de 
seu valor numa data futura ou, ainda, assegurar o preço de uma 
dívida a ser paga no futuro. esse ativo poderá ser o dólar, uma 
commodity, um título do governo ou uma ação.

©istock.com/Fg trade
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O que impOrta nãO
é só O cOnteúdO

Embalagem ideal reúne aspectos visuais, funcionais 
e logísticos, sendo atrativa tanto para o consumidor 

quanto para fabricante e varejistas

á muito tempo o papel da embalagem ultra-
passa a função de levar o produto até a mão 
do consumidor. Atualmente, não basta pro-
teger o conteúdo com segurança, praticidade 
e design inovador: se destacam os itens com 
valor agregado, que proporcionam experiên-
cias diferenciadas e que causam menos danos 
ao meio ambiente.

A partir do lançamento das redes de su-
permercado no Brasil, na década de 1950, 
as embalagens cumpriram, em parte, com a 

função do vendedor que atendia no balcão. 
“Era o ponto de contato entre empresa, pro-
duto e consumidor final. Devido à consoli-
dação deste modelo de negócio, a embalagem 
atingiu sua maturidade. Hoje, segundo pes-
quisas, cerca de 80% das decisões de compra 
ocorrem no ponto de venda, exercendo um 
papel fundamental na escolha dos consumi-
dores”, afirma Ricardo Sastre, publicitário 
atuante no mercado gráfico. “Para além da 
comunicação e do marketing, há ainda uma 
função sociocultural, trazendo uma lingua-
gem única, resgatando traços da marca e do 
seu local de origem.”  

Atualmente estão disponíveis no mercado 
diversas tecnologias para promover a experi-
ência e a interação do produto com o usu-
ário. “Como exemplo, cito tecnologias para 
aquecimento ou resfriamento de bebidas e 
comidas, os sistemas de rastreamento, reali-
dade aumentada, mecanismos para facilitar 
a abertura e o fechamento das embalagens e 
os formatos anatômicos e diferenciados, en-
tre outros.” As indústrias de eletrônicos, por 
exemplo, estão utilizando dispositivos nos 
invólucros para rastrear mercadorias. Além 
de aumentar a segurança, caso ocorra algum 
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problema durante o transporte, o equipamen-
to auxilia o sistema logístico das empresas. 

Mestre em Design, Sastre considera que 
os projetos de embalagens são complexos e 
sistêmicos e devem considerar todas as etapas 
e interações durante seu ciclo de vida, inclu-
indo escolha da matéria-prima, fabricação, 
envase, transporte, uso e o correto descarte. 
“Ela deve manter a integridade do produto e 
usuário, ser atrativa no ponto de venda, de fá-
cil envase e sustentável.” 

Nesse sentido, caixas e pacotes de sucesso 
são aqueles que conseguem atender todos os 
envolvidos em seu ciclo de vida. Uma refe-
rência no assunto é a Tetra Pak. “Sua compo-
sição multicamadas aumenta a vida útil dos 
produtos, seu formato facilita o transporte, 
a indústria de envase, o ponto de venda e a 
interação com o usuário do produto. O siste-
ma integrado que a empresa oferece garante 
o reaproveitamento da matéria-prima no pós-
uso”, explica o professor.

Na visão de Vivian Haag Leite, diretora de 
Marketing da Tetra Pak Brasil, a embalagem 
ideal é aquela que consegue reunir aspectos vi-
suais, funcionais e logísticos, sendo atrativa tan-
to para o consumidor quanto para a indústria 
(fabricante e varejistas). “Quando olhamos sob 
a ótica do consumidor, além de cumprir com o 
seu papel de proteção ao alimento, a embalagem 
também precisa se destacar no ponto de venda. 
Isso abrange disposição de cores, formatos e de-
sign, mas também de informações que podem 

estar na caixinha e que podem ser um diferen-
cial no processo de escolha do consumidor”. 

Sabendo que o consumidor está cada vez 
atento a questões ambientais, isso pode ser 
feito, por exemplo, incluindo o certificado do 
Forest Stewardship Council (FSC) na emba-
lagem para informar que o papel utilizado foi 
obtido a partir de fontes certificadas. “No caso 
da Tetra Pak Brasil, 98,3% das embalagens de 
produtos dos nossos clientes carregam esse 
selo, contribuindo para ampliar a consciência 
ambiental dos consumidores. Além disso, até 
82% dos materiais que compõem as nossas 
caixinhas são de origem renovável, incluindo 
a utilização de plástico produzido a partir da 
cana-de-açúcar.” 

SuStentabilidade
Pesquisas encomendas pela Tetra Pak indi-

cam que 73% dos consumidores estão dispos-
tos a mudar hábitos de consumo para reduzir 
o seu impacto ambiental; em outra perspec-
tiva, 47% afirmam estar abertos a compra 
de produtos feitos de materiais recicláveis a 
fim de reduzir problemas relacionados à uti-
lização de materiais não-recicláveis. “Diante 
disso, é importante que a embalagem informe 
atributos sustentáveis alinhados às expectati-
vas do consumidor”, pontua Vivian. 

Outro aspecto relevante para o tema é a 
contribuição para a logística. Em toda a sua 
concepção, a embalagem percorre diversos 
locais até chegar ao fim da vida. Para con-
tribuir para o sistema logístico, ela deve ser 
modular, ocupar o menor espaço possível, 
ter dispositivos para melhorar o acondicio-
namento do produto e reduzir o atrito entre 
elas para não comprometer sua aparência no 
ponto de venda. 

O consumidor está mais atento a aspectos 
relacionados a sustentabilidade e isso tem se 
traduzido em novos hábitos de consumo. Para 
81% dos consumidores é “muito importante” 
ou “extremamente importante” que empresas 
adotem programas que gerem benefícios ao 
meio ambiente, indica pesquisa da Nielsen. 
Segundo estudo da Ipsos, 47% dos consumi-
dores estão dispostos a comprar produtos fei-

Selo FSC atesta que 
papel utilizado foi 

obtido a partir de fontes 
certificadas e está 

presente em 98,3% das 
embalagens de produtos 

Tetra Pak 
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tos de materiais recicláveis a fim de reduzir 
problemas relacionados ao uso de plásticos e 
utilização de materiais não recicláveis.

Nesse cenário, os cinco Rs (repensar, re-
duzir, recusar, reutilizar e reciclar) são uma 
tendência. Projetos estruturais que ocupem 
o mínimo de material e gerem o mínimo de 
aparas, a escolha por materiais reciclados, 
pensar em embalagens reutilizáveis para ou-
tros fins após o uso (prolongar seu ciclo de 
vida) e observar os requisitos para facilitar 
a reciclagem são algumas ações nesse senti-
do. “Atualmente estão disponíveis diversos 
estudos acadêmicos sobre novos materiais 
que substituem ou minimizam o impacto 

ambiental ocasionado pelos polímeros (em-
balagens plásticas), como soluções biode-
gradáveis, comestíveis, compostáveis e com 
fácil dissolução”, comenta Sastre. “Tudo co-
meça no projeto. Elas devem ser planejadas 
e pensadas com um olhar sistêmico, criativo 
e circular. Grande parte do problema do lixo 
gerado pelas embalagens parte de projetos 
que não levaram em consideração as questões 
relativas à sustentabilidade.”

exemplo SupermercadiSta
Além das indústrias e dos consumidores, 

os supermercados podem desenvolver um pa-
pel protagonista nas ações em busca de práticas 
mais ecológicas. Um exemplo é a Rede Righi 
de Supermercados, de Santana do Livramento, 
que há 10 anos realiza reciclagem de plásticos e 
papelões. “Uma empresa parceira disponibiliza 
um contêiner, que preenchemos a cada dois dias 
com materiais de embalagens provenientes de 
diferentes unidades”, conta o diretor Antonio 
Righi. Além dos benefícios ao meio ambiente e 
de fomentar a reciclagem, a venda de plásticos 
e papelões gera cerca de R$ 10,9 mil ao mês ao 
supermercado. Dentro das estratégias em prol 
do meio ambiente, a rede também comercializa 
sacolas retornáveis aos clientes, no intuito de 
diminuir o uso de sacolas plásticas. 

FunçõeS 

A embalagem é o primeiro ponto de contato do consumidor com o produto: portanto, ela desempenha papel 
crucial para o sucesso daquilo que está sendo comercializado. Sua apresentação precisa estar impecável 
no ponto de venda, o que significa que ela precisa ser robusta e forte o suficiente para resistir à cadeia de 
distribuição e se manter atraente nas gôndolas. 

Ela também precisa ter um aspecto visual atraente, de modo a se destacar entre uma ampla variedade de 
ofertas – em média, consumidores passam 12 segundos olhando para toda uma categoria antes de fazer sua 
decisão de compra. 

Tem que ser vista como um canal de comunicação com o consumidor, ressaltando aspectos importantes 
daquele produto e da marca fabricante e criando conexões com o público. 

Quanto a aspectos logísticos, a embalagem precisa ser forte para resistir à cadeia de distribuição e ser de fácil 
transporte, se possível reduzindo custos e espaço no momento de envio ao varejo.

Fonte consultada: Vivian Haag Leite, diretora de Marketing da Tetra Pak Brasil

Rede Righi de 
Supermercados recicla 

papelões e plásticos em 
parceria com empresa de 

Santana do Livramento
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perfil do fornecedor (Marquespan)

ObsessãO 
pela qualidade

om fábricas em Gravataí (RS) e Tatuí (SP) e 
Centros de Distribuição em Criciúma (SC) e 
Contagem (MG), a indústria Marquespan tem 
cerca de 1,4 mil funcionários. A empresa aten-
de cerca de 6 mil clientes nos sete estados que 
compõem as regiões Sul e Sudeste do Brasil. Por 
meio do slogan Para nós o pão é sagrado, a empresa 
gaúcha – que completa 20 anos em 15 de agos-
to – procura se diferenciar no mercado na busca 
incessante pela qualidade, por isso investe em 
equipamentos e infraestrutura. 

“Instalamos na planta de São Paulo uma tec-
nologia única no mundo na indústria de pães 
congelados”, ressalta o diretor da Região Sudeste 
Marcelo Marques. A unidade gaúcha receberá 
também o mesmo avanço em 2020. O autosser-
viço recebe atenção especial por sua importãncia. 
A Marquespan disponibiliza todos os equipa-
mentos necessários, manutenção e treinamentos 
gratuitos para que a padaria não seja uma ‘dor de 
cabeça’ aos supermercadistas. Com mais de 60 
produtos no portfólio (divididos entre as linhas 

tradicional, extra, prime, salgados e confeitaria), a 
indústria conta com frota própria composta por 
mais de 500 veículos levando sua marca e slogan 
para capitais e para o interior do país.

prêmios em feiras
“Nossos produtos tem um padrão de sabor 

que independe do humor do padeiro naque-
le dia”, brinca Marques. A companhia investiu 
US$ 1 milhão em seu laboratório para fazer testes 
sensoriais e de padrão. “Além disso, possuímos 
equipamentos equivalentes aos dos melhores 
moinhos de trigo no mundo, que nos permitem 
confrontar laudos e análises para entregar pro-
dutos de excelência”. O objetivo da empresa é 
produzir o melhor pão francês do Brasil.

Patrocinadora global da ExpoAgas 2019, a 
empresa já foi premiada pela Associação por 
sua ação promocional na convenção gaúcha há 
dois anos e, na última edição da Apas Show, 
em São Paulo, ganhou a distinção de Melhor 
Exposição de Produto. 
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Indústria alimentícia 
gaúcha, criada em 

1999, produz mais de 
150 milhões de pães 
congelados por mês 
para consumidores 

das regiões 
Sul e Sudeste

saiba mais sobre a linha de produtos

linha tradicional – É composta pelo sovadinho, 
pão doce redondo, pão doce, cervejinha, 
hamburguer e pão de xis.

linha extra – Integral salgado, multigrãos, pão 
preto, baguete, pão de milho, gajeta, vovó 
sentada e minibaguete fibra.

linha prime – Pão de mel, fatia húngara, 
brioche, raminho, baguete com linguiça, alho 
com ervas finas.

salgados e Confeitaria – Pão de queijo, croissant, 
folhados, coxinha, recheios e coberturas
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Mais sabor
ao varejo

Supermercadistas apostam em restaurantes e 
cafeterias para oferecer uma nova experiência de 

compra aos clientes 

gregar novos serviços à operação de supermerca-
dos, como é o caso de restaurantes e lanchonetes 
junto ao local, pode trazer muitas vantagens ao 
negócio. De acordo com o Ranking Agas 2018, 
15,9% dos estabelecimentos já contam com es-
paços voltados para refeições ou lanches. 

O consultor Gustavo Fauth afirma que a alter-
nativa ressurge, após alguns anos em baixa, para 
satisfazer shoppers em termos de praticidade. “Au-
menta a fidelização com o mesmo ponto de ven-
da pelo contentamento em comprar e consumir 
no mesmo descolado e agradável local”, aponta o 
também instrutor da Agas. Ele lembra que, em al-
guns lugares, a mobilidade urbana retira horas das 
pessoas, fazendo com que consumam fora do lar, 
diminuindo as compras em supermercados. 

Antes de dar o primeiro passo, o especialista 
recomenda ter um projeto para o ambiente, de 
acordo com os produtos que se quer explorar. 
“Será um restaurante do tipo self service ou a la carte 
ou apenas lanches e fast food? Será oferecido ham-
búrguer, culinária sofisticada ou caseira?”, ques-
tiona. Deve-se pensar também em quem atender 
e nas estratégias de marketing, além de precificar 
corretamente. “Tenha segurança alimentar abso-
luta na produção, um atendimento correto e de 
acordo com a proposta do estabelecimento ou se-
ção e frescor e sabor para cada produto, com suas 
características e gostos típicos.”

Para saber se vale a pena investir no ramo, 
Fauth sugere pesquisar o entorno, a concorrên-
cia, a concentração de pessoas e hábitos de con-
sumo, entre outros itens. “Sendo uma boa ope-
ração e acertada com o público, há o reforço da 
marca, do ponto comercial e o reconhecimento 
de um supermercado ‘completo’ e de qualida-
de.” E completa: “Faça uma gestão eficiente, 
com análises e metas em separado da operação 
do supermercado. Este tipo de operação deve ser 
visto como um negócio específico”, ressalta. 

O Grupo Imec possui restaurantes próprios 
com buffet a quilo nos supermercados de Lajeado, 
Montenegro, Santa Cruz do Sul e Vacaria e uma 
proposta de autosserviço na loja de Cachoeira do 
Sul. “Usamos um cardápio fixo, pois os clientes 
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voltam porque gostam e se acostumam com aque-
les produtos. Além da especialidade do dia, temos 
churrasco ao longo da semana”, relata o diretor 
Comercial e de Marketing do Grupo Imec, Eneo 
Karkuchinski. A aposta neste nicho, segundo ele, 
começou em 2005, com a criação do Chef Imec 
Restaurante. “Temos uma compradora, respon-
sável pela padaria e pelos restaurantes, que veri-
fica o cardápio com a nutricionista, comprando 
os insumos na própria loja”, descreve o diretor, 
ressaltando que não há reaproveitamento de 
alimentos. “Há uma vigilância forte dos órgãos 
controladores. Seguimos as boas práticas, evitan-
do ter muito estoque para que os produtos se-
jam sempre fresquinhos”, garante. Diariamente, 
são servidas, em média, 1,5 mil refeições nos 5 
restaurantes, com a atuação de 60 pessoas, entre 
cozinha, área de vendas e salão.

AtrAção de mAis clientes  
Na loja de Montenegro há ainda a opção de 

café colonial, estendendo o atendimento até as 
19h – os demais restaurantes ficam abertos das 
11h30 às 14h. Também na matriz, em Lajeado, 
funciona uma cafeteria. “Queremos levar esse 
serviço para outras unidades Imec, possivel-
mente em mais duas este ano”, anuncia. Para 
Karkuchinski, ter restaurantes e lancherias 
junto aos supermercados é um diferencial. “A 
nossa missão é oferecer a melhor experiência de 
compra aos clientes.” Ele considera que, nas 5 das 
17 lojas Imec que possuem esses tipos de opera-
ção, agregam-se vendas. “Um serviço está ligado 
ao outro. Na unidade de Vacaria, reaberta recente-
mente com um espaço mais bonito, o restaurante 
atrai mais clientes para a loja pelo tíquete médio. 

Ao todo, há um acréscimo de 5% a 10% nos ne-
gócios.” O diretor contabiliza ainda um cresci-
mento acima da média de mercado neste ano em 
relação ao ano passado, projetando-se um índice 
maior que o da inflação. “Queremos ampliar mais 
adiante o modelo de autosserviços de Cachoeira 
do Sul para os supermercados Imec.” 

espAço pArA negócios 
A Cotrisel possui restaurante e cafeteria na 

loja matriz, em São Sepé, desde 2008. De acordo 
com o gerente da área de varejo, Mauro Henrique 
Santos Figueira, o objetivo é oferecer uma experi-
ência única para moradores e visitantes da cidade. 
“Tivemos reclamações quando o restaurante era 
terceirizado, então contratamos uma chef de Gra-
mado para montar uma equipe própria. Temos 
um cardápio variado, que é um sucesso desde a 
inauguração”, afirma. Oito pessoas atuam no lo-
cal. “Numa cidade pequena agrega muito, porque 
é mais um atrativo”. Segundo ele, 60% da clientela 
é formada por representantes da região. “Temos 
um buffet com saladas, pratos quentes e carnes na 
chapa, com até 90% dos produtos vendidos no su-
permercado.” O trabalho no restaurante começa 
às 7h30 e estende-se até as 13h30, de segunda a 
sexta-feira, servindo 130 refeições durante a se-
mana e 200 pessoas aos sábados, com funciona-
mento até as 14h, em um espaço de 96 lugares. 
Já a cafeteria conta com mesinhas e balcão para 
quem quer fazer um lanche ao longo do dia.

