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stamos honrados ao encerrarmos mais uma 
edição da nossa ExpoAgas com a companhia e 
a presença indispensável de cada um dos ho-
mens e mulheres de negócios que no dia a dia 
constroem, com a força do seu trabalho, uma 
parcela significativa da economia do nosso 
Estado. O setor supermercadista gaúcho hoje 
representa 7% do PIB do Estado, recebendo 
diariamente 4 milhões de consumidores em 
nossas lojas. Esperamos que a feira tenha pro-
porcionado mais conhecimento e sobretudo 
grandes negócios a toda a cadeia, impulsionan-
do o crescimento não apenas para os supermer-
cados. Pela primeira vez, neste ano ampliamos 
a isenção das pré-inscrições a produtores rurais 
de todo o Estado e às suas famílias, oferecendo 
grandes oportunidades a um setor que merece 
todo o respeito e nossa atenção. Agradecemos 
de forma especial às comitivas de todos os es-
tados brasileiros que se fizeram presentes para 
admirar a pujança, a gastronomia e as belezas 
do Rio Grande do Sul. 

Estamos direcionando parte significati-
va dos nossos projetos na Agas à formação de 
novos líderes para o setor de supermercados. 
O Agas Jovem, que conta com 152 membros 
supermercadistas, já posicionou 7 membros na 
diretoria da Agas e alçou à vice-presidência da 
entidade dois de seus participantes. Temos a 
plena convicção de que a Associação terá a con-
tinuidade deste importante trabalho a partir do 

empenho, da competência e da dedicação des-
tas jovens lideranças, e queremos fomentar esta 
mesma capacidade de renovação aos demais se-
tores. É fundamental que o jovem do campo, 
por exemplo, desperte-se para a continuidade 
do trabalho de seus pais, fazendo da atividade 
produtiva um negócio sustentável e constante-
mente renovado.

No ano em que o número de indústrias 
fechadas em São Paulo foi o maior da década, 
causa-nos preocupação que o percentual de 
empresas gaúchas tenha sido o menor da his-
tória entre os nossos expositores. Sempre de-
fendemos que a indústria gaúcha aproveitasse 
a ExpoAgas para apresentar a sua excelência ao 
varejo brasileiro e mundial, e ainda que sejamos 
maioria de gaúchos entre os estandes, pela pri-
meira vez o percentual de empresas regionais 
está abaixo dos 70% entre os expositores. Que-
remos uma indústria forte, um setor primário 
forte e uma economia plenamente aquecida. 
Por isso convocamos os varejistas a prestigia-
rem estes expositores, valorizando o produto 
gaúcho e nacional. 

A retomada da economia brasileira será um 
processo lento e gradativo, talvez mais vagaro-
so do que a maioria de nós esperávamos. Mas 
temos a convicção de que a equipe econômica 
do governo federal, capitaneada pelo ministro 
Paulo Guedes e escoltada por nomes como o de 
Marcos Troyjo, Salim Mattar e do gaúcho Paulo 

Antônio CesA Longo Presidente da Agas
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Uebel, fará as reformas de que o país tanto pre-
cisa.  As sementes que hoje precisam ser planta-
das obterão resultados somente a médio prazo. 
Lembramos que nos últimos 40 anos, perdemos 
muito tempo, e o crescimento real do PIB per 
capita ficou perto dos 0,8%. Neste ritmo, levaría-
mos 87 anos – ou quatro gerações – para dobrar 
a renda real per capita dos brasileiros.

Lembro que, cerca de 14 anos atrás, estive-
mos visitando a China, e durante a madrugada 
encontramos uma criança com menos de 2 anos 
pedindo esmola, minha esposa ficou chocada e 
queria trazer esta criança para o Brasil, puxei ela 
pela mão e disse que tínhamos milhares destas 
no Brasil para ajudarmos. Quais as chances que 
um pedinte tem no Brasil, com enxugamen-
to do orçamento, e diminuição do PIB, como 
o que temos hoje, e quais as chances em um 
país com crescimento e liberdade econômica? 
Pelo crescimento econômico da China, acre-
dito e quero torcer que esta criança, hoje, seja 
um empreendedor, talvez proprietário de uma 
startup. Vamos ser responsáveis pela criação de 
oportunidades a todos estes jovens e crianças 
no Brasil, para que tenham oportunidades, e 
que não sejam possíveis trabalhadores do cri-
me, colocando nossas vidas em riscos.

Grande parte das estatais são o retrato per-
feito de um Brasil que não dá certo, uma em-
presa pública devendo para o poder público, no 
caso da CEEE, atrasando os pagamentos dos 
geradores de energia e onerando o consumi-
dor que já recolheu seu ICMS, e que esta não 
repassou a quem é de direito, o Executivo. É 
situação insustentável. Assim como o governo 
age com os devedores privados, deve atuar em 
situações como esta. Não queremos nada além 
de igualdade e responsabilidade, princípios que 
aprendemos a observar desde cedo em nossos 
negócios. Apoiamos todas as privatizações nas 

esferas estadual e federal, além da diminuição 
do tamanho da maior imobiliária do mundo, o 
governo brasileiro, com o seu grande estoque de 
imóveis sem utilidade. Terminando o corpora-
tivismo, a reserva de mercado, as privatizações, 
a venda de ativos sem utilidade, acreditamos em 
um novo Brasil, e tenho a certeza, que meus 
filhos e netos viverão neste novo Brasil. 

Acreditamos nos bons políticos, e estes são 
a maioria de nossas casas legislativas, cabe a nós, 
eleitores brasileiros fazermos esta seleção. Reco-
nhecendo a importância da Medida Provisória da 
Liberdade Econômica, que é o nosso código de 
defesa do Empreendedor, o setor de supermer-
cados do Rio Grande do Sul concedeu ao depu-
tado Jerônimo Goergen o título de Supermer-
cadista Honorário. O texto da MP nos motiva 
a acreditarmos em dias melhores, contratando, 
melhorando e ampliando nossas lojas. 