Figueira conta que uma nutricionista é encar-
regada de verificar a procedência dos alimentos e 
questões sanitárias. “São tiradas amostras todos os 
dias da comida, garantindo a qualidade.” Como 
na cidade não há shopping, o restaurante se tornou 
um ponto de encontro e é aproveitado por quem 
precisa trabalhar ou usar internet. “Temos um au-
ditório para 120 pessoas. Muitos locam o espaço e 
já reservam o almoço em eventos.” Também a loja 
de Vila Nova do Sul possui cafeteria desde 2010. 
“Ela fica próximo à padaria, usando dois atenden-
tes do próprio departamento. “Oferecemos lan-
ches feitos na hora e salgados do supermercado. 
Ter tudo em um único local só somou, com uma 
equipe qualificada, cujo atendimento é um gran-
de diferencial”.  A empresa planeja ampliar a loja 
de Formigueiro, que terá uma cafeteria própria. 

Restaurante e cafeteria 
da Cotrisel é ponto de 
encontro em São Sepé
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Metade da forMação
concluída

Turma de Porto Alegre 
visitou Asun Center 
para conhecer seus 

processos a fundo

s turmas do curso livre de Gestão em Supermer-
cados (GES) chegaram à metade da formação no 
fim do primeiro semestre de 2019. Em Porto Ale-
gre, os futuros gestores conheceram uma loja va-
rejista durante visita técnica e estudaram questões 
jurídicas no quinto módulo. Enquanto os alunos 
de Pelotas estudam sobre Gestão Financeira, os 
de Carazinho ingressam no mesmo aprendizado 
no início de agosto, tendo encerrado as aulas de 
Marketing. As formaturas estão previstas para ou-

tubro e novembro, respectivamente. O GES tem 
patrocínio de Coca-Cola Femsa Brasil.

Em 25 de junho, a turma da capital foi a cam-
po conhecer mais sobre o varejo. Orientados pelo 
instrutor Jôni Franck, os estudantes conheceram 
o Asun Center de Canoas. Separados em grupos, 
os alunos estiveram nos diferentes departamentos 
da loja, recebendo explicação sobre como funcio-
na cada um. Ao final, todos  acompanharam uma 
explicação sobre os processos da unidade. 
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Visitas técnicas, estudos de marketing e gestão 
financeira agitam os alunos do GES em Porto 

Alegre, Carazinho e Pelotas
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Alunos de Carazinho 
agora têm aulas de 
Gestão Financeira

Pelotas estudou 
administração do tempo 

no segundo módulo

O grupo de Carazinho passou pelo módulo 
de Marketing, terceira etapa do curso, quando ti-
veram lições de tendências de mercado e hábitos 
de consumo e gerenciamento de Categorias, entre 
outros temas. Agora, lidam com Fluxo de Caixa e 
Precificação. Já Pelotas, no mesmo módulo, avan-
ça para Fundamentos na Gestão de Controladoria 
e Auditoria. Em setembro, todos os GES estarão 
envolvidos no módulo de Operação de Loja.

Debate De cases
Natália Chieza, do Ponto Nove Mercado, é 

aluna do GES em Porto Alegre. Na opinião dela, 
o curso livre tem sido ótimo para o seu desen-
volvimento dentro do mercado. “Todas as aulas 
abordam assuntos pertinentes ao meu dia a dia de 
trabalho, além da troca de conhecimento e conta-
tos com colegas”, conta. Tatiana Cargnin, da Casa 
do Chimarrão, frequenta as aulas em Carazinho, 
onde a turma debate cases e temas da atualidade. “A 

oportunidade de participar da capacitação trouxe 
uma vivência e um grande intercâmbio de infor-
mações por meio das interações com os colegas e 
com os excelentes professores”, relata. 

De acordo com Amanda Mielke, do Macro-
mercado Treichel, em Pelotas, o GES proporcio-
na grandes aprendizados. “A matéria que mais me 
chamou atenção foi a de Marketing, pela sua im-
portância e as diversas formas que podemos utili-
zá-la para atrair e conquistar os clientes. Todas as 
aulas vêm ajudando de alguma maneira”, explica.

MuDança De cultura
Salvador Fraga é orientador dos cursos de 

Pelotas e de Carazinho. Segundo ele, as tur-
mas se mostram ávidas por novas técnicas de 
operação do varejo supermercadista, buscando 
sempre fazer mais com menos. “A tônica dos 
encontros tem sido uma melhor gestão do mix 
de produtos, no que tange ao estoque, a arma-
zenagem e a logística, incluído técnicas de re-
abastecimento das áreas de exposição à venda, 
bem como projetos para o comprometimento 
dos colaboradores e pesquisas para a identifica-
ção do perfil do consumidor”, observa. 

A orientadora do GES Porto Alegre, Ange-
lita Garcia, tem instigado os alunos a investigar 
se a sua liderança está atualizada e com visão de 
futuro, sendo posta em prática no presente. A 
especialista em Recursos Humanos afirma que 
o foco ainda é muito voltado a processos, cálcu-
los e operação de loja. “Eles são fundamentais 
para o sucesso do negócio, mas é preciso abrir 
espaço para trabalhar com a merecida atenção 
ao ser humano na empresa”, pontua. “Ser ge-
rente é especializar-se em gente. Torna-se um 
erro dar ordens e não desafios para jovens pro-
fissionais, pois hoje todos querem compartilhar 
informações e contribuir com ideias.”

Neste ponto, conforme Angelita, a turma des-
perta para uma nova cultura. Os futuros líderes já 
perceberam que uma entrevista de recrutamento 
e seleção não revela o caráter do candidato a uma 
posição na empresa. “Todos os participantes do 
GES recebem o mesmo norteamento e suas notas 
finais no curso indicarão a existência de brasas que 
podem virar chamas para iluminar suas lojas. Fico 
honrada por ter a missão de assoprá-las”, conclui. 
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Neste ano, a 
carreta da Agas passa 

por municípios que não 
haviam sido contemplados 

anteriormente

escola Móvel chega a 
novas cidades

Escola Móvel tradicionalmente percorre cida-
des de acordo com a recepção do público, isto 
é, costuma concentrar-se em locais que são re-
cordistas de público para viabilizar economica-
mente o projeto. “A operação da carreta inclui 
custos com professor, funcionário, desloca-
mento, hotel e alimentação dos colaboradores. 
Neste ano, todavia, o patrocínio da Coca-Cola 
Femsa proporcionou um fôlego financeiro para 
adotarmos outra estratégia”, conta o coordena-
dor de Capacitação da Agas, Francisco Brust. 
Além de algumas regiões com grande histórico 
de público, o projeto está chegando a comuni-
dades que nunca visitou, como Carazinho, e 
retorna a lugares por onde não passava há mui-
to tempo e que são grandes polos supermerca-
distas – Rio Grande e Vacaria, por exemplo.

“O papel é fortalecer a entidade no interior do 
Estado, fomentando o varejo em diversos pontos 
do Rio Grande do Sul. Estamos plenamente sa-

tisfeitos em levar essas capacitações aos mais dife-
rentes pagos, pelos cursos in company, GES ou Es-
cola Móvel. Em termos de alcance dos associados, 
nossa atuação está muito mais forte neste ano”, 
avalia Brust. São Gabriel, Rio Pardo, Rio Grande, 
Frederico Westphalen, Venâncio Aires, Pelotas, 
Cruz Alta, Tapes, São Marcos e Vacaria estão entre 
os locais por onde o veículo já passou neste ano. 

“É fundamental levar a capacitação até os 
supermercados do interior. Estamos a aproxi-
madamente 500 quilômetros de Porto Alegre e 
é difícil mandar colaboradores para a capital. A 
Escola Móvel propicia essas experiências. Não 
tem como mensurar os resultados. É muito gra-
tificante”, comenta Matheus Righi, coordenador 
de RH da Rede Righi de Supermercados, de 
Santana do Livramento, que recebeu o projeto 
em maio. “Prevenção de perdas e chefe de loja 
são temas essenciais, pois abordam problemas e 
questões cotidianas, trazendo esclarecimentos e 
boas orientações. E os instrutores são ótimos. Já 
estamos aplicando os conhecimentos adquiridos 
e colhendo resultados”, comemora.

A carreta estacionou ainda em uma filial da 
Rede Tischler, em Cachoeira do Sul, recebendo 
funcionários da empresa e demais interessados em 
capacitações. “Todos cursos são relevantes para o 
bom funcionamento de um supermercado. Que-
remos que o nosso cliente tenha uma experiência 
completa quando visita nossas lojas. Valorizamos 
os treinamentos em todos os setores”, pontua 
Marcele Tonet, coordenadora de RH da compa-
nhia. A programação de cada local é montada sob 
demanda, entre 62 opções de cursos. 
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Ao longo de 2017 e 2018, 
foi desenvolvido material 

para sensibilizar gestores 
quanto à área. Agora o 

Comitê inicia ações para 
auxiliar na execução dos 

processos estudados

novo estágio da 
prevenção de perdas

m projeto fundamental do comitê de Prevenção 
de Perdas (PP) da Agas está em fase de efetivação. 
O grupo realiza visitas e debates para desenvolver 
um manual. “Entramos na minúcia e nos proces-
sos de prevenção de perdas. O objetivo é elaborar 
uma espécie de guia, com checklists para os agentes 
terem um norte e aplicarem PP em suas empre-
sas”, compartilha o coordenador de Capacitação 
da Associação, Francisco Brust. Coordenado pelo 
vice-presidente Patrique Nicolini Manfroi, o gru-
po se encontrou em 19 de junho para colocar em 
pauta o setor de frutas, legumes e verduras (FLV). 
Outras partes dos supermercados, como açougue 
e padaria, passarão pelo mesmo processo.

   Gustavo Fauth, instrutor da Agas e mentor 
do projeto, vê o aumento do interesse na efeti-
vação da Prevenção nas Perdas por parte de dire-
tores e proprietários supermercadistas. “Observa-
mos no Comitê, nos cursos da Carreta e no curso 
Gestão em Supermercados (GES) que PP não é 
uma moda. É uma área absolutamente necessária, 
assim como o Marketing e a Tecnologia da Infor-
mação (TI)”, afirmou. Recentemente, foi lançada 
a cartilha 10 Passos para Prevenir Perdas (disponível 
para download no site da Agas). Após a divulgação, 

se verificou a necessidade de detalhamento do 
material. “Ouvimos os apelos dos associados, en-
tendendo que é preciso fornecer processos sim-
ples e eficientes para a implantação das operações 
nas lojas”, pontuou Fauth. 

   Um dos colaboradores que pôde acompa-
nhar de perto esse desenvolvimento foi Bruno 
Lau, gerente de perdas do Supermercado Miller 
em Santa Cruz do Sul. No ano retrasado, ele par-
ticipou de seminário em Porto Alegre e retornou 
com muitas dicas e ideias para o negócio. Em 
maio deste ano, oito colaboradores que já atuavam 
na contagem e suprimentos da empresa foram 
promovidos para atuar diretamente no controle 
de estoque e segurança alimentar. “Aprimoramos 
nossos processos internos e a prevenção de perdas 
no Miller já é uma realidade, que tende a crescer 
ainda mais”, compartilha Lau. 

   Uma das iniciativas desenvolvidas pelo gru-
po é uma planilha de facilitação dos cálculos de 
perdas. Ela permite a inserção de dados e apresen-
ta, prontamente, índices de produtividade de di-
ferentes indicadores e departamentos supermer-
cadistas. Para contar com o auxílio da ferramenta, 
entre em contato com comite@agas.com.br.
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a entiDaDe ainDa conta coM outros coMitês:

Jurídico, comandando pelo vice-presidente Ezequiel Stein

recursos Humanos, liderado pelo diretor Franck Müller

ti, capitaneado pelo diretor Lindonor Peruzzo Júnior 

agro, recém instituído, presidido pelo diretor Cesion Pereira 

Os encontros acontecem em Porto Alegre, na sede da 
Associação (R. Dona Margarida, 320 – Bairro Navegantes), 
com acesso restrito aos associados da entidade. Para mais 
informações sobre como participar, entre em contato por 
meio de comite@agas.com.br ou o telefone (51) 2118-5200.
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Sempre 
em frente

performance das 13 principais centrais de com
pras gaúchas mostrou um crescimento médio 
de 6,9% no faturamento bruto de 2018, em 
comparação aos resultados do ano anterior. Os 
dados, captados pelo Ranking Agas, superam 
os 5,2% registrados pelos supermercados como 
também havia ocorrido no ano anterior. Apenas 
uma apresentou decréscimo de desempenho 
no período, e três tiveram alta de dois dígitos. 
Ao todo, elas somaram 4,7 bilhões em vendas, 
representando 14,9% da arrecadação total do 

setor. Com 12,8 mil funcionários e 565 lojas ca
dastradas, representam o sucesso da integração 
com o propósito do bem comum. 

As centrais, surgidas primeiramente no Rio 
Grande do Sul, exigem espírito coletivo de seus 
associados. As empresas que passam a fazer par
te destas redes precisam estar preparadas para 
cooperar em nome de necessidades mútuas e 
compartilhar dos riscos para alcançar um ob
jetivo, pois, se não o fizerem, não poderão es
perar retornos. Com uma estrutura executiva 
de poucos funcionários, elas negociam preços e 
prazos com os fornecedores e dividem despesas 
com os seus associados. 

Atualmente, a força do modelo já permite 
ir além dos planos iniciais. Muitas apostam 
na padronização do layout das lojas, como a 
Rede Super e a Unisuper, na venda conjunta 
de maior acesso às mídias, no oferecimen
to de cartões próprios e serviços contábeis 

A

ClaSSifiCação/18 ClaSSifiCação/17 nome da empreSa loCalidade faturamento 
Bruto (r$)

número de
check-outs 

número
 de lojaS

Rede Super Ltda.

Rede Unisuper

Rede GrandeSul 

Rede Fort

Rede Super Útil

Rede Super Sul

Rede da Gente Gaúcha 

Rede Multimercados

Rede União 

Rede Super Passo

Rede Ammpa

Rede Agasuper

Rede CNS

Total

Santa Maria

Porto Alegre

Porto Alegre

Novo Hamburgo

Passo Fundo

Cruz Alta

Casca

Caxias do Sul

Getúlio Vargas

Passo Fundo

Porto Alegre

Campo Bom

Santa Rosa

1.257.362.224,00

685.753.590,00

606.959.916,00

496.608.000,00

335.012.000,00

324.994.720,00

276.982.045,00

252.687.776,00

208.845.751,00

118.170.000,00

65.000.000,00

48.840.000,00

45.491.098,49

4.722.707.120,49

461

294

224

426

195

171

212

129

115

105

47

24

28

2.431

68

43

36

176

57

24

44

23

18

33

20

8

12

565
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8
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 faturamento 2018 (r$) 

Lojas da Rede Super 
têm layout padronizado 

nas cores e a sacolinha 
como mascote



REVISTA AGAS 127

e jurídicos. O acesso facilitado às melhores 
marcas e a um sortimento mais abrangente, 
a flexibilidade de negociação e o alto poder 
de barganha continuam atraindo supermer
cadistas interessados em oferecer vantagens 
como os grandes players do segmento.

Conforme o presidente da Agas, Antônio 
Cesa Longo, as unidades associadas às redes 
crescem porque continuam investindo recursos 
em ampliações de lojas, novas filiais, moderni
zação e maior variedade do mix de produtos, 
mesmo diante da economia fraca. “O modelo 
avança, pois oferece cada vez mais suporte para 
enfrentar desafios”, assegura. A RedeCen, a 
“central das centrais”, que congrega as redes de 
compras do Estado, também é fator importante 
para os resultados. Presente em 222 municípios 
e com 620 lojas agregadas, ela realiza um tra
balho permanente de gerenciamento da cadeia 
de suprimentos, o que proporciona a integração 
dos parâmetos de estoques, custos e transpor
tes. Em 2018, lançou cartão de crédito próprio 
em parceria com a Senff.

Os desempenhos das redes que obtiveram 
alta variaram entre 0,6% e 16,17%. Duas delas 
foram premiadas no Ranking Agas, realizado 
em abril. A Rede Super, de Santa Maria, pelo 
maior faturamento bruto entre todas, chegan
do a R$ 1,1 bilhão, e a Rede Fort, de Novo 
Hamburgo, pelo maior percentual de cresci
mento. Outras vantagens são a troca de infor
mações e experiências entre os participantes, 
que se reúnem periodicamente, o comparti

lhamento de centros de distribuição e cami
nhões para transporte de mercadorias.

LídeR do SeToR
Para o presidente da Rede Super, Ibanes 

Bertagnolli, a receita básica do sucesso é foco 
absoluto no mercado, valorizando o networking. 
“Buscamos estar presente em todas as opor
tunidades que nos propiciam contatos, atua
lizações e trocas de informações, como feiras, 
convenções e rodadas de negócios”, conta. Ele 
ressalta o engajamento dos sócios: há reuniões 
entre eles pelo menos duas vezes por semana. 
“É importante mantermos uma relação clara, 
ética e transparente”, diz. Além disso, a parceria 
com os fornecedores procura sempre negocia
ções boas para ambos os lados. “Quando isso 
acontece, o cliente também ganha”, assegura.

A empresa da sacola amarela também lide
ra em market share (26,6%) e número de co
laboradores (3.002). No ano corrente, a Rede 
Super planeja mudanças internas que exigirão 
investimentos em tecnologia. As perspectivas 
são muito boas, apesar do momento difícil na 
economia nacional. “Queremos melhorar a 
receita do que já está sendo feito, sem nunca 
descuidar dos melhoramentos em lojas, pes
soal, atendimento e segurança. A meta é seguir 
gerando muitos empregos e renda, usando as 
mídias de forma cada vez mais assertiva, com o 
auxílio de nossa agência de publicidade, a Ad
vertência”, destacou. A expectativa de cresci
mento em 2019 é igual a de 2018: 11%.

 

“A meta é seguir gerando 
muitos empregos e 
renda, usando as mídias 
de forma cada vez mais 
assertiva.”

IbAneS beRtAgnoLLI
Presidente da 
Rede Super

Área de
vendaS m²

número de 
funCionÁrioS

faturamento
r$/m²

Faturamento
r$/check-outs 

faturamento
r$/funCionÁrio

faturamento
r$/loja

check-outs/
loja

m²/
check-outs

m²/loja

51.747

29.400

26.890

53.419

23.624

20.944

24.934

12.000

18.470

11.102

4.600

2.970

5.794

285.894

3.002

2.168

1.606

1.797

682

1.152

534

632

524

245

231

112

151

12.836

 24.298

23.324

22.571

21.057

16.444

15.517

14.181

14.130

11.307

11.108

10.644

9.296

7.851

15.517

 2.727.466

2.709.642

2.332.495

2.035.000

1.958.819

1.900.553

1.816.050

1.718.010

1.624.682

1.382.978

1.306.519

1.165.746

1.125.428

1.831.029

  418.841,51

316.307,00

377.932,69

276.353,92

491.219,94

282.113,47

518.692,96

399.822,43

398.560,59

482.326,53

281.385,28

436.071,42

301.265,55

367.926,69

6,7

6,8

6,2

2,4

3,4

7,1

4,8

5,6

6,3

3,1

2,3

3

2,3

4,3

112,2

100,0

120,0

125,3

121,1

122,4

117,6

93,0

160,6

105,7

97,8

123,7

206,9

117,6

760,9

683,7

743,9

303,5

414,4

872,6

566,6

521,7

1.026,1

308,3

230,0

371,2

482,8

506,0

18.490.620,94

15.947.757,90

16.859.997,66

2.821.636,36

5.877.403,50

13.541.446,66

6.295.046,47

10.986.425,04

11.602.541,72

3.580.909,09

3.250.000,00

6.105.000,00

3.790.924,87

8.358.773,66
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SALTo qUALiTATiVo
Na Rede Fort (176 associadas), o sentimen

to é de satisfação com o crescimento recorde. 
O resultado positivo, mais do que o triplo do 
setor supermercadista, ocorreu em função dos 

investimentos realizados pelos empresários 
nas lojas, principalmente na seção de hortifru
tigranjeiros. Segundo o executivo Joeci Alcio
ni, a realização de campanhas promocionais 
também fez a diferença para quem tem o hi

aS Que maiS CreSCeram em faturamento

ClaSSifiCação razão SoCial  faturamento 2018  faturamento 2017 (r$)  CreSCimento do faturamento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Rede Fort

Rede Ammpa

Rede Super Ltda

Rede Super Passo

Rede da Gente Gaúcha 

Rede Super Útil

Rede GrandeSul 

Rede União 

Rede CNS

Rede Super Sul

Rede Multimercados

Rede Unisuper

Rede Agasuper

 R$ 496.608.000,00

R$ 65.000.000,00

R$ 1.257.362.224,00

R$ 118.170.000,00

R$ 276.982.045,00

R$ 335.012.000,00

R$ 606.959.916,00

R$ 208.845.751,00

R$ 45.491.098,49

R$ 324.994.720,00

R$ 252.687.776,00

R$ 685.753.590,00

R$ 48.840.000,00

 R$ 427.470.000,00

R$ 57.377.579,00

R$ 1.132.758.760,00

R$ 107.580.000,00

R$ 253.536.919,00

R$ 312.362.000,00

R$ 586.444.085,00

R$ 202.072.701,00

R$ 44.123.538,01

R$ 318.730.613,00

R$ 248.228.354,78

R$ 681.648.444,97

R$ 49.920.000,00

 16,17%

13,28%

11,00%

9,84%

9,25%

7,25%

3,50%

3,35%

3,10%

1,97%

1,80%

0,60%

-2,16%

aS 13 maioreS por faturamento por m2 aS 13 maioreS por faturamento por check-out

ClaSSifiCação ClaSSifiCaçãorazão SoCial razão SoCial faturamento/m2  faturamento/check-out
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3

4

5
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8
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11

12

13

Rede Super Ltda

Rede Unisuper

Rede GrandeSul 

Rede Multimercados

Rede Agasuper

Rede Super Sul

Rede Super Útil

Rede Ammpa

Rede União 

Rede da Gente Gaúcha 

Rede Super Passo

Rede Fort

Rede CNS

Rede Super Ltda

Rede GrandeSul 

Rede Unisuper

Rede Agasuper

Rede Multimercados

Rede Super Sul

Rede União 

Rede Super Útil

Rede CNS

Rede Ammpa

Rede da Gente Gaúcha 

Rede Fort

Rede Super Passo

 R$24.298,26

R$23.324,95

R$22.571,96

R$21.057,31

R$16.444,44

R$15.517,32

R$14.181,00

R$14.130,43

R$11.307,30

R$11.108,61

R$10.644,03

R$9.296,47

R$7.851,41

 R$2.727.466,86

R$2.709.642,48

R$2.332.495,20

R$2.035.000,00

R$1.958.819,97

R$1.900.553,92

R$1.816.050,01

R$1.718.010,26

R$1.624.682,09

R$1.382.978,72

R$1.306.519,08

R$1.165.746,48

R$1.125.428,57

aS maioreS em partiCipação no merCado aS maioreS em partiCipação  no merCado de traBalHo

ClaSSifiCação ClaSSifiCaçãorazão SoCial razão SoCialpartiCipação partiCipação
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Rede Super Ltda

Rede Unisuper

Rede GrandeSul 

Rede Fort

Rede Super Útil

Rede Super Sul

Rede da Gente Gaúcha 

Rede Multimercados

Rede União 

Rede Super Passo

Rede Ammpa

Rede Agasuper

Rede CNS

Rede Super Ltda

Rede Unisuper

Rede Fort

Rede GrandeSul 

Rede Super Sul

Rede Super Útil

Rede Multimercados

Rede da Gente Gaúcha 

Rede União 

Rede Super Passo

Rede Ammpa

Rede CNS

Rede Agasuper

 26,6%

14,5%

12,8%

10,5%

7,0%

6,8%

5,8%

5,3%

4,4%

2,5%

1,3%

1,0%

0,9%

 23,3%

16,8%

13,9%

12,5%

8,9%

5,3%

4,9%

4,1%

4,0%

1,9%

1,7%

1,1%

0,8%



popótamo na fachada. “Outro fator importan
te foi que durante a greve dos caminhoneiros, 
ocorrida em maio do ano passado, não houve 
um desabastecimento impactante das lojas, de
vido às parcerias com os fornecedores de FLV 
e ao trabalho realizado pela empresa comercial 
‘Atacado’ do nosso grupo”, explicou.

No momento, a central mantém as estraté
gias que deram retorno durante o ano passado. 
Algumas lojas investem em melhorias no pon
to de venda, conforme suas possibilidades. “No 
primeiro quadrimestre, comparado ao mesmo 
período de 2018, estamos bem próximo de ba
ter as metas. Consideramos um bom resultado, 
comparado com o crescimento da geral da eco
nomia. Acreditamos numa virada positiva da 
economia para o 2º semestre”, comenta.

A Rede Ammpa, de Porto Alegre, foi a se
gunda que mais cresceu: 13,2%. Com 20 as
sociadas e 231 funcionários, chegou a R$ 65 

 faturamento 2018 (r$) Sede 

Presidente da 
Rede Fort, Miguel 
Moletta, recebe a placa 
pelo crescimento 
médio de 16% entre 
seus associados

milhões de faturamento bruto. O presidente 
Odir Fetzer credita a performance à união e à 
força de trabalho de todos que ajudam a pro
pagar os valores da marca da cestinha laranja. 
“Todos são donos desse negócio e nosso obje
tivo é obter mais crescimento de vendas, se for 
possível, ganhando prêmios também”, diz. As 
principais estratégias para isso são a busca por 
novos associados e o refinamento das negocia
ções com as indústrias. 
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evolução daS redeS

faturamento daS partiCipanteS  2017  2018

Faturamento Nominal

Faturamento Real

Participação no PiB RS

Participação no faturamento do setor

4,4 bi

4,2 bi

1,17%

14,6%

4,7 bi

4,5 bi

1,25%

14,9%

evolução daS redeS

informação  2017  2018  evolução

Faturamento

Nº Lojas

Nº check-outs

Nº Funcionários

Área de Vendas

Fat/m²

Fat/Check-out

Fat/Funcionário

Fat/Loja

Check-out/Loja

m²/Check-out

m²/ Loja

 R$ 4.419.652.100,00

557

2323

11965

274321

R$15.065,00

R$1.800.529,00

R$378.642,00

R$8.608.573,00

4,20

118,10

492,50

 R$ 4.722.707.120,49

565

2.431

12.836

285.894

R$ 16.519,08

R$ 1.942.701,41

R$ 367.926,70

R$ 8.358.773,66

4,30

117,60

506,01

6,9%

1,4%

4,6%

7,3%

4,2%

9,7%

7,9%

-2,8%

-2,9%

2,4%

-0,4%

2,7%

NoTA diSSoNANTe
A Agasuper, de Campo Bom, foi a nota dis

sonante entre as 13 centrais de compras anali
sadas pelo Ranking Agas. Seus números regis

tram um faturamento de R$ 48,8 milhões em 
2018, numa queda de 2,16% em relação ao pe
ríodo anterior. Com oito lojas e 112 funcioná
rios, a rede sofreu com o desemprego no ramo 
calçadista, afetando o poder de compra de cen
tenas de famílias no Vale do Sinos. Outro fator 
elencado pelo executivo Velascio Guerino para 
as vendas fracas foi a greve dos caminhonei
ros, que ocasionou falhas de abastecimento em 
várias regiões do país e consequente aumento 
no preço dos produtos remanescentes nas gôn
dolas. As eleições em outubro também foram 
citadas como prejudiciais pela incerteza gerada 
em relação ao futuro. Em 2019, segundo infor
ma, a estagnação continua, mas ele espera uma 
melhora no segundo semestre, com a aprova
ção das reformas Previdenciária e Tributária no 
Congresso Nacional. 

Mercados da rede 
AMMPA alavancaram alta 

de 13% no faturamento

o PodeR dAS CeNTRAiS de CoMPRAS
O Rio Grande do Sul foi pioneiro nesse modelo de negócios. A principal função de uma central de negócios é gerar 
oportunidades e aumentar a competitividade das empresas no mercado. Além disso, existem diversas facilidades para 
superar dificuldades recorrentes no cotidiano empresarial. Vantagens como análise de negócios para medidas mais 
inteligentes em relação a concorrência das grandes companhias.

Compras por menor preço – As aquisições em conjuntos representam o principal benefício. Com maior potencial de 
barganha, as empresas unidas conseguem melhores preços e maiores prazos. Abrem-se negociações com fornecedores 
que exigiam grandes volumes de compras e que não vendiam isoladamente para demandas menores.

melhoria no mix – É possível gerar parcerias empresariais entre negócios do mesmo ramo, de forma a ampliar o alcance 
de mercado, aprimorar qualidade/sortimento dos produtos ou serviços oferecidos, além de facilitar decisões estratégicas 
para melhor desempenho das empresas parceiras.

decisões em conjunto – A troca de experiências e informações entre os participantes, que se reúnem sistematicamente, 
ajuda o setor a crescer como um todo. Juntos, os lojistas definem por votação quais as prioridades, debatem sobre as 
mais vantajosas formas de negociação, visando ao ganho de todos, e aprimoram o desenvolvimento das atividades.

economia de escala – Os custos de propaganda são rateados entre os franqueados da rede. Com isso, há uma redução 
substancial nos investimentos e, ainda, é possível melhorar a qualidade da propaganda. O ganho também poderá 
ser percebido em outras áreas, como na Jurídica, Contábil ou Logística. Algumas centrais já contam com Centro de 
Distribuição e frota de caminhões próprias. 
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perfil do varejo (Super Corrêa)

Gravataí
no rankinG

ncontra-se em Passo dos Ferreiros, Gravataí, 
um dos vencedores do Ranking Agas: o Super 
Corrêa. Depois de conquistar o terceiro lugar 
no prêmio em 2012, seus dirigentes voltaram a 
ser agraciados por um crescimento percentual 
que superou o de qualquer outro vencedor nas 
demais categorias. Foram 69% de alta no fatu-
ramento bruto, que chegou a R$ 7 milhões em 
2018. Como? Investindo em melhorias contí-
nuas na loja e nos serviços.

O Mercado Corrêa surgiu em 1997 como 
uma evolução da Casa de Carnes Corrêa, per-
tencente aos pais dos atuais donos, Paulo e 
Zélia. Na época, com apenas oito funcioná-
rios, um check-out e 200m² de área de vendas, 
foram implementadas a padaria, a fruteira e a 
mercearia. “Meu irmão, Marcos Paulo, era o 
açougueiro. Eu fui para a padaria”, lembra o 
diretor Elisandro Corrêa. Em maio de 2001, 
com a duplicação da loja, automatização dos 
serviços e ampliação do mix de produtos, sur-
giu o supermercado.

Em 2013, a loja ingressou na Rede Gran-
deSul. “A parceria com a central de compras dá 
forma às ações de marketing e favorece muito 
o relacionamento com o fornecedor, não ape-
nas no tocante aos preços, mas em qualquer 
tipo de condição e negócio. Você passa a ser 
melhor visto e mais lembrado”, admite. As re-
des sociais e grupos de WhatsApp ajudam na 
divulgação de ofertas. Com serviço de entre-
ga de mercadorias para clientes e empresas de 
Gravataí, Cachoeirinha, Glorinha e Alvorada, 
o súper mantém boa clientela pela sua tradição 
familiar de décadas de atendimento no mes-
mo bairro. “Foi um ensinamento do nosso pai 
prezar pela qualidade e boa relação”, reflete.

O crescimento recorde, valendo o prêmio 
na categoria de faturamento entre R$ 6 milhões 
e R$ 12 milhões, aconteceu após várias ações e 
investimentos na loja. Houve ampliação da área 
de vendas para 450m², reforma interna e troca 
de equipamentos de refrigeração. O número de 
funcionários passou de 17 para 21, com a entra-
da de balconista e empacotador para aprimorar 
o atendimento. A instalação de mais um check-
out elevou o total para quatro e a unidade não 
fecha mais ao meio-dia. “O nosso faturamento 
não é fruto de mágica. Finalmente consegui-
mos faturar na loja o que ela permitia”, con-
clui o diretor. 

O perfil de consumidor do Super Corrêa é 
bem variado, das classes A a E, em função da 
proximidade da loja com condomínios de alto 
padrão na cidade. Entre as ações de responsa-
bilidade social desenvolvidas pela empresa, es-
tão doações para o Banco de Alimentos.
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Super Corrêa 
investiu em diversas 

melhorias na loja 
para registrar 

alta recorde  
no segmento 

supermercadista 
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AlinhAmento 
de estrAtégiAs

e 26 a 28 de julho ocorreu o 14º Encontro de 
Diretoria e Representantes da Agas, no hotel 
Wish Serrano, em Gramado. Dirigentes e re-
presentantes da Agas debateram, no encontro, 
as principais pautas do setor supermercadista 
gaúcho, com o objetivo de planejar as próxi-
mas ações da entidade. Questões técnicas, ju-
rídicas e empresariais foram tratadas pelos 60 
supermercadistas presentes. Na oportunidade, 
o grupo ainda fez um balanço dos eventos rea-
lizados em 2019, planejou o segundo semestre 
de atividades e conferiu os últimos detalhes e a 
programação completa da ExpoAgas.

Restrito a convidados e com a presença de 
familiares, o encontro teve um jantar dançante 
na noite de sábado (27). Para animar o evento, 
houve show de um cover do cantor Roberto 
Carlos. “Foi uma oportunidade única de en-
contrarmos todos os representantes da Asso-
ciação para alinharmos as diretrizes da entida-
de, atualizarmos as demandas do setor e, além 
disso, estreitarmos os laços. É o momento de 
concentração total para a ExpoAgas, o ponto 
central do trabalho realizado ao longo de todo 
o ano pela nossa equipe”, relatou o presidente 
Antônio Cesa Longo. 
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Empresários do autosserviço reuniram-se em 
Gramado para discutir questões que preocupam o 

setor e fazer balanço das ações
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Parceria com fornecedores 
O 14º Encontro de Diretoria e Representantes da Agas teve o patrocínio de Massas 
Orquídea, Masquespan, Café do Ponto, Senff, Aurora Alimentos e Mariza Foods. Os 

representantes das marcas puderam apresentar aos supermercadistas suas novidades e o 
portfólio de produtos e serviços. Confira os depoimentos:

“É uma tradição da Orquídea participar do Encontro da Diretoria e Representantes da Agas. Ficamos felizes 
com essa aproximação com os clientes. A integração proporcionada é a oportunidade de reforçar as relações e 
colocar à disposição o nosso mix de produtos e lançamentos. Investimos em tecnologia e construção de marca 

e queremos ser reconhecidos como referência em entregar boas experiências e qualidade. Nada melhor do que 
estar próximo de quem entende aquilo que o consumidor quer.”