Cada vez mais teremos um consumidor 
atento, exigente e em busca de melhores pro-
dutos. Na Agas, qualificamos diariamente o 
segmento, com projetos que promovem pro-
dutividade, eficiência, redução de perdas e pre-
venção de desperdícios em nossas empresas. As 
atividades do setor de Capacitação congregam 
80 mil pessoas anualmente, sendo 6 mil pessoas 
somente em cursos de gestão e operação.

Ao encerrarmos este grande evento do se-
tor varejista, agradecemos a participação dos 
painelistas que nos proporcionaram momentos 
de grande conhecimentos e experiências. Obri-
gado aos patrocinadores e aos expositores, e a 
todos que direta ou indiretamente participaram 
da construção e do planejamento deste palco de 
conexão, qualificação e bons negócios, que foi 
a ExpoAgas 2019. Esperamos que todos tenham 
aproveitado ao máximo esta vitrine de cresci-
mento, e desejamos que todos sejam exitosos 
na obtenção e superação de suas metas. 
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Glória Maria, jornalista da Rede Globo

Carioca, filha de um alfaiate e uma dona de casa, 
Glória Maria formou-se em jornalismo pela PUC-RJ e 

estreou na Globo como repórter em 1971, na cobertura 
do desabamento do elevado Paulo de Frontin. A partir 
dali, desenvolveu uma carreira marcada por grandes 

entrevistas e viagens internacionais. Já esteve presente 
na Guerra das Malvinas, em Olimpíadas, Copas do Mundo 

e diversos outros eventos. Viajou para mais de 150 
países mostrando seus hábitos e sua gente. Palestrante 
na ExpoAgas, ela incentivou o público a sair da zona de 

conforto, com a coragem de quem já enfrentou desafios 
como pular do mais alto bungee jump do mundo.

Dani Villar/Agas
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O tema de sua palestra é É preciso se 
reinventar. O maior obstáculo para que as 
pessoas busquem algo diferente é o medo?

Mais do que o medo, o maior desafio para as 
pessoas que planejam se reinventar é viver um 
novo dia sempre. As pessoas não querem sair 
da zona de conforto. Você atinge um ponto 
na vida em que considera que está tudo fun-
cionando e pensa: em time que está ganhan-
do não se mexe. Mas se você não mudar, uma 
hora o time vai perder. Ter a sensação de saber 
tudo é outro obstáculo para a busca do apren-
dizado e da novidade. A vida é um caminhar 
e cada momento traz a possibilidade do novo. 
Mas não lembramos disso, pensamos que os 
dias são uma repetição.

Você já viajou para mais de 150 países e 
conheceu culturas muito díspares. O que isso 
te possibilitou aprender sobre as pessoas, 
sobre o que as aproxima?

O ser humano na essência é sempre igual. Te-
mos mesmos sentimentos, emoções e desejos. 
Todo mundo quer um amor, quer ser feliz, 
quer estabilidade econômica. O que muda, às 
vezes, é a maneira de expressar tais sentimen-
tos. Há entre todos a vontade de ser melhor, 
de crescer, de nos tornarmos pessoas de verda-
de, mas, dependendo do local onde você vive 
e de suas condições socioeconômicas, isso se 
revela de maneiras diferentes. 

O que percebe sobre a imagem que o Brasil e 
os brasileiros têm em outros lugares?

É uma imagem maravilhosa. A palavra Brasil é 
um “Abre-te Sésamo”. Somos representantes de 
um país muito querido. O pouco que sabem da 
gente nos lugares mais longínquos são aspectos 
positivos. O lado B do país, a violência, a imen-
sa desigualdade, isso não aparece muito. O que 
salta aos olhos do estrangeiro é o espírito bra-
sileiro, a alma, a alegria, o descompromisso, a 
descontração. Temos uma imagem de felicida-
de lá fora, embora ela não seja condizente com 
a realidade. Quando você fala que é daqui, na 
mesma hora os corações se abrem.

Sua trajetória como repórter vem desde 1971. 
Nesse período, quais as mazelas nacionais 
que mais surpreendem você por não terem 
sido mitigadas? 

As principais dificuldades que nós temos são 
a falta de educação e de cultura. Há uma aco-
modação também, o brasileiro pensa que o 
jogo está ganho e fica nessa. Somos um país 
novo, percorremos uma estrada linda, mas 
ainda há um caminho longo a seguir. Como 
conduzir o país com essas carências? O Brasil 
precisa de mais amor. 

Em 2008, você tirou dois anos de licença 
para se dedicar a projetos pessoais, tendo 
trabalhado como voluntária na Índia e na 

viva voz

Saia da Sua zONa

dE cONfOrtO

“Ter a sensação de 
saber tudo é outro 
obstáculo para a 
busca do aprendizado 
e da novidade. A vida 
é um caminhar e 
cada momento traz a 
possibilidade do novo. 
Mas não lembramos 
disso, pensamos que 
os dias são 
uma repetição.”
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viva voz

“Aqui no Brasil 
as operações 

ainda são muito 
primitivas. É tudo 

muito básico. 
Mundo afora você 

chega com seu 
celular e faz as 

compras, paga e 
não se estressa, 
não precisa ficar 

15 minutos no 
caixa esperando.”

Nigéria e adotado duas crianças. como foram 
essas experiências?