Rogério Tondo, Diretor-superintendente da Massas Orquídea

“A parceria com a Agas contribui em diversas pontas, seja ela por oportunizar ao cliente enxergar que o 
pão congelado é um facilitador da engrenagem supermercadista como também para mostrar a estrutura da 

Marquespan, que é voltada 100% para qualidade. Estamos muito felizes pela escolha feita e esperamos que essa 
sinergia cresça a cada ano!”

Caroline Verardi, gerente de Marketing da Marquespan

“Depois do grande sucesso de L’OR, que rapidamente assumiu a liderança do segmento de cafés Gourmet no 
RS, a JDE investe no Café do Ponto para consolidar sua expansão no Estado. Por ser um produto de qualidade 
superior e atender às expectativas do exigente consumidor gaúcho, a marca vem conquistando um importante 

espaço no mercado e seguramente trará ganhos para nossos clientes e consumidores.”

Laercio Schlindwein, gerente de Vendas da JDE

“Neste momento em que a Senff, empresa originária do varejo supermercadista paranaense, chega com 
credibilidade aos 130 anos no setor e conquista novos clientes no Rio Grande do Sul, é muito importante e uma 
grande honra para nós estarmos mais próximos da diretoria da Agas, até porque boa parte dos empresários da 
Associação Gaúcha de Supermercados são nossos amigos e clientes, pois dessa forma poderemos aumentar 

este círculo de amizades e de empreendimentos.”

Luísa Olinger Prada, assistente de Marketing da Senff

“Foi uma excelente experiência participar de tão relevante agenda com as lideranças do setor supermercadista 
do Rio Grande do Sul, em ambiente profissional, organizado e também com particularidade fraterna envolvendo 
a participação dos familiares dos associados presentes. Sentimo-nos honrados apresentando a Aurora Alimentos 

a tão seleto público, objetivando o desenvolvimento de nossas relações comerciais.”

Ricardo Bruggemann, gerente comercial da Aurora Alimentos

“A Mariza Foods completou 36 anos e intensificou seu processo de nacionalização com a nova fábrica de geleias 
e frutas em calda no Sul. Toda sua linha de produção de conservas e azeitonas foi transferida do Norte e, assim, o 
dinamismo de distribuição oferece maior conforto aos clientes. Participar do Encontro de Diretoria é a chance de 

apresentar nosso portfólio de mais de 700 itens e as novas filiais e fábricas que asseguram a eficiência dos canais.”

André Reis, gestor de Marketing da Mariza Foods
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Gestão de
clientes

Trabalhar a retenção e a fidelização envolve 
estratégias e tecnologias para oferecer uma 

melhor experiência de compra

Supermercado Oliveira, em Viamão, conse-
guiu, com uma campanha de três dias, gerar 
um tíquete médio de R$ 85,50 e R$ 7.951,19 
em compras, diante de um custo de apenas R$ 
64. O resultado é parte das estratégias de gestão 
de clientes que a empresa começou a colocar 
em prática com auxílio de consultoria especia-
lizada. Como isso foi feito? A loja verificou sho-

ppers inativos recentes, que haviam comprado 
em março, mas não retornaram depois. Em se-
guida, houve o disparo de ofertas por SMS dos 
produtos que eles costumam adquirir. No fim, 
75 pessoas acabaram comprando novamente. O 
retorno pelo investimento superou 120%. 

A empresa tem 65% da sua base de consu-
midores ativos e monitorados. Quem faz parte 
do clube de compras, por exemplo, apresenta 
tíquete médio 141% maior. “Os resultados são 
muito bons, mas temos muito a desenvolver 
ainda”, conta o diretor de compras Fabrício 
Oliveira. Uma das ideias em progresso é um 
aplicativo para celular com o objetivo de re-
forçar campanhas e descontos segmentados 
conforme o consumo pessoal de compradores 
identificados. “Isso estimula a fidelidade, evi-
tando que as lojas caiam na mesmice”, conta. 
Nesse trabalho, a companhia contou o apoio 
da consultoria paranaense Mercafácil. 

Uma pesquisa de 2017 feita pela Accentu-
re Strategy identificou que metade dos bra-
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sileiros entrevistados valorizam serviços que 
antecipam seus desejos. As pessoas querem 
um contato relacionado com seus hábitos e 
preferências. Se esse objetivo é atingido, a fi-
delização é consequência. E comprador fiel é 
garantia de faturamento maior, giro de mer-
cadoria e defesa de sua marca. Como se faz 
isso? É preciso conhecer quem frequenta a 
loja. A superação de expectativas se dá quan-
do a oferta é certa, para o shopper adequado, 
no melhor momento e pelo melhor canal. 

Segmentação daS informaçõeS
Segundo o diretor comercial da Merca-

fácil, Bruno Leal, o primeiro passo é ajudar 
o varejista a construir a sua base de clientes, 
para depois monitorá-la. Assim ele descobre 
quem está comprando em sua loja e quem está 

deixando de comprar. A partir daí, começa a 
segmentação das informações para relacio-
nar compras e vendas mais assertivamente. 
“O trabalho do súper é comprar da indústria 
e vender, mas se você conhece seu público 
em detalhes pode comprar melhor e impul-
sionar as promoções de produtos para quem 
mais lhe interessa”, explica. Assim você evita 
perdas também e passa a analisar métricas de 
consumidor e não métricas de cupom”. 

O objetivo é levar o empresário ao ponto de 
perceber que não pode mais operar sem enten-
der seu cliente, seja pelo medo de perdê-lo para 
a concorrência ou de ficar à margem do mer-
cado. “Podemos atingir 80% do faturamento 
mapeado em sete meses, sabendo quem com-
prou, o que adquiriu, e quando”, diz. Os re-
sultados serão melhores quanto mais detalhada 
for a qualidade dos dados (se o consumidor é 
homem ou mulher, qual a sua idade e se tem fi-
lhos ou não, entre outros). A Mercafácil se en-
carrega de interpretar as informações em uma 
plataforma integrada ao ERP da loja, analisando 
faturamento, sazonalidade, tíquete médio, itens 
na cesta, cliente fidelidade e atendimento por 
perfis de consumo. 

A terceira etapa são as ações por canais 
como SMS, e-mail e apps para se comuni-
car com o cliente para mandar informações 
relevantes de promoções ou acontecimentos 
na loja para atraí-lo. No Supermercado Bo-
niatti, rede criada por um casal gaúcho com 
seis lojas no Paraná, a consultoria conseguiu, 
em uma campanha segmentada de apenas três 

Saiba maiS
Dados são a base para a tomada de boas decisões. Confira a 
importância do tema de acordo com pesquisas de mercado:

Adquirir um novo cliente pode custar até 14 vezes mais que manter um 
atual na base.

Quando o atendimento é ruim, 68% das pessoas desistem da compra 
ou não voltam.

46% dos consumidores que tiveram experiências negativas com o SAC 
contam a 10 pessoas ou mais.

23% dos consumidores que tiveram experiências positivas com o SAC 
relatam-na a 10 pessoas ou mais.

Fontes: Harvard Business Review e Marketing Metrics

©
iS

to
ck

.c
om

/F
G 

Tr
ad

e



REVISTA AGAS 139



soluções

140 REVISTA AGAS

dias, gerar um tíquete médio de R$ 114,59 e R$ 
52,4 mil em compras. O custo foi de apenas R$ 
205. Isso foi feito verificando clientes do Clu-
be de Descontos que compraram oito produtos 
específicos nos 60 dias anteriores. Em seguida, 
dispararam mensagens direcionadas (SMS) 
com novas ofertas. A iniciativa impactou 2.019 
consumidores: desses, 45% foram às lojas e 
20% compraram os produtos do SMS e outros.

fidelidade vitaminada com cashback
Outra empresa de inteligência voltada para 

o varejo, o Méliuz desenvolve um conjunto de 
ações focado em aumento de share of wallet. O 
termo, adotado do inglês, significa o montante 
que o cliente gasta em um só local. São mais de 
1,6 mil estabelecimentos parceiros (entre eles, 
Walmart, Carrefour e Extra) em programas de 
cashback, pelo qual os consumidores recebem de 
volta em dinheiro parte do valor das compras. A 
proposta é assim: as lojas pagam para anunciar 
no site e no app e a empresa devolve ao clien-
te uma percentagem desse valor, dando a ele a 
liberdade de escolher quando e onde pretende 
usar e até mesmo poupar a quantia.

Em um supermercado parceiro, em 2019, 
os atingidos pelas comunicações das campa-

nhas desenvolvidas pela empresa passaram 
a consumir sete categorias, enquanto antes 
das ações, a média de categorias era de 5,5. O 
que ocorreu? Os consumidores integrantes 
do Grupo Bônus da rede passaram a receber 
uma comunicação via aplicativo com uma 
bonificação em retorno, incentivando-os a 
comprar todos os seus insumos em um só 
local. Com o atrativo monetário, em vez de 
adquirir mercadorias em outros locais como 
açougues, padarias e outros, mais pessoas 
concentraram tudo no mesmo vendedor. 

“Esse tipo de tecnologia é essencial para 
o desenvolvimento contínuo dos varejistas 
no Brasil. Em uma época concorrida, com a 
grande oferta de produtos sazonais em dife-
rentes tipos de estabelecimentos, uma forma 
de continuar crescendo é fazer com que os 
consumidores comprem tudo em suas lojas, 
concentrando o máximo possível dos gastos.” 
afirma Túlio Braga, gerente de Operações do 
Méliuz. “Por meio do nosso programa de fi-
delidade, captamos os dados de consumo no 
nosso parceiro e entendemos quais são os 
clientes que poderiam adquirir mais produ-
tos em uma mesma compra e enviamos co-
municações para eles via CRM”, completa.

PaSSo a PaSSo

A gestão de clientes é construída em três etapas:

como construir a base de dados: criar um clube de descontos é a melhor estratégia 
para captar informações dos clientes, mas há alternativas, como programas de pontos, 
cartões de marca própria, bônus em cashback e sorteios. Fundamental é ter um 
cadastro com dados detalhados. 

Análise de métricas: integre um software de gestão de clientes ao ERP. Essa integração é ne-
cessária para que seja possível captar de forma automática os dados gerais da sua empresa, 
como faturamento e tíquete médio, e colocar o cadastro dos clientes. O sistema deve ter 
indicadores acionáveis, atualização diária, integração com motores de campanha, dados de 
produtos mais consumidos e mensuração de resultados, entre outros.

Planejamento de ações: com base na leitura e interpretação dos dados, as estratégias são 
armadas, criando segmentações para as campanhas. Lembre-se que uma gestão de clien-
tes vai além das vendas. Ela mira o relacionamento, valorizando aniversários, datas sazo-
nais, clientes preferenciais e resgate de clientes inativos. 

Fonte: Mercafácil

“Em uma época 
concorrida, com a grande 

oferta de produtos 
sazonais em diferentes 

tipos de estabelecimentos, 
uma forma de continuar 

crescendo é fazer com que 
os consumidores comprem 

tudo em suas lojas, 
concentrando o máximo 

possível dos gastos.”

TúliO BRaGa 
Gerente de 

Operações da Méliuz
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gestão

m uma pesquisa online realizada entre outubro 
e novembro de 2018 pela Connect Shopper 
e Youpper, com mais de 2 mil consumidores, 
novos atributos foram apontados como rele-
vantes no processo escolha, compra e decisão. 
Para uma marca se destacar e se manter forte 
no futuro (seja de varejo ou produto e serviço), 
eles citaram: ter forte apelo à praticidade e con-
veniência (mais de 80%); ter propósito claro e 
veracidade (entregar o que promete) – para 72% 
isso hoje é obrigação; 68% lembraram fatores 
como acolhimento, proximidade e diversidade; 
personalização de serviços e simplicidade. O 
fato é que, entre os 5 principais atributos, ne-
nhum faz referência a aspectos funcionais.

Será que varejistas e industriais estão atentos 
a estas demandas? Essa nova era vem exigindo 
mudanças na forma de gerir o negócio. Neste 
artigo quero trazer a pauta sobre as característi-
cas da liderança feminina. Analisando o estudo 
acima, definitivamente percebemos que esta-
mos falando de uma nova era, da nova econo-
mia, pautada por valores como acolhimento, 
proximidade, orientação às pessoas, atenção ao 
ambiente, forte tendência à cooperação, ações 
inclusivas, empatia. Características estas ine-
rentes ao universo feminino. 

Não se trata de gênero, mas sim, estilo de li-
derança. Soma-se a isso que quase 80% das de-
cisões de compra sobretudo no varejo alimen-

tar ainda são realizadas pelas mulheres. Mas, 
apesar de termos grande presença delas no dia 
a dia do setor, a alta gestão, em vários segmen-
tos, ainda hoje é um ambiente predominante-
mente masculino. Preconceito, discriminação, 
desequilíbrio: 94% não estão satisfeitas com o 
tratamento dado ao papel da mulher no varejo e 
64% afirmam que para alcançar os cargos mais 
altos da organização elas precisam desenvolver 
um estilo de liderança mais viril.

Se isso é fato, como poderemos transformar 
o varejo, conectando-o com a nova era? E é aí 
que entra o Mulheres do Varejo. Somos um 
grupo de líderes, todas atuantes direta ou in-
diretamente no setor, com o propósito de pro-
mover, construir e disseminar estratégias e boas 
práticas que propiciem as condições necessá-
rias para fortalecer e ampliar a participação e 
liderança do sexo feminino, construindo laços, 
trazendo mais equilíbrio e inovação à gestão e 
resultado ao varejo, à economia e à sociedade.

Não queremos “facilidades”, e sim, equida-
de! Quantas mulheres em cargos de liderança 
há na sua empresa? Há diferença na remune-
ração para os gêneros quando se trata de mes-
mo cargo? Pratica-se a meritocracia? Somos 
flexíveis em permitir que homens e mulheres 
dediquem tempo para cuidar dos filhos? Essas 
e outras questões e reflexões devem estar nas 
agendas de nossas empresas.  

E

“Não queremos 
facilidades, e sim 

equidade! Quantas 
mulheres em cargos 

de liderança há 
na sua empresa? 

Pratica-se a 
meritocracia?” 

A liderAnçA femininA 
nA novA economiA

Fatima mErliN Diretora da Connect Shopper Di
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AgilidAde  
no estoque

Tecnologia de separação por voz reduz 
erros e promove ganhos de produtividade na 

retaguarda das operações

má administração do estoque representa a 
maior despesa no autosserviço alimentar. Por 
isso, grandes redes têm investido em tecno-
logia para reduzir erros e melhorar a produ-
tividade na retaguarda das operações. Uma 
dessas inovações é o sistema de Voice Picking 
ou Pick by Voice, responsável pela separação de 
mercadorias em Centros de Distribuição. Os 
operadores utilizam smartphones e recebem as 
instruções de repartição e coleta por voz digi-

talizada em fones de ouvido, fazendo a confir-
mação também por voz. 

De acordo com a 18ª Avaliação de Perdas 
no Varejo Brasileiro de Supermercados divul-
gada pela Abras no ano passado, o setor su-
permercadista registrou 1,82% de perdas em 
2017 (novos dados serão divulgados no dia 15 
de agosto). Em números absolutos, as perdas 
representaram R$ 6,4 bilhões do faturamento 
bruto do setor. O estudo, que contou com a 
participação de 218 redes supermercadistas, 
revelou que as principais causas de perdas en-
volvem quebra operacional (36%), furto ex-
terno (15%), erro de inventário (15%) e furto 
interno (10%), entre outros. 

Diante desse cenário, a logística de quali-
dade tem sido cada vez mais valorizada, pois 
lá residem grandes oportunidades de ganho de 
competitividade para redes de atacado e varejo. 
A eficiência na movimentação de mercadorias 
permite disponibilizá-las no momento certo  
nos pontos de venda, reduzindo excessos e 
rupturas de estoque. A separação dos produ-
tos (picking) dentro do ciclo da armazenagem, 
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é o processo mais crítico e que responde pelo 
maior custo da operação. O tempo de execu-
ção das tarefas influencia no ciclo do abasteci-
mento, que se inicia no pedido e finaliza com 
a entrega dos produtos. 

O uso de métodos convencionais de se-
paração (listagens e coletores de dados), tal 
como ocorre hoje na maioria dos CDs, tor-
na esta operação lenta e sujeita a erros. Nesse 
contexto, o Voice Picking é uma tecnologia de 
comando de voz que aumenta a produtividade 
do operador. Ele passa a receber as instruções 
de separação pelo headset, ficando com as mãos 
livres e com a atenção focada para fazer a mo-
vimentação das mercadorias.

ApostA dos grAndes
Grandes redes já apostam nessa tecnologia. 

O Carrefour começou a trabalhar com ela em 
2013. Walmart, Angeloni e Grupo Pão de Açú-

car são outros exemplos que podem ser cita-
dos. No mercado, há pelo menos uma dezena 
de empresas fornecedoras do serviço e com 
experiência no ramo. A Consinco, com 28 
anos de existência, opera em 2.700 pontos de 
venda e tem como clientes 37% dos maiores 
supermercados do país. Segundo seu diretor 
comercial, Sílvio Souza, a implantação de um 
sistema de separação por voz requer um inves-
timento sensivelmente menor do que em ou-
tros sistemas do gênero e retorna rapidamente 
pelo que proporciona de redução de mão de 
obra e de falhas no processo, resultando na 
melhoria da prestação dos serviços logísticos e 
no aumento da lucratividade da empresa.

“A solução de voz tem uma produtividade 
pelo menos 60% maior do que qualquer outro 
método de separação de mercadorias. O ope-
rador fica com as mãos livres de pranchetas, 
papéis e coletores de dados, o que torna mais 
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ConheçA AlgumAs vAntAgens do sistemA

Custo e praticidade: os smartphones são muito mais leves e 
acessíveis do que coletores de radiofrequência. 

estabilidade: o sistema continua em operação mesmo se houver 
falhas na rede Wi-Fi. 

robustez: grandes volumes de pedidos, inclusive fracionados, 
podem ser atendidos. 

Facilidade: o treinamento é realizado em poucas horas, facilitando 
a implantação e a substituição de operadores.

ganhos: redução de devoluções e aumento de produtividade já 
na primeira semana.

ágil a execução de suas tarefas”, relata. O uso 
do fone de ouvidos proporciona também maior 
concentração do operador em sua atividade, re-
duzindo a ocorrência de erros. O sistema recebe 
do WMS (app de gestão específico para depósi-
tos) as informações das mercadorias, endereços 
e quantidades a separar, gerando ordens em 
voz digitalizada. Ao ouvir e fazer a separação, o 
operador confirma, “ditando” ao microfone do 
headset parte do código de barras e a quantidade 
separada. Seu comando de voz é imediatamen-
te reconhecido, sendo as informações utilizadas 
para confirmação do item coletado. 

“Você pode ter uma redução de 30% no 
pessoal da área em virtude exclusivamente 
dessa ferramenta, livrando-se das planilhas de 
papel em um processo crítico”, afirma Souza. 
A tecnologia também é de fácil aprendizado. 
“Faz-se o cadastro do padrão de voz e treina-
mento de apenas algumas horas para a realiza-
ção da atividade. Afora isso, verificamos ainda 
diminuição nos custos de manutenção do equi-
pamento com o menor contato humano com o 
mesmo”, acrescenta. 

O diretor de Marketing e Vendas da paulis-
ta Seal Tecnologia, Wagner Bernardes, explica 
que na hora de escolher a tecnologia mais ade-
quada para a movimentação de mercadorias no 
depósito, os operadores logísticos ficam em 
dúvidas diante das alternativas. Segundo ele, 
as soluções mais recomendadas para automa-
tizar a separação são hardwares equipados com 
scanner, como os leitores de códigos de barras, 
e a coleta de dados por comando de voz. Entre 

as duas tecnologias, a segunda opção é a alter-
nativa que melhor atende às atuais necessida-
des do mercado frente à demanda elevada. A 
tecnologia também agrega qualidade à gestão 
de inventário. “Caso existam produtos estoca-
dos em um volume menor do que o estabele-
cido, por exemplo, o usuário pode utilizar um 
comando de voz para “avisar” o sistema, que 
emite um alerta para que o setor em questão 
seja recarregado”, revela Bernardes.

eConomiA e retorno 
A empresa carioca Rio Quality, maior dis-

tribuidora para o segmento de food service no 
Rio de Janeiro, alcançou um ganho de pro-
dutividade de até 40%, em dois anos, com o 
uso de tecnologia de comando de voz no seu 
Centro de Distribuição na Pavuna. O investi-
mento na solução (cerca de R$ 300 mil), im-
plementada em 2016, já foi recuperado. No 
período, a companhia economizou R$ 460 
mil por ano nos gastos com pessoal, o equi-
valente a 19% dos custos com folha de paga-
mento do CD, porque foi possível reduzir a 
equipe de 20 para 14 funcionários. 

Antes da implantação do voice picking, 10 
separadores movimentavam, cada um, 336kg 
e 179 volumes de produtos fracionados por 
hora, enquanto outros 10 funcionários separa-
vam 1.366kg e 123 volumes de mercadorias fe-
chadas em igual período. Com o comando de 
voz, apenas sete separadores passaram a atuar 
em cada linha, com a movimentação de 420 kg 
e 230 volumes de produtos fracionados e 1.900 
kg e 170 volumes fechados por hora.
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produtos (café)

EspEcialidadE 
brasilEira

a segunda bebida mais consumida no país, depois 
da água, está com mercado em crescimento e 

novidades não param de surgir

Brasil tornou-se em 2018 o maior consumi-
dor de café no mundo e é o seu maior produ-
tor, posto que detém há mais de 150 anos. Se-
gundo a Associação Brasileira da Indústria de 
Café (Abic), houve um crescimento de 4,8% 
no aproveitamento do fruto em 2018 em 
relação ao período anterior. A procura pelo 
produto segue em plena expansão, acompa-

nhando uma tendência que se observa global-
mente. Em 2019, a alta projetada é de 3,6%. 
O mercado atrativo é alvo de novidades por 
parte das indústrias.

O consumo continua concentrado nas 
residências, representando 64% do total, 
enquanto fora do lar atingiu 34%. Este últi-
mo tende a crescer continuamente, porque 
a oferta de cafés de alta qualidade em cafe-
terias, restaurantes e panificadoras induz ao 
aumento de demanda da bebida. A preferên-
cia por espressos (termo italiano que significa 
“feito sob pressão”), bem como a procura por 
máquinas automáticas e domésticas de prepa-
ração da bebida elevou o total das vendas em 
grão, que passou de 18% para 19%. Por ou-
tro lado, o fenômeno das cápsulas parece ter 
acelerado ainda mais, trazendo uma mudança 
de hábitos dos consumidores, que veem na 
praticidade e na variedade de sabores as ca-
racterísticas adequadas para uso no lar, nos 
escritórios, em pequenos comércios, lojas e 
outros estabelecimentos.

O levantamento da Abic considera que os 
brasileiros estão mais exigentes com relação à 
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produtos (café)

qualidade, e isso seria resultado de maior co-
nhecimento sobre o tema, características e ti-
pos, além de diferenças por formas de preparo 
e particularidades das regiões produtoras. Os 
seus benefícios para a saúde humana, com a 
divulgação de efeitos positivos para a preven-
ção de diabetes, problemas cardiovasculares, 
Parkinson e combate aos radicais livres, con-
tribuem para a alta. Todos esses fatores são 
potencializados pela tendência de uma parce-
la dos consumidores nas versões premium, de 
maior valor agregado.

Um estudo inédito, encomendado pela 
JDE, empresa de café detentora das marcas 
Pilão e L’OR, em parceria com a Aocubo Pes-
quisa, apontou que o brasileiro consome, em 
média, de 3 a 4 xícaras da bebida por dia. Em 
relação aos tipos, cerca de 79% dos consumi-
dores afirmam tomar torrado e moído com 
maior frequência, mas outros segmentos tam-
bém despontam entre a preferência dos brasi-
leiros, como cappuccinos, espresso e solúvel. Cer-
ca de 3,4 mil pessoas foram consultadas.

A pesquisa mostrou também que o brasi-
leiro entende que o consumo de café está asso-
ciado a dois momentos e motivações diferen-

tes: funcional e social. Quando questionado 
sobre o consumo de café torrado e moído, 
49% dos entrevistados afirmam que a bebida é 
capaz de proporcionar benefício de disposição 
e energia. Já em relação a categoria de cápsulas, 
por exemplo, ele associa a momentos de rela-
xamento, prazer e socialização. O produto em 
suas diversas formas tem altíssima penetração: 
98% dos lares o consomem. 

Novidades No mercado
A Nestlé lançou no mercado brasileiro de 

cafés, desde abril, 30 novos itens das marcas 
Nescafé, Starbucks e Nescafé Dolce Gusto. 
Os objetivos: elevar o padrão da oferta, refor-
çar a presença das marcas para cobrir todas as 
ocasiões e perfis de consumo, além de valo-
rizar as origens e a produção sustentável nas 
lavouras. O investimento no desenvolvimen-
to de produtos, apoio técnico aos produtores, 
além de marketing, distribuição, ações e ati-
vidades no PDV, chegou a R$ 300 milhões.

O principal destaque é a entrada da em-
presa no segmento de torrado e moído com 
as marcas Nescafé Gold, Nescafé Origens 
e Starbucks, fruto da parceria global com a 
Nestlé (a empresa investiu US$ 7,15 bilhões 
no direito perpétuo e global de comerciali-
zação, exclusivamente no varejo, de produtos 
com a marca). De acordo com a diretora de 
cafés da Nestlé Brasil, Rachel Muller, a mul-
tinacional pretende liderar um movimento 
para oferecer ao consumidor não somente 
mais opções, mas também informações sobre 
origem, preparo e torra.

dicas de quem lidera
O Grupo 3Corações, dono de mais de 20 

marcas de café e líder no setor, tem parcerias 
estratégicas com diversas redes de varejo no 
Brasil e capitania a categoria nas lojas, anali-
sando o sell-out e desenvolvendo ações que 
melhorem a experiência de compra e ofere-
çam mais valor ao comprador. Segundo o seu 
coordenador de Shopper Marketing e Gerencia-
mento por Categoria, Diogo Alves, o aumento 
de tráfego/vendas nos supermercados deve ser 
consequência de uma experiência positiva e 
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agradável para a compra. “Uma das formas de 
melhorar a experiência no PDV é agrupando 
os produtos de acordo com a árvore de deci-
são, organizando-os por subcategoria, marca, 
embalagem. Também é analisada uma questão 
semiótica na gôndola, a organização das em-
balagens por cores, tamanhos e formatos, de 
forma que a organização dos produtos fique 
visualmente agradável”, ensina.

Cada subcategoria possui seu próprio pro-
cesso decisório. Para garantir que os produtos 
estão ocupando o espaço que deveriam, tam-
bém é preciso atentar para as vendas em volu-

me e valor, garantindo que os produtos tenham 
a exposição justa e considerando um espaço ideal 
para os lançamentos, visando ao desenvolvimen-
to da categoria. Pesquisas realizadas com os sho-
ppers mostram que o café torrado e moído possui 
alto índice de planejamento de compra (79%), 
fazendo com que muitas vezes os consumidores 
passem pelo corredor simplesmente com a fina-
lidade de comprar esta subcategoria especifica-
mente, sem interagir com os outros segmentos 
(cápsula, cappuccino, café com leite). “Por conta 
disso, o ideal é que a exposição do torrado e mo-
ído esteja no final do fluxo”, lembra.

Muitas ações de PDV podem ser efetivas 
se bem planejadas e utilizadas, lembrando o 
foco em gerar uma experiência positiva no 
ponto de vendas. A dica é promover degus-
tações que são efetivas, embora dispensio-
sas. Vale também imprimir materiais simples 
como faixas de gôndola, wobblers e displays que 
chamem atenção do comprador para novida-
des. “Apesar do custo relativamente alto, as 
degustações são bastante eficientes para fazer 
com que o cliente se interesse por um novo 
café, que atualmente é fonte de grandes ino-
vações e sabores diferenciados. Além disso, 
com o avanço de tecnologia, é possível traba-
lhar ações de CRM dentro do PDV, podendo 
direcionar ofertas baseadas em compras ante-
riores de quem está na loja”, comenta Alves.
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iNformação para veNder mais e melhor
De acordo com dados da Nielsen, o mercado brasileiro em 

geral está concentrado no segmento de café torrado e moído 
(83%) e café solúvel (8%). Na região Sul, a concentração do 
café torrado e moído cai para 68%, ao passo que o café solúvel 
salta para 22%. 

Outros segmentos seguem com uma participação tímida, po-
rém com alta gama de inovações e taxas de crescimento. É o caso 
das cápsulas, que tiveram crescimento de consumo de 14% no 
período de janeiro a março de 2019 frente a 2018 na região Sul. 

O mercado brasileiro de cafés especiais registrou um cres-
cimento superior a 20% nos últimos dois anos e movimentou 
R$ 1,7 bilhão no varejo, segundo dados da Associação Brasilei-
ra de Cafés de Especialidade.

Não há distinção de gênero no consumo de cafés, e 95% dos 
compradores são também os consumidores do produto. A cate-
goria tem boa sinergia com biscoitos, margarinas, leite e iogurtes.

Um bom indicador de desempenho da seção de cafés no su-
permercado é comparar o resultado das vendas com o movi-
mento do mercado. Se o mercado como um todo cresce mais, 
pode estar havendo algum problema. 

Há um movimento de premiunização da categoria, com a 
chegada de novas marcas e variantes, além do aumento na pene-
tração de segmentos com maior valor agregado, como cápsulas, 
versões solúveis liofilizadas e cappuccinos diferenciados (versões 
funcionais, light e diet). São itens de compras por impulso, por 
isso recomenda-se até a exposição de cápsulas nos check-outs.
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Jay’Luc
TinTuras para cabelo 
repaginadas
a fábrica de cosméticos de encantado renovou as tintu-
ras Minha cor nano Thermo repair. o produto promete 
às consumidoras cores vibrantes e uniformes, hidrata-
ção extrema, tingimento completo, cabelos 80% mais 
brilhantes e cobertura perfeita dos brancos. os pacotes 
contêm a coloração permanente 50g, luvas, emulsão 
reveladora 75ml e creme de tratamento. 

Neugebauer
Snack eM forMaTo diferenTe
o sabor das bolinhas bib’s no formato tablete. com 
embalagens coloridas, as novas barras têm um 
formato exclusivo e contam com os sabores ao leite, 
amendoim, flocos, dark e duo. o destaque está para o 
maior teor de cacau dos chocolates. na 38ª expoagas, 
haverá o lançamento da versão bib’s cookies – chocolate 
ao leite com pedaços de biscoito, na versão 80g.

aurora aLimeNtos
linha de lasanhas auMenTa 
a lasanha à bolonhesa de 1kg foi desenvolvida para atender 
a refeição de uma família, e o sabor é o preferido do 
consumidor na categoria. Já a lasanha calabresa 600g tem um 
molho de tomate caseiro com pedaços da linguiça. os dois 
lançamentos são em embalagens flow pack, o que facilita a 
exposição, a conservação e a redução de quebras no pdV. 

VidaVeg
leiTes VegeTais
a empresa mineira coloca no mercado 
uma nova linha de leites vegetais frescos 
nos sabores de coco, amêndoas e casta-
nha de caju. a fórmula oferece ao consu-
midor a experiência de um produto mais 
fresco, cremoso e natural, além de entre-
gar três gramas de proteína em um copo 
de 200 ml. as bebidas também exigem 
70% menos água para sua produção, em 
comparação ao leite de vaca. 
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aquafast
aMacianTe concenTrado para 
econoMizar água
o amaciante concentrado aquafast rende o mesmo que a 
versão tradicional de 2 litros, permitindo uma economia de até 
80% de água no processo de fabricação. desenvolvido para 
proporcionar praticidade, está disponível nas embalagens de 
500 ml (azul, dourado, rosa, roxo, vermelho e branco) e 1l (azul, 
dourado, rosa, roxo, vermelho e branco).

dáLia
leiTe coM noVo layout
o leite dália tem nova roupagem, 
modernizada e colorida. a identidade foi 
aplicada na embalagem Mid, com a tampa 
abre e fecha, na linha de leites uhT integral 
(vermelho), desnatado (azul), semidesnatado 
(verde) e zero lactose (laranja). a indústria 
da cadeia produtiva do leite e de suínos 
completou 72 anos de atuação em 2019.

ViNícoLa garibaLdi 
Vinhos finos no Mercado
a novidade é a linha de Vinhos garibaldi composta 
por um chardonnay Terroir (branco, tipo seco, safra 
2019), um Merlot reserva (tinto, tipo seco, safra 
2018) e um cabernet sauvignon reserva (tinto, tipo 
seco, safra 2018). os itens são direcionados a um 
consumidor mais maduro, que procura produtos 
de padrão diferenciado. hoje, os vinhos em geral 
respondem por 15% dos negócios da marca.

ricLaN
Três doces lançaMenTos na feira
com produção de 240 toneladas de produtos/dia, a 
paulista riclan está presente em mais de 50 países. na 
expoagas 2019, a empresa vai apresentar ao mercado 
três novidades do seu portfólio, com degustação: o 
chiclete sem açúcar freegells gum, o mix completo de 
balas de gelatina go Jelly (maior mix da categoria) e as 
balas de caramelo diet (sem açúcar e zero lactose).
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NestLé
chocolaTe branco eM 
pó para o inVerno
desde junho, os consumidores de 
chocolate branco podem encontrar 
nas prateleiras das principais redes de 
supermercado uma versão do galak em 
pó, que pode ser misturada no leite. É 
uma edição limitada para estação mais 
fria do ano. a embalagem contém 200 
gramas. a marca também lançou um 
achocolatado do galak em versão pronta 
para beber de 200ml.

coca-coLa femsa
cresce a faMília del Valle 
chegou ao mercado a nova linha del Valle. são bebidas prontas 
para beber e com uma média de 78% de concentração de suco. 
os produtos não contêm nenhum tipo de adoçamento artificial, 
conservantes ou corantes. os sabores: laranja, uva, pêssego, 
abacaxi, Manga com Maracujá e laranja com goiaba. a ideia foi 
criar uma bebida mais próxima possível ao suco de fruta que as 
pessoas fazem em casa.

copra
porTfólio aMpliado 
de leiTes de coco

a indústria alagoana anuncia 
duas novas versões do leite 
de coco, agora nos sabores 
chocolate e ameixa, em 
garrafa plástica peT de 900 
ml. outras novidades da 
marca são os chips de coco 
chia e a versão salgada com 
pimenta, além do óleo de 
coco extravirgem com bico 
dosador na embalagem stand-
up pouch. a fábrica já ganhou 
dois prêmios do sesi/al por 
inovação tecnológica.