Eu pedi dois anos sabáticos e recebi um convi-
te para ir a Bodh Gaya, na Índia, cidade onde 
Buda teve a iluminação. Lá eu fui trabalhar com 
monges, mendigos e crianças, numa experiên-
cia única. Eu acordava às 3h para colocar flores 
no templo inteiro, que era quase um bairro. 
Depois eu ia ao refeitório preparar o café da 
manhã dos monges. Às 6h servíamos o café, eu 
sempre de manga comprida, de touca no cabe-
lo. Foi um momento de renovação, descober-
ta, de entendimento de mim mesma. Era um 
mundo totalmente novo. Quando termináva-
mos de servir os monges íamos a um campo de 
futebol atender cerca de 300 mendigos em fila. 
Bodh Gaya é a cidade mais pobre do mais po-
bre estado indiano. Chegávamos com aqueles 
bandejões cheios de comida para pessoas mise-
ráveis ao extremo. Ali eu enfrentei a realidade 
na carne, não aquilo que se lê nos livros ou vê 
na televisão. Você descobre que pode fazer algo 
para melhorar isso, mesmo em pequena escala. 
Foi algo que me transformou e tenho certeza de 
que farei o mesmo novamente. 

Nessa era em que notícias falsas são 
disparadas todo dia e em que muitas pessoas 
preferem acreditar na sua opinião do que lidar 
com os fatos, qual o papel do jornalista?

As fake news não estão necessariamente ligadas 
ao jornalismo. Vivemos num mundo tão chato, 
tão ruim, que as pessoas precisam criar assuntos, 
mesmo que não sejam reais. É muito mais fácil 
você aceitar a mentira que lhe parece verdade, 
do que encarar os fatos. Isso ocorre no mundo 
todo. As redes sociais retratam isso. Lá você não 
vive sua vida como ela é, mas a realidade do ou-
tro. É mais fácil mirar o próximo do que mirar 
a si próprio. As notícias falsas são decorrentes de 
nossa falta de capacidade de viver o real. Criando 
situações, você convive melhor. É triste. 

Você falou aqui para os supermercadistas 
gaúchos. O que pode contar para nós sobre 
sua experiência com supermercados em 
outros países?

Eu sou a rainha dos supermercados. Na minha 
casa sou eu que faço as compras. Frequento a 
mesma loja há 30 anos, duas vezes por semana. 
A diferença é que aqui no Brasil as operações 
ainda são muito primitivas. É tudo muito básico. 
Mundo afora você chega com seu celular e faz as 
compras, paga e não se estressa, não precisa ficar 
15 minutos no caixa esperando. Compra, paga 
e vai embora. Numa época em que não temos 
tempo a perder, deveríamos mirar nesse objeti-
vo: mais automação e agilidade. Já que os preços 
sempre se ‘modernizam’, os supermercados de-
veriam se modernizar também. 
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Noites da solidariedade imec
depois de nove eventos realizados em diferentes 
municípios, de junho a agosto, a temporada 2019 
das Noites da solidariedade – Queijos e Vinhos 
chegou ao fim. com mais de 1,6 mil pessoas que 
participaram das ações, cerca de r$ 63 mil foram 
arrecadados e repassados a diversas entidades 
como escolas municipais, apaes, hospitais e ligas 
Femininas, entre outras. a temporada iniciou em 
lajeado e passou por Vacaria, estrela, cachoeira do 
sul, montenegro, candelária, rio Pardo e Farroupilha. 
segundo o diretor comercial e marketing da rede 
imec, eneo Karkuchinski, após dois meses e meio de 
eventos, o resultado de r$ 63 mil arrecadado é muito 
significativo, levando em consideração que em 2018 o 
montante foi de r$ 50 mil.

diNHeiro do FGts serVirÁ Para 
comPras Nos sUPermercados
Uma pesquisa da confederação Nacional de 
dirigentes lojistas (cNdl) e do serviço de Proteção 
ao crédito (sPc Brasil) revela que 24% das pessoas 
vão usar o recurso liberado do Fundo de Garantia 
por tempo de serviço (FGts) em despesas básicas 
do dia a dia e 17% pretendem fazer compras em 
supermercados. a pesquisa foi feita com 800 
consumidores de ambos os sexos, de todas as 
classes sociais e acima de 18 anos. a maioria (38%) 
pretende utilizar o dinheiro para quitar dívidas, 
especialmente com o cartão de crédito. Um terço 
dos beneficiários (33%) deve guardar ou investir 
o montante. os saques foram liberados no dia 13 
de setembro. segundo o levantamento, 45% dos 
beneficiários têm interesse em retirar a verba.   
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setor reGistra 
r$ 6,7 BilHões em Perdas
as perdas dos supermercados brasileiros somaram 
r$ 6,7 bilhões em 2018, o que corresponde a 
1,89% do faturamento bruto do setor, de acordo 
com a 19ª avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro 
de supermercados, realizada pelo departamento 
de economia e Pesquisa da abras. o resultado 
representa um crescimento de 0,7 ponto percentual 
em relação ao índice de 2017. entre as principais 
causas de perdas citadas pelos entrevistados estão: 
quebra operacional, 40%, furto externo, 20%, erro 
de inventário, 13%, e furto interno, 7%. as seções 
que lideram os índices de perdas (por faturamento 
bruto) são: FlV (frutas, legumes e verduras), 5,54%, 
rotisserie/comidas Prontas, 5,52%, Padaria e 
confeitaria, 4,12%, e Peixaria, 4,04%.