ViNícoLa aurora
dois lançaMenTos da serra
a nova bebida aurora 0,0% álcool é elaborada 
com suco de uva branca, levemente gaseificada, 

perfeita para 
celebrações. ela é 
vendida em garrafas 
transparentes de 
750ml, a mesma dos 
espumantes. o Keep 
cooler, produto líder 
de vendas em seu 
segmento, chega 
em um novo sabor: 
hibisco + açaí. a 
bebida gaseificada 
é feita a base de 
vinho branco, suco 
de frutas, com aroma 
natural e baixo teor 
alcoólico (5,2%).
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LimppaNo
para perfuMar pequenos espaços
o novo gel perfumado da linha inspira air da limppano está 
disponível nas lojas supermercadistas em três fragrâncias: 
lavanda, Memórias da infância e envolvente. o produto 
tem uso recomendado para armários, sapateiras, gavetas e 
automóveis, deixando um aroma agradável no ar. o manejo é 
fácil: basta remover o selo de segurança e recolocar a tampa. 

ZiNho
acoMpanhaMenTo 
de priMeira
a indústria de ribeirão preto (sp) lançou 
no mercado nacional sua linha de farofas 
típicas em três sabores: tradicional, 
com alho e picante. sem conservantes, 
o produto está acondicionado em 
embalagens de 350g. composto por 
farinha de mandioca, cebola, alho, sal e 
pimenta, é mais um produto da marca para 
acompanhamento nos churrascos.

fröhLich
friTz & frida 
ganha noVidades
as misturas para bolo e o achocolatado em 
pó da fritz & frida chegam ao mercado com 
novidades. disponíveis nos sabores coco, 
baunilha, chocolate e laranja, elas ganharam 
novas embalagens, com design moderno 
e que faz alusão ao caráter artesanal do 
produto. em sua nova composição, o 
achocolatado apresenta fórmula mais 
balanceada e alto teor de ferro.

frimesa
carne nobre de 
suíno eM faTias
o lançamento é a copa 
lombo em embalagem de 
seis fatias, para oferecer 
ao consumidor praticidade 
e segurança. esse corte é 
uma das partes mais nobres 
do suíno, por sua maciez e 
marmorização. além disso, 
é mais magro que alguns 
tipos de carne bovina e 
de frango e traz diversos 
benefícios nutricionais.
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AgroAgAs 

rastreabilidade 
em foco

om o intuito de orientar e qualificar os produ-
tores rurais gaúchos sobre segurança alimentar e 
exigências de rastreabilidade de frutas, legumes e 
frutas (FLV) em supermercados, a Agas realizou o 
1º Agroagas. O evento ocorreu em 28 de junho, 
no Sicredi Agência Agro de Farroupilha, reunindo 
100 agricultores, que integram o Programa Juntos 
para Competir, realizado pela Farsul, Senar-RS e 
Sebrae-RS. “Foi um encontro de valorização dos 
profissionais do campo, para motivá-los a se capa-
citar”, afirma o gestor de projetos do Sebrae-RS, 
André Luis Bordignon.  

Na oportunidade, o executivo explicou o 
funcionamento do Projeto de Qualificação de 
Fornecedores de FLV, que promove ações envol-
vendo temas como alimento seguro, boas práticas 
agrícolas e legislações do setor. “Depende muito 
do esforço e do comprometimento deles. Fica o 
nosso agradecimento pelo que está sendo feito 
pela cadeia do hortifrúti, pensando no lado do 

consumidor, que quer produtos de qualidade.” O 
segundo ciclo da iniciativa, que tem duração mé-
dia de dois anos, atende mais de 250 trabalhadores 
rurais de diversas regiões do Estado. As consul-
torias e treinamentos são subsidiadas pelas três 
entidades. Giampaolo Buso, diretor comercial da 
Paripassu – gestora operacional do Programa de 
Rastreamento e Monitoramento de Alimentos 
(Rama), apresentou no encontro algumas solu-
ções de rastreabilidade e análises de resíduos em 
hortifrútis. Em 2018, a empresa catarinense fez o 
atendimento de 12 varejistas no RS, auxiliando na 
coleta de 263 produtos, além de 50 itens amos-
trados. De acordo com a analista de negócios Ca-
milla Fialla, as ações da Paripassu foram intensifi-
cadas, com foco na prevenção e resolução de não 
conformidades. “Foi um evento excelente, para 
juntar as três pontas da cadeia, na qual produtores 
e o varejo buscam levar segurança e saudabilidade 
aos alimentos para o consumidor.”

Representando a Emater-RS, Gervásio Pau-
lus explicou ao público como é feito o trabalho 
de correção de inconformidades, em consulto-
rias técnicas a agricultores, desenvolvidas pela 
entidade. O diretor do Unisuper, Marcos Kern, 
aprovou a realização do Agroagas. “Estava mui-
to legal, com vários produtores interessados 
nessa nova maneira de trabalhar o hortifrúti. 
Os palestrantes foram objetivos e claros. Nossa 
cadeia precisa estar bem alinhada.” Outras edi-
ções do evento estão previstas para o Vale do 
Taquari e o Litoral. 
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Novos Negócios
à vista

Varejistas apostam na abertura de novas 
lojas, na expansão e em reformas para ampliar os 

seus negócios nos próximos meses 

esmo com as adversidades econômicas, muitos 
varejistas veem boas perspectivas para expan-
dir seus negócios. Levantamento realizado pela 
Abras indica que 50% das empresas esperam 
um crescimento de 2% a 3% em 2019. Já 64% 
dos supermercadistas estão na expectativa de au-
mento de 3 a 10% no faturamento. A pesquisa 
ainda indica que mais de 60% dos empreendi-
mentos apostam em novos investimentos para se 
diferenciar da concorrência em 2019.

De acordo com o Ranking Agas 2018, au-
mentou a previsão de aporte financeiro no se-
tor. Conforme o estudo, 32,7% dos empresários 
pretendem reformar unidades neste ano, contra 
25% das intenções em 2018. Além disso, 12,2% 

têm intenção de abrir novas lojas nos próximos 
meses, enquanto 11% planejaram expansão no 
ano anterior. A projeção da Agas é de que 36 
novos supermercados sejam abertos, com apli-
cação de capital superior a R$ 200 milhões. 

Uma das empresas que ampliará a sua atua-
ção é a Super Lenz, que já possui duas lojas em 
Venâncio Aires. A nova unidade será inaugurada 
na mesma cidade em outubro na rua Carlos Wag-
ner, bairro Aviação. São quase 7 mil m2 de área, 
sendo mais de 2 mil m2 voltados para vendas, 
com depósito e estacionamento para 60 vagas. 
“A obra começou em outubro de 2018 e está em 
fase de finalização”, relata o sócio-gerente, Da-
niel Lenz. O principal diferencial, segundo ele, 
será o atendimento aos domingos, que hoje não 
é oferecido. “A nova loja contará com uma área 
ampla e moderna, possibilitando um maior mix 
de produtos e conforto aos clientes”. A expec-
tativa dele é atender todos os públicos. “O local 
fica em uma região entre dois bairros que está em 
constante expansão.” Atualmente, o Super Lenz 
tem 173 colaboradores, devendo contratar mais 
80 pessoas.  Integra o projeto ainda um posto de 
combustível, que será terceirizado, em sistema de 
comodato, e uma farmácia no prédio anexo, alu-
gado. “Pretendemos inaugurar junto com o novo 
supermercado. A empresa está atenta às novida-
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des e movimentações do setor e tem planos para 
expansão da marca nos próximos anos.” 

Também o Unisuper Samy prepara uma nova 
loja em Osório, com inauguração na primeira 
quinzena de outubro. Serão 1,1 mil m² de área 
construída, sendo 700 m2 voltados para vendas, 
com oito check-outs, depósito e estacionamento 
para 50 vagas. “A unidade terá um mix de produ-
tos com qualidade e preços competitivos, com 
mercearia seca, contendo alimentos não perecí-
veis, padaria, açougue e hortifrútis”, conta Josias 
de Almeida Silveira, gerente geral da matriz, em 
Balneário Pinhal. A empresa possui entre 50 e 80 
colaboradores, dependendo da época, prevendo 
gerar mais 50 empregos diretos e 20 indiretos.

A obra está na segunda etapa, em fase es-
trutural. “Teremos uma cerimônia de abertura 
do supermercado, com autoridades do poder 
executivo da cidade, diretores da Agas e da rede 
Unisuper Supermercado, entre outros convi-
dados. Na inauguração, haverá sorteio de prê-
mios, brindes e muitas promoções”, anuncia. 

Silveira afirma que Osório está em expansão, 
classificando a nova loja no conceito de bairro. 

“Os clientes terão cartão Unisuper, com muitas 
vantagens. Haverá ainda entrega de ranchos, ter-
minal do Banrisul e encartes especiais com pro-
moções por dia de ofertas”, completa. No pri-
meiro semestre deste ano, o gerente contabiliza 
crescimento de 14% na comercialização. “Acre-
ditamos em ótimos resultados para o segundo 
semestre, ainda mais com a expectativa de mu-
danças no cenário do país”. A matriz também 
passa por uma ampliação, com reinauguração 
prevista até dezembro: “Teremos um aumento 
considerável na área de vendas e muitas novida-
des em nossas instalações”.

Usina fotovoltaica
Diversos projetos são desenvolvidos pelos su-

permercados Codebal. De acordo com o diretor 
comercial, Renan Martins, a empresa aguarda 
liberação da CEEE para instalação de uma usina 
fotovoltaica, que utiliza placas solares para a gera-
ção de energia elétrica. Com investimento de R$ 
4,5 milhões, o objetivo da rede varejista é abaste-
cer, ainda em 2019, as cinco lojas, localizadas em 
Eldorado do Sul, Guaíba e Tapes. “Teremos pelo 
menos 5 pessoas especializadas na área, para tornar 
os processos mais ecológicos e sustentáveis. Esse é 
um gargalo que temos. A energia gerada também 
poderá ajudar a população da cidade escolhida na 
Região Metropolitana”, frisa. Neste ano, já foram 
trocadas 80 ilhas de congelamento em todas as 
unidades, para redução de gastos.

Além disso, o Codebal prevê a construção de 
um novo supermercado, com 1,5 mil m2 de área e  
90 vagas de estacionamento. “Será uma loja focada 
em serviços, no formato self service”, anuncia ele, 
citando que o terreno na Região Metropolitana já 
foi adquirido. As obras devem se iniciar até setem-
bro, com a contratação de 80 novos colaboradores. 
Atualmente, são 240 funcionários. “Haverá um 
espaço próprio para refeições, focado em produ-
tos naturais, sem glúten e lactose e para veganos. 
Queremos sair do comum, com um novo concei-
to de loja, onde os clientes terão mais praticidade, 
com itens prontos para levar para casa de forma 
ágil.” O primeiro semestre deste ano, no entan-
to, ficou abaixo do esperado. “Nossa expectativa é 
fechar 2019 com um aumento de 13% a 15% nas 
vendas, em relação ao acumulado de 2018.” 

Super Lenz terá nova 
unidade em Venâncio Aires

Loja matriz do Unisuper 
Samy, em Pinhal, está 

sendo ampliada
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sustentabilidade

Operações
mais limpas

Supermercados de diversas partes do país estão 
implementando medidas para reduzir danos ao meio 

ambiente ao máximo possível 

ocê pode aproveitar o telhado de sua loja para 
a instalação de placas solares que fornecerão 
a energia para suas operações. Que tal fazer a 
compostagem de sobras de FLV e comercializar 
seu próprio lixo ou formar parcerias de recicla-
gem? Usar gás natural nos seus equipamentos 
de refrigeração também é uma opção. O lixo 
reciclável ainda pode virar moeda de troca por 
produtos dentro de sua loja, ajudando a limpar 

as ruas do município onde está instalado. To-
das essas iniciativas já estão sendo aplicadas por 
redes ou unidades do autosserviço em diversas 
partes do país, mostrando que sustentabilidade 
e economia circular já se tornam caminhos sem 
volta em um setor atento à Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

Uma das iniciativas mais destacadas é o pro-
grama Lixo Zero, da rede de supermercados An-
geloni, com 11 lojas em Santa Catarina. Indicada 
como modelo pelo Instituto Lixo Zero Brasil, 
ela prioriza o encaminhamento correto de todos 
os resíduos. Os orgânicos seguem para compos-
tagem, o que gera empregos, renda e faz uma 
função social, pois ajuda na recuperação de de-
pendentes químicos de entidade parceira. Já os 
materiais recicláveis atingem índices quase totais 
de destinação assertiva. 

O gerente regional da Angeloni, Gilberto 
Nascimento, participou do seminário Economia 
circular, promovido pela Agas e pelo Ministério 
Público do RS, quando contou um pouco dessa 
experiência, em 5 de junho, no Auditório Mon-
dercil, na sede do MP.  O processo começou 
com ferramentas simples para que os times de 
loja se engajassem na ideia. Os princípios da ini-
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sustentabilidade

ciativa são repensar, reduzir, recusar, recuperar e 
reciclar. “Tudo aquilo que pensamos queríamos 
que tivesse retorno dentro da comunidade, para 
devolver parte do que ela nos entrega”, contou. 

Há um foco bastante voltado para as com-
postagens e doações. O programa do Sesc Mesa 
Brasil é um parceiro técnico da empresa, rece-
bendo as doações de alimentos e dando segu-
rança sanitária e qualidade ao aproveitamento. 
“Somos fanáticos por qualidade de produto. A 
padaria abriga as mercadorias por apenas três 
dias, pois queremos dar ao cliente grande parte 
desse tempo de gôndola.” O Centro de Demo-
cratização de Informática (CDI) é outro par-

ceiro. Ele coleta o material de informática des-
cartado nas lojas e transforma-o para que possa 
ser reutilizado em escolas nas comunidades 
carentes. O CDI ainda dá formação técnica a 
ex-dependentes químicos e essas pessoas atuam 
nos campos de compostagem. 

O princípio da não geração de resíduo é sem-
pre o mote principal do programa. Todo FLV é 
rastreável e os produtores recebem orientação 
técnica para entregar mais qualidade. O que não 
é vendido vai para campos de compostagem. 
Em 2017, a rede chegou ao índice de 96% de 
eficiência em seus processos no programa Lixo 
Zero. No ano seguinte, um contratempo legal fez 
o índice baixar a 53%. “O campo de compostagem 
ficou pequeno para o volume e o aumento da área 
gerou necessidade de migração a outra legislação, 
o que levou tempo de regularização”, explica ele, 
citando que levará mais dois anos para chegar aos 
indicadores anteriores. A partir deste ano, estamos 
implementando a condição de logística reversa 
para todos os insumos de composto orgânico. 
Finalmente, começamos a comercializar o nosso 
lixo como adubo”, comemorou.

Tecnologia inédiTa e 100% susTenTável
A 50ª loja do Condor Super Center, em 

Curitiba, tornou-se a primeira na América do 
Sul a utilizar o propano em sua linha de refri-
gerados. O gás 100% natural é inofensivo à ca-

Super Condor conta 
com sistemas de 

refrigeração com gás 
natural e inofensivo à 

camada de Ozônio
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sustentabilidade

mada de ozônio. A solução foi criada para aju-
dar a cumprir a meta do Protocolo de Montreal, 
que é substituir os HCFCs – gases refrigerantes 
sintéticos nocivos ao meio ambiente –, até 2040 
no Brasil. Desenvolvido pela Eletrofrio, o pro-
jeto carrega a chancela da Organização das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento Industrial 
(Unido) e do Ministério do Meio Ambiente.

“É um orgulho poder dar este primeiro pas-
so no cumprimento de metas tão importantes. 
Espero que possamos servir de exemplo para 
que todos passem a se preocupar com o meio 
ambiente e com o futuro do planeta”, afirma o 
presidente do Condor Super Center, Pedro Joa-
nir Zonta. Na visão do presidente da Eletrofrio, 
José Antônio Paulatti, a inauguração da loja, em 
abril, representou o início de um novo ciclo na 
refrigeração comercial do Brasil. “Chegamos a 
um patamar que vai além da excelência, pois traz 
a consciência ecológica para o setor privado.”

Desde 2008, o Condor já trabalha com uma 
refrigeração sustentável por meio do Glicol. O 
Hiper Condor Torres foi responsável pela re-
dução em 50% da emissão de gases poluentes. 
A partir de 2012, a diminuição foi ampliada para 
92% com a utilização do CO2 nos congelados, 
mas ainda restava a parte da condensação, que 
representava 8% dos gases sintéticos. Agora, com 
o propano, a empresa atinge 100% de sustentabi-
lidade em refrigeração.

A unidade também conta com outros dife-
renciais sustentáveis, como a geração da própria 
energia por meio de uma usina solar com 1.443 

módulos na cobertura, que geram em média 
670mil KWh por ano, o suficiente para abaste-
cer cerca de 282 residências. O investimento foi 
de R$ 2 milhões para evitar a emissão de 473 
toneladas de CO2 por ano, o equivalente ao 
plantio de 2880 árvores. A loja ainda conta com 
iluminação por lâmpadas LED (mais econômi-
cas) e sistema de captação da água da chuva para 
ser utilizada na irrigação de jardins, limpeza de 
pisos e descarga de sanitários.

súper ajuda a limpar a cidade
Na pequena cidade de Marechal Thauma-

turgo, no extremo leste do Acre, foi criado em 
2017 um supermercado que não apenas se apro-
veita do excedente de pomares e lavouras fami-
liares, como incentiva a reciclagem. O Troc Troc 
aceita materiais recicláveis, como garrafas PET 
e latas de alumínio, como forma de pagamen-
to pelos alimentos. Cada quilo dá direito a um 
valor monetário, com bônus caso o material já 
esteja higienizado e amassado. É o primeiro eco-
mercado instalado no país, numa parceria entre a 
Fundação House of Indians com a comunidade 
indígena Ashaninka. 

O idealizador do projeto, concebido com di-
nheiro da iniciativa privada, é o designer brasileiro 
naturalizado belga Marcelo Valadão. “Em uma 
semana, conseguimos limpar as ruas de uma 
cidade de 15 mil habitantes”, vibra. A iniciativa 
recebeu o apoio das crianças. Atualmente, são 
arrecadadas cerca de seis toneladas por mês de 
plásticos e duas toneladas de latas, depois trans-
portados para um centro de reciclagem na capital 
Rio Branco. A loja oferece cerca de 30 gêneros 
alimentícios provindos das plantações indígenas 
e de agricultores da redondeza. Já os fornecedo-
res recebem pelo preço de mercado. 

O Troc Troc se tornou referência por ajudar a 
aumentar a consciência ecológica, incentivando o 
plantio de árvores frutíferas e dando alternativa a 
quem não tem dinheiro para comprar comida. A 
ideia agora é replicar a proposta em outras cidades. 
Para isso, Valadão está aberto a contatos de empre-
sários e garante que a House of Indians pode for-
necer o seu  know-how e ajudar no design de novas 
parcerias. “O marketing para a marca é excelente, 
e a empresa deixa um legado”, garante.  
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vira dinheiro para 

compra de produtos 
alimentícios 
no Troc Troc





176 REVISTA AGAS

Mercado

AlAvAncAndo
As vendAs

Promoções são opções estratégicas para atrair 
e fidelizar clientes. Apostar em inovações e 

treinamento agregam valor, impulsionando o varejo

eja para reduzir o estoque, divulgar determi-
nada marca ou impulsionar o comércio de 
produtos, as promoções são opções lucrativas 
para os supermercadistas. Ficar de olho na 
margem de contribuição, garantindo o equi-
líbrio entre os itens com maior valor arreca-
dado e os de baixo ganho, ajuda a gerar bons 

resultados. Criação de combos, descontos 
progressivos e sistema de pontos são algumas 
ações que podem fidelizar consumidores, 
além de atrair mais clientes.

Para sair da promoção tradicional, que re-
duz o valor de algum item com o intuito de 
gerar aumento de tráfego e de comercialização, 
o administrador Ricardo Lemes recomenda 
pensar no seu público-alvo. “As pessoas estão 
acostumadas a circular no supermercado. É 
preciso sair da normalidade, chamando a aten-
ção delas com algo visual”, sugere. Questões 
como exposição e localização na loja, segundo 
ele, fazem muita diferença. “Para estimular o 
cross selling (técnica que incentiva o comple-
mento de uma compra inicial) pode-se criar 
uma apresentação de produtos em um local 
totalmente diferente, dando a ideia de repeti-
ção ou surpresa”, ensina. 

Outra sugestão do consultor é fazer uma 
exposição associada, tendo ao lado de massas, 
por exemplo, queijos, bebidas e salgadinhos. 
“Depende muito da criatividade de cada um 
para inovar, incluindo acompanhamentos di-
ferentes, como hortifrútis, um temperinho 
para a salada e até azeite de oliva”, descre-
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ve. O mestre em Marketing também indica 
o uso de cores fora dos padrões e modelos 
usados pelos comércios. “Tente surpreender, 
incluindo uma TV, dando mais movimento 
na sua ação. Coloque alguém preparado para 
apresentar e tirar dúvidas sobre o produ-
to, causando uma certa identificação com o 
cliente”, sugere. A mesma indicação vale para 
a padaria e o açougue. “Tenha pessoas quali-
ficadas, que possam indicar os melhores cor-
tes no churrasco e itens ao seu evento. Ponha 
um pouco mais de carinho, com pensamento 
e transpiração.”

VALOR E TRANSPARÊNCIA
Segundo Lemes, a promoção deve ter 

sempre uma vantagem para o cliente. “Pro-
mova algo, destacando-o, em vez de apenas 
baixar preço. Estimule a compra para que o 
cliente busque mais, tendo uma organização 
do sistema.” Opções de ‘Leve Dois e Pague 
Três’, combos contendo um produto princi-
pal e outro associado e embalagens tamanho 
família também funcionam. “Agregue valor, 
investindo em mais informações baseadas na 
transparência. Isso chama atenção do consu-
midor, possibilitando fidelizá-lo.” 

Campanhas do tipo ‘Junte e Troca ou 
Compre e Concorra’ são de fácil adesão. “Dá 
trabalho, mas elas têm abrangência, pois to-

dos querem se dar bem.” Criar um cartão de 
pontos e descontos também pode ser uma boa 
aposta. “Prefira quem dá benefícios, convidan-
do novos consumidores para a compra, além 
de manter os outros.” E completa: “É só fazer 
o básico com um sorriso. Isso altera o estado 
fisiológico da pessoa e está comprovado que a 
ajuda a simpatizar com o local e retornar”.

FOCO NOS dEPARTAmENTOS
O supemercado Maxcenter tem tido bons 

resultados em ações voltadas para cada depar-
tamento da loja. Com base na boa adesão ao 
dia do hortifrúti nas quartas-feiras, instituído 
na loja de Alvorada em 2018, a empresa am-
pliou a oferta de promoções ao longo da sema-
na em outras áreas, após as férias de verão. 

De acordo com a gestora administrati-
va Magali Medeiros, são realizadas reuniões 
mensais com as equipes para definir metas, 
baseadas no comercial e questões mais sazo-
nais, como a previsão do tempo e datas come-
morativas. “Aproveitamos os produtos com 
bastante estoque, em que se teve negociação 
melhor, e são mais atrativas”, descreve. Nas 
terças, as ações promocionais são focadas na 
padaria, enquanto nas quintas-feiras o foco 
é o açougue e, no dia seguinte, em bebidas. 
“Fazemos um encarte virtual, que é enviado 
por WhatsApp aos clientes, divulgamos nas 
redes sociais, na TV e rádio internos, além de 
um telão montado na rua”, relata. 

Ela conta que o setor de perfumaria e lim-
peza, que tem ofertas lançadas nas segundas, 
ainda está engatinhando, mas nos demais há 
aumento de participação nas vendas. “Bate-
mos as metas desde o início do ano, com um 
crescimento mensal bem considerável”, ava-
lia Magali. O planejamento estratégico, con-
forme a gestora, possibilitou a manutenção 
da margem, com aumento do tíquete médio 
a partir de um maior volume de clientes e 
das vendas. “Divulgamos na entrada da loja 
as promoções vigentes e na saída as do pró-
ximo dia. Se não mandamos os encartes para 
os clientes, eles enviam mensagens pedindo. 
Essa é uma prova de que ações como essas são 
bem impactantes e válidas”, comemora. 

Supermercado 
Maxcenter, de 

Alvorada, realiza 
promoções com foco 
na padaria todas as 

terças-feiras
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SAIbA mAIS

Aprenda a calcular a margem de contribuição, de acordo com Rodney 
Wernke, autor do livro Gestão de custos no comércio varejista:

Considere o preço de venda do produto

Desconte tributos e despesas variáveis (se houver)

Abata também o custo de compra da mercadoria

Da equação (venda/tributos/despesas/custos da mercadoria)
resultará o lucro de cada unidade

A margem total será o lucro obtido pela multiplicação da 
contribuição unitária pelo número de unidades vendidas por mês

Deduza da margem total as despesas fixas, chegando ao lucro líquido

Para o especialista, essas informações são importantes na definição 
do sortimento e do espaço dado a cada item na loja, considerando 
também o desempenho da categoria, necessidades do produto e 
geração de tráfego, entre outros dados.   

TENdÊNCIAS
De acordo com o coordenador de Marketing 

da Universidade Coorporativa CISS, Renan Bi-
sato, uma das tendências é a criação de um cartão 
para cada cliente. “O sistema de CRM gera um 
perfil, com hábitos de compra, possibilitando que 
se faça promoções em datas específicas e a aplica-
ção de pontos em cima do mix dele, entre outras 
ações”, expõe. As empresas também podem usar 
esses dados no marketing digital, podendo apre-
sentar ofertas próprias para vendas online. 

No atacarejo, Bisato indica trabalhar pontos 
em cima de compras, com descontos progressi-
vos. “Quanto mais levar, maior será a redução do 

valor.” Também é possível fazer a divulgação de 
novos produtos desses fornecedores, combinada 
com a indústria. “Pode-se criar um combo, vin-
culado ao produto, que é lançamento. “Você leva 
dois itens de uma marca e ganha outro novo, 
para testá-lo. Esse tipo de ação tem muita aceita-
ção, pois traz benefícios para o consumidor final, 
e o varejista não perderá a margem”, pontua. 

Outra modalidade, citada pelo gerente de 
implantação da CISS Maurício Mocelin, são os 
clubes de benefícios. “Vai-se acumulando pontos 
nas compras até atingir o mínimo para trocar por 
produtos ou descontos. Uma opção é fazer uma 
promoção casada com um fornecedor, que vai ra-
tear com bonificações. Fazer acordos comerciais 
deste tipo são uma tendência, para realizar ações 
diferentes.” Ter uma boa negociação ao adqui-
rir uma carga fechada de determinado produto, 
conforme ele, também gera gratificações, cujo 
desconto pode ser distribuído nos demais itens, 
possibilitando fazer uma promoção. “Não fique 
abaixo do custo. Procure sempre agregar outras 
vendas, como o leite, sendo natural comprar o 
pão e outros itens para repor a margem nos de-
mais”, ensina Mocelin. 

GESTãO dE INdICAdORES
Ter um software voltado à gestão do super-

mercado, segundo o gerente, auxilia muito na 
análise de indicadores. “Os empresários elen-
cam os produtos que integram a curva ABC, 
representando 80% das vendas. A partir daí, 
podem se direcionar para as categorias que dão 
maior resultado para empresa”, ressalta. 

Ter o supermercado “na mão”, segundo Bisa-
to, por meio de um aplicativo que possibilita fazer 
tudo online, escolhendo como quer pagar e re-
ceber os produtos é uma realidade em expansão. 
“Essa plataforma gera a promoção, fazendo a co-
municação entre as lojas física e online, por meio 
de inteligência artificial e algoritimos”, explica. 

No caso do e-commerce, Lemes recomenda 
trabalhar muito mais com ferramentas de pop up, 
usando a estratégia da personificação. “O cliente 
compra algo, podendo oferecer produtos asso-
ciados sabendo dos interesses dele. Aí entra o Big 
Data, para conhecer o consumidor, disponibili-
zando o que quer”, ressalta o especialista.
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perfil do varejo (Super da Casa)

Aconchego
nAs comprAs

s mais de 30 anos dedicados ao varejo foram es-
senciais para que o administrador de empresas 
Gilberto Braatz decidisse empreender no ramo 
em 2017. Depois de trabalhar em grandes empre-
sas brasileiras, tanto nas áreas administrativa como 
de operação e até mesmo no chão de loja, resolveu 
voltar para o Estado. “Tinha uma vasta experiên-
cia no setor, achava que já tinha capital suficiente, 
embora não tivesse o ponto comercial”, resgata o 
criador do Super da Casa. Ao tentar se recolocar 
no mercado da capital gaúcha, ele acabou seduzi-
do pela oportunidade de abrir o próprio negócio 
no prédio de um antigo supermercado do bairro 
Santo Antônio. Em sociedade com a esposa, Ka-
ren de Souza, locou o espaço de 350 m2,, mon-
tando um comércio na avenida Bento Gonçalves. 
Logo, passou a integrar a central de compras Rede 
GrandeSul de supermercados associados. “Havia 
um critério de faturamento e acabamos partindo 
do zero, devido ao meu histórico profissional”.

O casal então reformou as instalações, ofere-
cendo uma loja moderna e adaptada à estratégia 
de conveniência. “Foi um processo de aprendi-
zado, tive que rever muitos conceitos, tanto ope-
racional como de gestão. Havia uma expectativa 

de faturamento e constituí a equipe baseado nes-
se desejo.” O estabelecimento começou com 22 
pessoas e hoje opera com 14 funcionários, além 
dos sócios. “Era tudo muito segmentado, aí pas-
samos por dificuldades financeiras e tivemos que 
nos reposicionar”, expõe Braatz. 

Um dos focos é a padaria, com destaques para 
o frescor dos produtos e o atendimento. “Ga-
nhamos elogios pelo pão francês e nossos bolos, 
ofertando itens quentinhos até as 17h.” Outro di-
ferencial é o açougue, que oferece carnes de qua-
lidade todos os dias. Houve ainda o resgate da tra-
dição hortifrutigranjeira do antigo supermercado. 
“Muitos clientes voltaram a fazer feira conosco, 
encontrando bons alimentos e preço justo.” 

O mix de vendas veio com o tempo, variando 
de 3,5 mil a 3,8 mil itens. Dos 700 a 750 clientes 
atendidos diariamente, 60% são da melhor idade, 
com opções variadas, menos bazar. O crescimen-
to de 59%, obtido em 2018, fez com que o Super 
da Casa vencesse a categoria de faturamento entre 
R$ 3,6 milhões e R$ 6 milhões do Ranking Agas 
2018. “Conseguimos agregar clientes da redonde-
za e melhorar o tíquete médio, trabalhando pere-
cíveis, como frios, carnes e outros itens do dia a 
dia.” Os resultados de março, segundo ele, supe-
raram dezembro. “Tem que trabalhar duro. Estou 
sempre junto à equipe, fico no caixa e no paco-
te, respondo pelas compras e ainda me dedico ao 
atendimento aos clientes e suas demandas.” 

A unidade tem ainda ampla variedade de be-
bidas, inclusive geladas, e encartes de ofertas com 
a rede de supermercados. “Pretendo seguir com o 
planejamento de marketing, criando dias de com-
pra, como o da Carne nas terças e quartas. “Outro 
grande elemento são os colaboradores, que pos-
suem grande experiência. Nosso padrão de loja 
serve de referência para outros varejistas.”
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três anos de 

funcionamento, o 
Super da Casa, de 

Porto Alegre, foi 
um dos destaques 

em faturamento 
do Ranking 
Agas 2018
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glossário (Negócios)

DesvenDanDo o 
munDo empresarial

aceleradoras – São organizações que buscam 
iniciativas promissoras, ajudando empre-
endedores a consolidar suas ideias, seja com 
aporte financeiro ou expertise no mercado. Ge-
ralmente, tornam-se sócias minoritárias para 
ajudar o negócio a ganhar forma.

análise preditiva – Metodologia estatística 
que analisa dados e avalia cenários para ante-

ver situações que podem ocorrer. Utiliza um 
banco de dados de modelos preditivos, a par-
tir de funções matemáticas em ferramentas 
de Big Data Analytics.

análise swot – ferramenta de gestão que auxi-
lia na identificação das forças (Strength), fraque-
zas (Weakness), oportunidades (Opportunities) e 
ameaças (Threats) para diagnosticar um negócio 
durante o seu planejamento estratégico. Tam-
bém é conhecida como Matriz Fofa.

aporte – subsídio dado por um investidor ou 
grupo para determinado empreendimento, 
de forma que o valor financeiro seja aplicado 
no desenvolvimento do negócio.
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São os negócios que movimentam a economia, 
gerando emprego e renda para as populações do 

mundo todo. Por meio de um comércio ou empresa, 
são administrados por pessoas e suas equipes, 
para captar recursos financeiros e gerar bens e 

serviços, proporcionando a circulação de capital que é 
distribuído entre os diversos setores, como o varejista.

B2B – significa business to business, quando uma 
empresa presta algum tipo de serviço para outro 
empreendimento.
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gastos e custos extras, possibilitando a sua ma-
nutenção em caso de problemas, dificuldades 
econômicas e baixa receita de clientes.

Captação de recursos – ato de buscar investi-
mentos, por meio de empréstimos bancários, 
fundos de financiamento ou investidores-an-
jo, entre outos.

Ceo – o Chief Executive Officer ou diretor executivo 
executa as diretrizes da empresa, que muitas vezes 
passam por um conselho de administração.

CFo – sigla para Chief Financial Officer, em por-
tuguês o diretor financeiro, responsável pelo 
fluxo de caixa, o planejamento estratégico da 
área orçamento, controle de metas e objetivos, 
entre outras atividades.

Clima organizacional – qualidade do ambiente 
de uma organização, com base em rotinas e 
momentos de convivência entre os colabora-
dores. O estado motivacional das pessoas in-
fluencia o comportamento das equipes.

Coaching – trabalha o desenvolvimento pesso-
al e profissional, para potencializar os talentos 
e outras características de cada profissional. 

B2C – referência a business to consumer, em que os 
negócios são feitos com o consumidor final, ou 
seja, a pessoa física.

Benchmarking – tem como base processos e mé-
tricas realizados por empresas concorrentes, tor-
nando determinado case referência no mercado.

Big Data – gerenciamento de uma enorme 
quantidade de dados,  por meio de ferramentas 
e outros recursos que possuem alta capacidade 
de processamento. 

Break-even – chamado também de ponto de equi-
líbrio, é o momento em que as receitas da em-
presa superam custos fixos, como aluguel e folha 
de pagamento, e variáveis – compras de matérias-
primas, armazenamentos e distribuição.

Bootstrapping – é o ato de financiar uma star-
tup com recursos do próprio fundador e de 
possíveis sócios. Com origem inglesa, o termo 
refere-se a “apertar a fivela das botas” para rea-
lizar algo sem nenhum tipo de ajuda externa. 

Budget – orçamento, que integra o planejamento 
financeiro, com receitas, despesas e investimentos. 

Business Model Canvas – utiliza elementos 
de design para representar visualmente o mo-
delo de negócios, com blocos para descrever 
áreas como parceiros, estrutura de custos, 
fontes de receita, atividades e recursos-cha-
ve.

Capital de giro – recursos que garantem a sus-
tentabilidade da empresa, usados para cobrir 
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Design Thinking – técnica aplicada no processo 
de inovação, que buscar apresentar soluções para 
determinado problema através do trabalho cola-
borativo entre equipes.