VeNdas crescem 2,64% No 
Primeiro semestre
o primeiro semestre foi positivo para os supermercados 
brasileiros. de janeiro a junho, o setor registrou cres-
cimento real de 2,64% em relação ao mesmo período 
de 2018, de acordo com o Índice Nacional de Vendas 
abras. Para o presidente da associação Brasileira de 
supermercados (abras), João sanzovo Neto, as vendas 
mostram que, lentamente, a economia está no proces-
so de recuperação. mesmo com as revisões do PiB, e 
ainda sem a aprovação da reforma da Previdência, a 
abras decidiu manter a projeção inicial de crescimen-
to, em 3,0%. em junho, o preço da cesta de produtos 
abrasmercado, registrou alta de 1,15%, passando de r$ 
481,56 para r$ 487,10. No acumulado dos últimos 12 
meses a alta foi de 6,52%.
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miller sUPermercados 
laNça sHow de Prêmios

o miller supermercados, de santa 
cruz do sul, lançou em agosto a 
campanha show de Prêmios miller 
2019, pela qual serão sorteadas duas 
motos zero km Honda cG 160 start e 
um carro zero km renault Kwid life 
1.0, quatro portas. Para participar 
da promoção, a cada r$ 100 em 
compras o cliente deve solicitar um 
cupom junto às operadoras de caixa. 
os cupons preenchidos podem ser 
depositados nas urnas das quatro 
unidades da empresa, todas em 
santa cruz do sul. o objetivo da 
promoção é presentear e retribuir o 

apoio e a grande participação da comunidade em outras promoções e 
em ações realizadas no decorrer dos anos pela empresa.

Fiscalização soBre 
QUem Não emite NFc-e
os contribuintes gaúchos que 
deveriam emitir NFc-e (Nota Fiscal 
de consumidor eletrônica) em 
suas operações desde janeiro 
deste ano e não o fazem serão 
fiscalizados pela receita estadual. o 
descumprimento da obrigatoriedade, 
válida para todos contribuintes que 
promovam operações de comércio 
varejista de combustíveis ou que 
tenham faturamento anual superior 
a r$ 360 mil, ocasiona autuação 
formal que pode variar entre r$ 
97,68 e r$ 1.465,17 por documento 
fiscal. a receita Federal já fez o 
levantamento de pendências e em 
breve irá aplicar as multas cabíveis. 
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max ceNter iNaUGUra
loJa em Porto aleGre
a rede de supermercados max 
center abriu a sua primeira loja em 
Porto alegre na quinta-feira, dia 
12 de setembro. a unidade fica na 
av. Baltazar silveira Garcia, 3422, 
e gerou 75 novos empregos. a 
empresa tem sede de operações e 
outro súper em alvorada, na região 
metropolitana. a loja inaugurada tem 
660m², dez caixas e 60 vagas de 
estacionamento e conta ainda com 
restaurante. em breve, o espaço 
poderá abrigar também um posto de 
combustíveis, lojas de conveniência, 
farmácia e outras operações. o 
max center ocupa a 56ª posição no 
ranking agas, com um faturamento 
superior a r$ 55 milhões em 2018.

walmart Brasil aGora é GrUPo BiG
Um ano após o Fundo de investimento advent adquirir 80% do 
walmart Brasil, a empresa anuncia pontos do seu plano estratégico 
que inclui a mudança da marca corporativa, de seus hipermercados 
e supermercados, além de maior foco e investimentos nos formatos 
cash & carry e clube de compras. a partir de agosto, a companhia 
passou a se chamar Grupo BiG e, nos próximos 18 meses, investirá 

mais de 1,2 bilhão de 
reais na modernização e 
ampliação de suas lojas. a 
empresa já está realizando 
mudanças efetivas na 
operação em todo o 
país, com a renovação 
das lojas, a ampliação de 
30% do sortimento e uma 
nova estratégia comercial 
e de preços. até junho 
de 2020, a expectativa é 
concluir a reforma de 100 
hipermercados.

crescem exPortações 
de ViNHo
o setor vitivinícola brasileiro comemora 
os números das exportações de vinhos 
tranquilos e espumantes do primeiro 
semestre de 2019. segundo dados do comex 
stat, do ministério da indústria, comércio 
exterior e serviços (mdic), de janeiro a junho 
as vinícolas negociaram Us$ 6 milhões, o que 
representa um crescimento de 66,75% em 
relação ao mesmo período do ano passado. 
Já em volume, foram exportados 3,1 milhões 
de litros, um acréscimo de 95,78%, se 
comparado ao ano anterior.

metade dos e-shoppers NUNca 
comProU em sUPermercado oNliNe
segundo o ecommerce oN, estudo da consultoria 
Kantar, metade dos e-shoppers brasileiros nunca usou o 
carrinho virtual para abastecer a geladeira e a despensa. 
o número de pessoas que não tiveram nenhum tipo de 
experiência com compras online de supermercado é 
maior entre as mulheres (54%). são elas também que 
apresentam maior receio em relação a esse tipo de 
compra em comparação com os homens. Já o número de 
pessoas que tiveram experiências ruins e não voltariam 
a comprar online se mantêm o mesmo entre ambos os 
gêneros (7%). as principais preocupações são: a entrega 
(27%), a falta da experiência física de selecionar os 
produtos (18%) e a falta de qualidade (15%).

asUN coNstrói cd e cria 170 emPreGos
a rede asun terminou a construção de um centro de distribuição em Gravataí, na região metropolitana. a 
sede da empresa também foi transferida para o local, onde foram gerados 170 empregos. o espaço tem 11 
mil metros quadrados e fica em um prédio reformado que era usado pela südmetal, empresa que teve falência 
decretada. No local foram instaladas mais de 600 placas de energia solar. o novo cd vai abastecer todos os 
supermercados da rede. atualmente, são 30 lojas em diversos municípios do rio Grande do sul. 

©iStock.com/Andrei Stanescu



REVISTA AGAS 15



à vista

16 REVISTA AGAS

Boas PrÁticas 
redUzem desPerdÍcio
o ministério do meio ambiente, em parceria com 
a agência de cooperação alemã (Giz, em alemão), 
lançou no final de agosto o vídeo Boas práticas 
em refrigeração comercial fazem a diferença, 
que mostra como gestores do varejo podem 
reduzir os prejuízos econômicos e os danos 
ambientais causados pelos vazamentos de fluidos 
refrigerantes. Na produção, um supermercadista 
interpretado por um ator fala sobre a experiência 
bem-sucedida em sua loja, ressaltando que 
“fluido vazando é [sinônimo de] dinheiro voando”. 
o vídeo faz parte do Programa Brasileiro de 
eliminação dos Hidroclorofluorcarbonos (HcFcs). 
além de contribuir para o aquecimento global, os 
vazamentos de HcFcs geram um prejuízo anual de 
r$ 500 milhões para os supermercados.

orGâNicos: Uma 
em cada ciNco FamÍlias
Uma em cada cinco famílias já comprou algum 
produto de origem orgânica, segundo pesquisa 
do conselho Brasileiro da Produção orgânica e 
sustentável (organis). o estudo consumidor orgânico 
2019 mostrou que 19% dos brasileiros consomem 
algum produto sem agrotóxicos e 35% da população 
consumiu produtos assim nos últimos seis meses. 
dos entrevistados, 67% estão dispostos a aumentar 
compra de orgânicos, com maior percentual de 
consumo registrado na região sul, 48%, seguido do 
sudeste, com 42%. a primeira pesquisa organis, 
em 2017, registrou aderência de apenas 15% dos 
consumidores aos orgânicos.

cresce ProcUra 
Por Pescado No Brasil
Quem acha que o brasileiro só come pescado na 
semana santa e o Natal está enganado. a oferta 
de pescado per capita no Brasil chegou ao melhor 
patamar em seis anos: 9,04 kg/hab/ano, segundo 
estimativa do 5º anuário seafood Brasil para 2018. 
atualmente o consumo global é de 20 kg/per capita/
ano, segundo a organização das Nações Unidas 
para a agricultura e alimentação (Fao/oNU). com 
a estratégia de diversificar o hábito alimentar de 
proteínas e estimular o consumo de todos os tipos de 
peixes, moluscos e crustáceos, o instituto ProPescado 
promoveu, entre os dias 1º e 15 de setembro, a 
semana do Pescado em diversas capitais do país.

cNc estima alta do PiB em 0,9%
a confederação Nacional do comércio (cNc) 
estima que o Produto interno Bruto (PiB), a soma 
de todos os bens e serviços produzidos no país, vai 
crescer 0,9% em 2019. se isso ocorrer, o resultado 
vai acompanhar o ritmo dos últimos dois anos. 
conforme as projeções da entidade, o consumo 
das famílias deve subir 0,6% no terceiro trimestre 
e 0,9% nos três últimos meses do ano. a leve alta 
no período “impediu que se configurasse uma nova 
recessão técnica”, que é quando há o registro de 
queda em dois trimestres seguidos. conforme o 
economista da cNc, Fábio Bentes, a expectativa é 
que as medidas de estímulo à economia possam 
levar o consumo das famílias, principal agregado das 
contas nacionais, a fechar o ano com alta de 2,0%.
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VareJo: seGmeNto é alVo Para 
FraUdes em PUBlicidade diGital
a indústria de cliques fraudulentos em publicidade 
digital deve causar um prejuízo de Us$ 42 bilhões em 
2019, de acordo com a consultoria Juniper research. 
o segmento de varejo e e-commerce será um dos 
principais alvos dos fraudadores, segundo a clickce-
ase Brasil. de modo geral, as fraudes se dividem em 
duas categorias. as clickFrauds são programações 
ou script feitos para clicar em seus anúncios auto-
maticamente. eles simulam navegações de browser, 
clicando em anúncios sem intenções de compra. as 
ad Frauds, por outro lado, são estratégias que fazem 
com que as empresas paguem por visualizações e 
interações com anúncios em sites maliciosos sem 
obter qualquer retorno publicitário com isso. 

aGas ParticiPa de 
reUNião da UNecs
a agas participou, no dia 5 de setem-
bro, de agenda promovida pela asso-
ciação Brasileira de supermercados no 
congresso Nacional e na câmara dos 
deputados, em Brasília. o encontro 
reuniu representantes da abras, da 
Unecs e de associações estaduais de 
supermercados, além de parlamenta-
res. em pauta, estiveram a possibilida-
de de comercialização de medicamen-
tos sem necessidade de receita (miPs) 
em supermercados, além da apresenta-
ção de boas práticas das associações 
estaduais vinculadas à abras. a agas 
levou o case agas Jovem, fomentando 
a criação de departamentos jovens 
nas entidades de supermercados dos 
outros estados a partir do exemplo de 
sucesso do grupo gaúcho. 

teNdêNcias QUe 
imPactam coNsUmo No Brasil
a consultoria Kantar, líder global em dados, apresentou o relatório 
energias Globais, da Kantar – realizado em 26 países, por meio de 34 
mil entrevistas. Na publicação, evidenciou as 8 principais tendências 
que se tornam cada vez mais importantes para o consumidor. a primei-
ra delas é a preocupação com a responsabilidade – tanto social, quanto 
ambiental –, seguida pela busca incessante por experiências positivas, 
bem-estar físico e espiritual, conexões humanas relevantes, fluxos 
flexíveis e simplicidade. Para completar, o consumidor atual também 
deseja preservar sua identidade, que é única e foge de estereótipos, e 
ter proteção (física, digital, ambiental ou financeira).

aUtosserViço é caNal PreFerido de 
comPra de alimeNtos

Uma pesquisa da empresa 
opinionBox, feita online com 
2.007 pessoas, sendo 22% das 
classes aB e 78% das classes 
cde, mapeou o comportamen-
to de compra de alimentos 
por parte da população de 16 
anos ou mais. Para 73% dos 
entrevistados, o principal local 
de compra de alimentos são os 

supermercados e hipermercados. o atacado atacarejo responde por 13% 
e os mercados de bairro por 8%. os principais fatores que influenciam a 
compra de alimentos são o preço (63%), o sabor (43%), a 
data de validade (35%), a saudabilidade (34%), a marca 
(20%) e o valor nutricional (17%). os produtos consumidos 
com mais frequência são arroz, feijão, legumes e verduras.