Diagrama de pareto – indica, por meio de re-
curso gráfico, as principais causas de perdas 
que devem ser sanadas, classificando os pro-
blemas para serem resolvidos de acordo com 
sua urgência.

d

mento coletivo. Usa plataformas online próprias 
para arrecadar fundos a fim de colocar ideias, 
projetos, campanhas e eventos em prática. 

Cultura corporativa – sistema de crenças e 
valores que representam uma organização, 
orientando e influenciando o comportamen-
to de seus membros.
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Commodity – produto primário e com caracte-
rística uniforme, gerado em grande volume, 
cujo preço é determinado pela oferta e pro-
cura internacional devido a sua grande parti-
cipação no mercado. 

Compliance – conjunto de normas e medidas que 
buscam o desenvolvimento do negócio. Abrange 
a conformidade de processos, da legislação e de 
regulamentos, além de transparência e postura 
ética com concorrentes e colaboradores.  
  
Coworking – Locais coletivos, que comparti-
lham espaços próprios para trabalho, capacita-
ções e eventos, proporcionando um ambiente 
para a troca de ideias, conhecimento, networking 
e outras parcerias entre empreendedores e ou-
tros profissionais.

Crm – a gestão de relacionamento com o 
cliente (em inglês Customer Relationship Ma-
nagement) abrange desde a análise de intera-
ções para melhorar a experiência até o mape-
amento de vendas para ampliar os resultados 
do negócio.

Crowdfunding – forma colaborativa de buscar 
recursos, também conhecida como financia-
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ebitda – indicador de desempenho que é ba-
seado na geração operacional de recursos, ou 
seja, o lucro antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização.

E-commerce – significa comércio eletrônico, 
possibilitando expor produtos em uma loja 
virtual por meio de venda em uma platafor-
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Follow-up – fazer o acompanhamento das eta-
pas de um projeto ou de processos de deter-
minada área, assim como das vendas. 

Franquias – cedência do proprietário de uma 
marca para outro empresário, que poderá 
vender e distribuir os produtos, seguindo um 
modelo padrão e regras de conduta próprias.
 
Funil de vendas – modelo que possibilita 
identificar cada etapa do processo de vendas, 

Growth hacking – conjunto de técnicas que 
buscam o crescimento em escala das em-
presas. Abrange desde o monitoramento e a 
análise de dados sobre o comportamento dos 
usuários até tendências de mercado. 

incubadora – instituição, geralmente associa-
da a uma universidade, que abre espaço para 
startups, dando suporte no desenvolvimento de 
um projeto, com espaço físico e assessoria em-
presarial, entre outras parcerias.

intraempreendedorismo – também conhe-
cido como empreendedorismo corporativo, 
significa empreender dentro da organização 
em que se atua. É exercido pelo profissional 
que vê oportunidades em meio a problemas 
enfrentados pela empresa, buscando contri-
buir e inovar constantemente a partir de um 
olhar sistêmico.

investidor-anjo – pessoa que coloca aporte 
financeiro em startups com valores de R$ 50 

Holdings – são organizações que detêm par-
ticipação acionária ou administram ativos e 
bens de outras companhias, com sociedades 
constituídas para exercer o controle de ou-
tras empresas. 

ma na internet e compra através do uso de 
computadores e dispositivos móveis. 

endomarketing – conjunto de estratégias volta-
das à comunicação interna, aliando técnicas de 
marketing a conceitos de recursos humanos 
para engajar colaboradores, melhorar o clima 
organizacional e reter os talentos da empresa.

escalabilidade – capacidade de massificar um 
produto ou serviço, para que possa ser repetido 
de forma rápida e efetiva, atendendo determi-
nado mercado voltado a um grande público.
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com o intuito de atrair clientes, usando estra-
tégias para torná-lo um consumidor dos seus 
produtos ou serviços. 
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mil a R$ 1 milhão, possuindo experiência em 
gestão e finanças.

ipo – ato de abrir o capital da empresa, re-
ferente à sigla Initial Public Offering. A partir 
dessa primeira oferta, o negócio terá suas 
ações listadas na Bolsa de Valores.
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Joint venture – é uma associação entre em-
presas para explorar determinado negócio, 
buscando conquistar ganhos operacionais, 
financeiros ou de escala, sem que nenhuma 
delas perca sua personalidade jurídica. 

Mark-up – é um índice multiplicador aplicado 
sobre o custo de um produto ou serviço para 
a formação do preço de venda. Por meio dele, 
tem-se o valor cobrado, incluídas taxas e de-
mais acréscimos até a entrega do item, obten-
do-se o lucro pela comercialização realizada. 

mentoria – é o ato de contar com o conheci-
mento de pessoas mais experientes para tomar 
decisões. O mentor age como conselheiro, aju-
da a traçar ou ajustar objetivos de desenvolvi-
mento do negócio, bem como a identificar re-
cursos e estabelecer novos contatos.
 
meritocracia – forma de recompensa ou até 
mesmo uma promoção baseada em mérito e 
competência técnica. A comprovação pode 
ser feita por meio de títulos e mapeamento 
de perfis, entre outros. 

Know-how – possuir conhecimento de técni-
cas ou detalhes práticos de determinada área, 
gerando mais eficiência e melhores resulta-
dos em uma operação ou processo. 

People Analytics – refere-se ao cruzamento 
de dados, com o uso de fontes diversas, para 
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Kpi – a sigla Key Performance Indicator repre-
senta a definição de métricas para a busca de 
objetivos específicos. Possibilita mensurar 
resultados, como o crescimento da empresa 
pela proximidade ou distância dos KPIs.
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glossário (Negócios)
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roi – o Retorno Sobre o Investimento re-
presenta o cálculo da diferença entre o valor 
injetado numa atividade (negócio, melhoria, 
treinamento) e o resultado em faturamento.

Royalties – porcentagem do faturamento bru-
to que um franqueado deve pagar pelo uso da 
marca, pelo acompanhamento operacional e 
pela manutenção do sistema. Pode-se incluir 
um valor sobre as vendas ou compras feitas 
pela unidade ou mesmo uma quantia fixa.

Tíquete médio – refere-se ao valor que o con-
sumidor gasta em uma empresa, independen-
temente de contratos mensais ou anuais. 

unicórnio – são startups que começaram pe-
quenas e impactaram o mundo com uma pro-
posta fora dos parâmetros normais, com valor 
de mercado superior a US$ 1 bilhão, antes de 
abrir seu capital em bolsas de valores.

Spin-off – Criação de um novo negócio a par-
tir de inovações ou produtos criados por uma 
empresa-mãe. Seus primeiros colaboradores 
geralmente tiveram experiências na sede du-
rante o desenvolvimento do projeto. 

Stakeholders – público-alvo e de interesse da 
empresa, que são impactados pelas suas ações, 

análise de decisões estratégicas sobre gestão 
de pessoas.

Pitch – método usado por diversos empreen-
dedores para explicar a sua proposta de negó-
cio a possíveis investidores de forma rápida, 
objetiva e impactante.
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entre acionistas, funcionários, fornecedores, 
governo, imprensa e clientes, entre outros.

Startup – é uma empresa projetada para cres-
cer em ritmo acelerado. Parte de um grupo 
de pessoas, que cria um modelo de negócios 
replicável e escalável, a partir de um produto 
ou serviço inovador.
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agas jovem

ntre o fim de maio e o início de junho, o Pro-
grama de Desenvolvimento Estratégico de 
Líderes (PDEL) seguiu seu cronograma com 
viagem até Minas Gerais. Os participantes do 
PDEL chegaram a Belo Horizonte no dia 31 de 
maio, compartilhando a rotina e visitas às lojas 
Pampulha e Castelo, da rede Verdemar de Su-
permercados. No período da tarde, a turma se 
deslocou até a sede da Associação Mineira de 
Supermercados (Amis), com tempo reservado 
para acompanhar palestra de Antônio Claret 
Nametala, superintendente da Amis. Após as 
atividades, os alunos retornaram ao hotel para 
se acomodarem antes de um jantar patrocina-
do pelo Grupo 3Corações. 

O dia 1º de junho foi dedicado às instalações 
da rede Super Nosso na loja Xuá, em uma das 
principais avenidas da capital mineira. Em sequ-
ência, os participantes almoçaram em  restauran-
te de tradicional comida mineira, na Pampulha. 
Um passeio pela região e visita ao Mercado Cen-
tral da cidade foram feitos até o momento do ha-
ppy hour entre alunos do PDEL no Mercado da 
Boca, com patrocínio da marca PagSeguro. To-
dos retornaram juntos a Porto Alegre no começo 
da manhã de domingo, 2 de junho. 

Para Elisa Paolazzi, administradora do Super 
Céu Sul, em Porto Alegre, as oportunidades de 
melhoria em produtos, serviços e processos foram 
os aprendizados que mais chamaram sua atenção. 
“As visitas nas lojas e a troca de experiência com os 
colegas do grupo foram ótimas”, diz. Filha de su-
permercadistas e engenheira de alimentos, voltou 
ao varejo, em 2017. “O curso foi uma motivação 
adicional para conhecer mais os colegas do Agas 
Jovem e conveniente no meu processo de reinte-
gração”, relata a profissional. 

Em seu primeiro curso pela Associação, a di-
retora de Comunicação Rafaela Santos, do Super 
Kan, de Porto Alegre, retornou com inspirações 
para as três lojas da empresa. “Já fiz mudanças no 
cupom fiscal e produtos de padaria, além de fotos 
e vídeos que salvei para não esquecer os detalhes”, 
menciona Rafaela. Formada em Relações Públi-
cas, a diretora têm experiência com o varejo desde 
os 18 anos, quando foi caixa operadora. Sócio do 
Unisuper Samy, em Balneário Pinhal, Luiz Edu-
ardo Erling conferiu novidades que ainda não ha-
via presenciado no varejo. “Vi um aplicativo que 
recebe checklists analíticos de tarefas diárias, com 
supervisão dos gerentes, e muitas ideias de dispo-
sição de produtos”, comenta o varejista. 
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As atividades programadas nos módulos restantes do PDEL:

9 de agosto, sexta-feira: aula sobre formação e desenvolvimento de equipes

10 de agosto, sábado: aula sobre investimentos em mídias sociais

13 de setembro, sexta-feira: aula sobre planejamento para abertura de loja, 
arquitetura e refrigeração

4 de outubro, sexta-feira: visita às empresas Mili, Festval e Condor 
(Curitiba, Paraná)

18 de outubro, sexta-feira: aula sobre negociação e estratégias comerciais
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ICMS-ST era algo que deveria funcionar bem. 
A vantagem é a erradicação da sonegação. O pro-
blema são os altos custos dessa medida: ausência 
de prazo estendido para o recolhimento, dificul-
dades de equalização com regimes simplificados 
e, lógico, o eterno obstáculo das bases de cálcu-
lo superestimadas, a exemplo do enigmático e 
odioso PMC. Por isso afirmo, bastariam alguns 
ajustes – que nunca ocorreram –, e viveríamos 
no mundo perfeito. Mas o Executivo, por co-
modidade, e o Legislativo, por total desconheci-
mento, nunca laboraram numa solução. 

O resultado é que agora vivemos o caos: com 
a decisão do STF sobre a não definitividade, vejo 
nascer especialistas, me deparo com palestras e 
seminários por todos os lados, sem falar nos crí-
ticos do Estado – até aqueles que votaram a favor 
das alterações censuram irresponsavelmente as 
medidas adotadas. Isso me faz lembrar Aristó-
teles, quando afirmou que a política é talvez a 
única profissão para a qual se pensa que não é 
preciso nenhuma preparação. 

Mas afinal, qual o futuro da Substituição 
Tributária do ICMS? Em primeiro lugar, é le-
gal, sob o ponto de vista material, que o varejo 
complemente a ST. Contrariando “a doutrina de 
plantão”, tal dever pode ser extraído da delibera-
ção do Supremo. Evidentemente que o núcleo 
da decisão não trata do complemento, até por-
que o que estava sendo avaliado era a devolução. 
Mas intrinsicamente – e decisões devem ser in-

terpretadas –, o complemento está lá: quando 
o Tribunal conclui que o recolhimento “não é 
definitivo”, fica óbvio que o “definitivo” será afe-
rido só no varejo – para mais ou para menos. E 
nesse ponto uma lição básica: ICMS é imposto 
sobre o consumo e, por isso, deve incidir sobre 
o valor consumido, seja ele maior ou menor que 
o aferido pela base presumida. Aqui, aliás, uma 
informação para aqueles dispostos a ensinar: a 
possibilidade de complemento já foi objeto de 
outros julgados – mais recentes – do STF: RE 
593849 e AgRE 1097998.

Superado este ponto, como farão os substi-
tuídos, agora responsáveis pelas diferenças, nas 
hipóteses em que o complemento supera suas 
margens? Essa é questão a ser objeto de ajuste 
com cada setor econômico. A legislação, alterada 
com base numa decisão do STF, sem que tenham 
sido mensurados os efeitos, não pode restringir a 
atividade econômica, nem tampouco impor um 
estado de falência fiscal às empresas. O problema 
é grave, e o Executivo precisa enfrentá-lo, reven-
do, novamente, suas regras, tanto em relação à 
dimensão do complemento, quanto no que toca 
à inaplicabilidade, dessa sistemática, às empresas 
optantes do Simples.

Por tudo isso e muito mais, penso que a ST, 
ainda que desgastada, tem futuro. Todavia é pre-
ciso que todos trabalhem para extirpar tudo que, 
por conta dela, possa vir a prejudicar, ou restringir, 
a atividade econômica do cidadão contribuinte. 

O
“O problema é grave, 
e o Executivo precisa 
enfrentá-lo, revendo 

novamente suas 
regras, tanto em 

relação à dimensão 
do complemento, 

quanto no que toca 
à inaplicabilidade 
da sistemática às 

empresas 
do Simples”

FabiO CanazarO Professor doutor 
de Direito Tributário da PUCRS
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h! América Latina, para lavar nossos pecados 
nem mesmo a água mais benta. O mundo mo-
ve-se com a velocidade dos drones e lá vamos nós 
de bicicleta pelas rotas estradas do tempo. Tudo 
me faz lembrar Sísifo, personagem da mitologia 
grega. Ele carrega pesada pedra ao topo da mon-
tanha, a pedra rola e, infinitas vezes, ele repete 
o gesto. Sim, elaboramos grandiosas esperanças 
e breve as destruímos no alarido de nossas con-
tradições. Somos ilhas de modernidade num 
oceano de atraso. 

O agronegócio, a indústria e o comércio re-
alizam seu impulso de avanço enquanto forças 
e instituições corporificam as forças do atraso. 
Ideias que viajam nas velhas carruagens do sé-
culo 19 ainda conduzem o pensamento de se-
tores fundamentais de nossa sociedade. É como 
se o Muro de Berlim não tivesse tombado. Bem 
mais concernente do que nos dividirmos entre 
esquerda e direita, conceitos oriundos da Re-
volução Francesa, melhor seria encararmo-nos 
como modernos e arcaicos. Quem elege o pas-
sado como paraíso perdido está proibido de pôr 
os pés no futuro. 

Vivemos um ciclo de certezas furiosas, e a 
verdade é paciente, parceira inseparável da sa-
bedoria. Churchill dizia que “o pior combate 
é aquele no qual as partes, ao mesmo tempo, 
estão certas e erradas”. Sim, estou falando sobre 
o Brasil, a pátria amada, idolatrada, salve! salve! 
Nosso país marca encontro com a história e não 
comparece. Somos uma história sempre adiada. 

Saímos de um empolgante projeto de inclusão 
social de amargo legado para uma nova fase, que 
deverá ser marcada pela objetividade de rumos. 

Por mais que ostentem o caráter heroico 
da narrativa da esquerda, não há como escon-
der esta herança de 13 milhões de desempre-
gados, e não adianta tapar os olhos, o nariz e 
os ouvidos, pois as palavras “mensalão” e “pe-
trolão” se agigantam como concretas denúncias 
de corrupção. E o que dizer dos novos tempos? 
Carlos Magno teve como mestre e guia Aristó-
teles; o capitão escolhe Olavo, uma grotesca ca-
ricatura de filósofo, uma caturrita de hospício, 
segundo seus mais ferrenhos contestadores. Os 
derrotados, os ressentidos, os desorientados e 
os bandeiras rubras voltam a pautar sua ruidosa 
recusa e seus antigos proclamas. E só existe uma 
solução: o êxito do atual projeto de governo, 
triunfante nas urnas. 

Trata-se de um processo gangorra: se um 
cai, o outro levanta. Como se comportará o par-
lamento? Um desempenho para lamentar? Em 
casa dividida, cai o teto sobre os alicerces. Pri-
mo Mourão eleva-se neste campo de picuinhas. 
Os meninos da estirpe presidencial tumultu-
am a partida, são gandulas invadindo o campo. 
Shakespeare denunciava que “não poucas vezes 
a casa derrame fel sobre as taças do palácio”. 
Vamos e venhamos, não estamos com céu de 
brigadeiro. Novamente instauram-se tempos 
nublados, e o poema de Drummond ressurge: 
E agora, José? 

O
“Vivemos um 

ciclo de certezas 
furiosas, e a 

verdade é paciente, 
parceira inseparável 

da sabedoria. 
Saímos de um 

empolgante projeto 
de inclusão social 
de amargo legado 

para uma nova 
fase, marcada 

pela objetividade 
dos rumos.”

Luiz COrOneL Escritor e publicitário
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Associação Gaúcha de 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320 – CEP 90240-610

Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

Contato:

(51) 2118-5200

agas@agas.com.br

www.agas.com.br
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