VareJo 2.0 Na mira 
da latam retail sHow
o Novo Varejo 2.0 é o tema escolhido para o latam retail 
show 2020. toda a curadoria do evento, cujo planejamento 
começou agora, irá apresentar a combinação virtuosa da 
integração da tecnologia com a arquitetura, a logística e 
a experiência do cliente nas lojas reais ou virtuais. consi-
derado o mais completo evento de varejo e consumo da 
américa latina, o latam retail show já teve cinco edições. 
a iniciativa conta com uma série de atrações e conteúdos 
inéditos, distribuídos em três dias de congresso, em agos-
to, no expo center Norte, em são Paulo. 
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GoVerNo Federal 
laNça semaNa do Brasil 
de 6 a 15 de setembro o governo federal promoveu a 
primeira semana do Brasil. o movimento é uma pro-
posta de união do poder público com a iniciativa privada 
para movimentar a economia nacional. Um total de 
4.680 empresas decidiram participar da iniciativa, ofere-
cendo descontos, promoções e benefícios aos consumi-
dores. o Planalto disponibilizou aos lojistas interessados 
também um selo e o manual de identidade Visual. a 
ideia é que a campanha se repita todos os anos. as 
primeiras notícias do evento, todavia, deram conta do 
baixo engajamento nas redes sociais e vendas abaixo 
do esperado. a social miner preparou uma pesquisa de 
intenção de compra dos brasileiros para a data e consta-
tou que 55,5% deles desconheciam a iniciativa.

amazoN testa PaGameNtos 
com recoNHecimeNto de mãos
Uma reportagem do jornal New York Post revelou 
que a amazon está testando um sistema chamado 
de orville que escaneia a mão do cliente na hora do 
pagamento. a empresa está usando a ferramenta 
em seus escritórios para os funcionários testarem a 
compra automática em máquinas que vendem salgadi-
nhos e refrigerantes. é esperado que a tecnologia seja 
lançada na rede supermercadista whole Foods em 
2020 nos estados Unidos. segundo o jornal, o sistema 
identifica a mão do cliente sem que ele precise tocar 
em aparelhos: o computador é capaz de reconhecer o 
tamanho e a forma da mão do cliente. Feito o reconhe-
cimento, o valor da compra é descontado do cartão 
de crédito do usuário. o cliente não precisa estar com 
seu smartphone no momento da compra.

PesQUisa reVela PoteNcial 
iNexPlorado No traBalHo 
de acordo com a Pesquisa Global de engajamento, realizada 
pela adP, apenas 16% dos trabalhadores se consideram 
totalmente empenhados, ou seja, 84% da força de trabalho 
global não está atuando com todo seu potencial. o número 
se manteve estável em relação a 2015. a pesquisa, realizada 
em julho de 2018, ouviu 19.346 funcionários de 19 países, 
que trabalham em tempo integral ou meio período. ao 
contrário do que se pode imaginar, as diferenças de 
gerações ou o gênero não influenciam no engajamento. 
os fatores que mais influenciam nesse campo são a 
flexibilidade, a confiança nos líderes e o nível educacional.

Calendário de eventos

arroio do meio

04/11
cortes esPeciais
instrutor: luiz carlos Jantzen

05/11
QUalidade Na desossa 
Instrutor: luiz carlos Jantzen

06/11
Mix de sUcesso em Padarias e coNFeitarias
Instrutor: Fabiano soares

07/11
Mix esPecial de Natal 
Instrutor: Fabiano soares

08/11
FestiVal de tortas 
Instrutor: Fabiano soares

veíCulo de CapaCitação de olho no Futuro

22 /10 e 23/10
coNVeNção reGioNal de sUPermercados
Local: centro de eventos de tramandaí

25/11
carriNHo aGas
Local: Grêmio Náutico União, em Porto alegre

AgendA

©
iS

to
ck

.c
om

/S
te

va
no

vi
c 

Ig
or



rapidinhas

20 REVISTA AGAS

Languiru abre duas farmácias
A cooperativa Languiru possui duas farmácias em fun-
cionamento. Instaladas junto ao Hospital Ouro Branco 
(HOB) e ao Supermercado Languiru, no bairro Langui-
ru, em Teutônia, as unidades atendem associados e a 
comunidade em geral. O ingresso no novo ramo é visto 
como uma forma de auxiliar o hospital, que passa por 
dificuldades pelos atrasos nos repasses do governo 
estadual. A Farmácia Languiru possui atendimento 24 
horas e tele-entrega. Há ainda aplicação de injeções, 
verificação de glicemia e pressão arterial, entre outros 
serviços, descontos em medicamentos e convênios.

mais economia com sistema Led
O Grupo Luminae Energia participou da ExpoAgas 2019, 
entre 20 e 22 de agosto na Fiergs, em Porto Alegre. Um 
dos destaques apresentados foi o sistema LED, que 
alcança até 80% de economia em relação a sistemas 
convencionais. Também foram expostas opções para 
energia solar fotovoltaica e gestão e monitoramento de 
soluções para o setor. Outra atração foi o Econômetro, 
que calcula a economia em reais e Kwh gerada com o 
uso das inovações da empresa nos últimos quatro anos. 

mudanças no site da santa cLara
Um novo layout deixou o site da Cooperativa Santa 
Clara (www.coopsantaclara.com.br) mais moderno e de 
fácil navegabilidade. O objetivo foi melhorar e simplifi-
car o acesso às informações e conteúdos da empresa. 
A página manteve a sua estrutura, mas ganhou um 
novo visual, destacando a sua linha de produtos. Uma 
das grandes novidades é a integração das páginas da 
Confraria e Espaço Saúde à plataforma institucional.

randon aposta em inovação
As empresas Randon contam com novas iniciativas 
dentro do Instituto Hercílio Randon (IHR). A Randon 
Exo foi ampliada para as 9 unidades, envolvendo 15 
pessoas fora de sua área e local de trabalho, conecta-
das a startups para demandas internas da companhia. 
O programa Empreende Randon, promovido em par-
ceria com o Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação 
da Universidade de Caxias do Sul também envolve 15 
funcionários, que dedicam parte do tempo para se 
qualificarem enquanto empreendedores. 

eLetrofrio Lança tecnoLogia sustentáveL
Em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e a 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento Industrial, a Eletrofrio desenvolve o Projeto Pro-
pano, que pretende eliminar 100% dos gases nocivos 
à natureza. O gás natural é inofensivo à Camada de 
Ozônio, possuindo baixíssimo GWP (Global Warming 
Potential). Além disso, a tecnologia contribui para que 
o país atinja a meta do Protocolo de Montreal de elimi-
nar a utilização de gases nocivos até 2040.

novo posicionamento da mariLan
Uma das maiores fabricantes de biscoitos do Brasil, 
a Marilan lançou, em 11 de agosto, campanha com 
o conceito O mais importante se aprende em casa. A 
ação publicitária faz parte de uma série de mudanças 
institucionais da marca, que incluem novo posiciona-
mento e logotipo e embalagens modificadas. A inicia-
tiva inédita convida os consumidores a uma reflexão 
sobre os valores familiares, que podem ser transmiti-
dos por meio de uma boa conversa. 

divulgação/cooperativa santa clara
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perfil do varejo (Mercado 10 de Maio)

InvestImento
com resultados

ílvio André Zerbielli mudou-se de Boqueirão 
do Leão para Porto Alegre com a sua mulher, 
Eni Zerbieli, para que ela pudesse tratar ques-
tões de saúde. Na capital, encontraram o apoio 
da família. “O plano inicial era ficar sócio de 
um cunhado, em um mercado. No entan-
to, surgiu a oportunidade de ter um negócio 
próprio”, conta. Assim, foi inaugurado o Mer-
cado 10 de Maio, localizado em uma avenida 
homônima, no bairro Passo das Pedras, com 
a mão de obra do casal e de um açougueiro. 
“Começamos as nossas atividades em 18 de ja-
neiro de 2000. Aventuramo-nos no ramo sem 
muita experiência, mas graças a Deus e com 
muito trabalho, deu certo”, lembra.  

Prova desse sucesso são os resultados 
positivos, que tornaram o empreendimento 
vencedor do Ranking Agas 2018 na categoria 
Faturamento anual até R$ 3,6 milhões, com um 
crescimento de 50% entre 2017 e 2018. Zer-
bieli acredita que os investimentos em equi-
pamentos contribuíram muito para tal êxito: 
“Fiz uma mudança na loja, colocando balcões 
de autosserviços iluminados. Agrega valor, 
conferindo maior visibilidade aos produtos. 
Fiz isso com um contato que peguei na Expo-

Agas. Consegui o retorno do valor investido 
em seis meses”.  

Em 2007, o casal comprou uma segunda 
loja, o Mercado Cejec, localizado na rua Go-
mes de Freitas, no Jardim Itu-Sabará, um bair-
ro vizinho. Este negócio, que é coordenado 
por Eni, dispõe de padaria, açougue, mercado, 
fruteira e produtos coloniais, entre outros. Foi 
nesta época que ambas as lojas se associaram 
à Rede Ammpa. Assim, as duas usufruem de 
benefícios como compras conjuntas a preços 
mais favoráveis. 

Atualmente o 10 de Maio tem 180m² de 
área de vendas, 2 check-outs e conta com 6 
funcionários. “Nossas principais caracterís-
ticas são o bom atendimento e produtos de 
qualidade, sempre novos. Além disso, acei-
tamos todos os cartões e oferecemos entre-
ga em domicílio.” O funcionamento é de 
segunda-feira a sábado, das 7h às 20h30min, 
e domingo, das 7h às 13h.

Sobreviver em meio às grandes redes é o 
principal desafio do mercado. “Meu tíque-
te médio é de R$ 12, sendo maior no início 
do mês. Os clientes vêm e compram pouco 
a cada dia, mas têm uma frequência alta.” O 
empresário entende o papel do comércio de 
vizinhança, e comenta que, às vezes, a clien-
tela chega a passar na loja só para conversar. 

No primeiro semestre, o casal substituiu 
prateleiras no Mercado Cejec. “Agora vamos 
avaliar as necessidades de cada negócio”, ob-
serva. Se possível, Zerbieli pretende investir 
em melhorias no visual da loja. Apesar de não 
ter sócios no mercado, ele reconhece que tem 
um apoio fundamental: “Tenho a ajuda da 
minha família. Sem ela, eu não conseguiria 
tocar o negócio”.
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Gastos com marketinG Geram créditos de Pis e cofins
A 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 3ª Seção do Con-
selho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu 
em agosto que gastos com marketing e com autopro-
paganda, dependendo da atividade do negócio, geram 
créditos de PIS e de Cofins. Os conselheiros analisaram 
um processo da Visa do Brasil, após a Receita Fede-
ral considerar irregulares os créditos de PIS e Cofins 
relativos à publicidade e propaganda da organização, 
pois entende que gastos com marketing são gerais, não 
podendo ser considerados como insumos. Entretanto, 
prevaleceu o entendimento do Carf de que as despesas 
são essenciais e relevantes para o desenvolvimento da 
atividade econômica das administradoras de arranjo de 
pagamento. Com a decisão, foi afastado valor da penali-
dade, que somava R$ 29,4 milhões. 

frente Parlamentar busca combate à Pirataria
Em uma ação em prol do varejo, a Fecomércio-RS se-
diou em agosto o lançamento da Frente Parlamentar 
de Combate à Pirataria. O evento foi uma promoção 
da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com 
apoio de diversas entidades. O comércio ilegal atinge 
diretamente os varejistas gaúchos. São movimenta-
dos R$ 193 bilhões por meio da informalidade, um va-
lor que não integra a economia estadual nem contribui 
para a arrecadação de receita.

mP da liberdade econômica é aProvada
A medida provisória (MP) 881/2019, também chama-
da de MP da Liberdade Econômica, foi aprovada em 
agosto pelo Senado. Entre as principais mudanças do 
texto estão medidas de desburocratização e simplifi-
cação de processos para empresas e empreendedo-
res. Ocorreram ainda alterações em algumas regras 
trabalhistas, como a criação da carteira de trabalho 
digital e a exigência do registro de entrada somente 
para empresa com mais de 20 funcionários. A medida 
prevê ainda a substituição do eSocial por um sistema 
simplificado. Foram suprimidos da medida artigos que 
acabavam com a restrição ao trabalho nos domingos. 
O projeto decorrente da medida (PLV 21/2019) ainda 
terá que passar pela sanção presidencial.

ProPosta sobre Produtos vencidos é rejeitada 
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos 
Deputados rejeitou o Projeto de Lei 1386/19, que garante 
ao consumidor o direito de receber de graça um produto 
idêntico ou similar se constatar a venda de mercadoria 
com data de validade vencida. Como tramitou em caráter 
conclusivo e foi rejeitada pela única comissão responsável 
por analisar o seu mérito, a proposta deve ser arquivada, 
a menos que haja recurso para votação em plenário. O 
projeto não foi aprovado porque a legislação já traz regra 
específica para a comercialização de itens fora do prazo.

suPermercados devem hiGienizar carrinhos
A partir da lei municipal nº 12.568, instaurada em julho 
em Porto Alegre, os hipermercados, supermercados, 
atacados e demais estabelecimentos similares são 
obrigados a realizar a higienização dos carrinhos e dos 
cestos de compras disponibilizados aos consumido-
res. Além disso, a medida prevê ainda a proibição do 
transporte de crianças nos carrinhos de compras não 
equipados com assento específico.
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Guia da Previdência social retificada no e-cac
As pessoas jurídicas agora podem fazer a retificação 
da Guia da Previdência Social (GPS) de códigos de pa-
gamento da série 2000 por meio do e-CAC. Implantada 
em julho, a funcionalidade vale para contribuintes que 
possuem certificado digital ou para seus procuradores, 
previamente cadastrados na Receita Federal. Por ali, 
podem ser alterados até sete campos.



Proteção de dados Pessoais é direito fundamental
A partir da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 17/19, a proteção de 
dados pessoais, incluindo os digitalizados, entrou para a lista de garantias 
individuais da Constituição Federal de 1988. A proposta determina ainda 
que compete privativamente à União legislar sobre o assunto. O texto já foi 
aprovado pelo Senado e agora será analisado pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC). Se aprovadas, as alterações previstas 
na PEC passarão por uma comissão especial e, em seguida, pelo Plenário.

começa a modernização do esocial
A partir da nota técnica 15/2019, a 
simplificação e modernização do 
eSocial foi iniciada. A versão v.2.5 é 
a primeira fase do processo, já que 
diversas alterações serão imple-
mentadas no novo sistema. Entre-
tanto, deve ocorrer a preservação 
da estrutura atual, com mudanças 
que não impactarão os desenvol-
vedores e usuários, mas facilitarão 
o processo de trabalho. A principal 
mudança é a alteração de diversos 
grupos e campos de obrigatórios na 
condição (OC) para facultativos (F). 
Houve ainda a flexibilização na regra 
de afastamentos, podendo informar 
antecipadamente, o que facilita a 
organização do trabalho nos casos 
de términos já conhecidos, como 
licença maternidade. 

Governo Promove alterações na substituição tributária
O Estado do Rio Grande do Sul alterou, em 23 de agosto, o prazo de apu-
ração dos saldos do Ajuste do ICMS/ST, passando de maio/2019 para 
março/2019 em diante. Em junho deste ano, o Fisco possibilitou a compen-
sação do saldo devedor de ICMS/ST com saldo credor de ICMS/próprio, no 
mesmo mês de apuração; ainda viabilizou também a compensação do saldo 
devedor do Ajuste do ICMS/ST de um estabelecimento com saldo credor 
de outro estabelecimento do mesmo contribuinte (filial). As regras até então 
valiam para o período de apuração de maio/2019 em diante. A alteração 
publicada no decreto nº 54.766 retroage este período para março/2019. 
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ProPósito
que engaja

e acordo com a Purpose At Work Global Re-
port 2016, 37% das pessoas afirmam identificar 
e experimentar o propósito no trabalho. “Ele 
motiva, traz sentido à vida, influencia decisões 
e comportamentos, vem de dentro: ninguém 
pode impor, e vai além de você”, afirma a co-
municóloga e especialista em Gestão de Negó-
cios, Carla Furtado. No ambiente profissional, 
a practitioner em Psicologia Positiva diz que é 
preciso olhar para o que se faz e identificar algo 
mais. “Vai convergir com o meu propósito de 
vida”, completa. Conquistar a felicidade neste 
ambiente, segundo ela, é ter um tempo bem 
vivido, acreditando que o você faz tem valor. 
Já o engajamento é um estado mental positivo, 
caracterizado por vigor, dedicação e absorção. 
“Depende muito da liderança, trabalhando au-
tonomia, competência, pertencimento e propó-

sito. Dessa forma, torna-se aquele que inspira, 
fortalece, conecta e empodera”, ensina Carla.

A gerente de RH da Unidasul, Maria Augusta 
de Césaro, conta que a empresa tem como pro-
pósito a missão de servir pessoas com produtos e 
serviços adequados às suas necessidades, surpre-
endendo-as com paixão. “Acreditamos que a va-
lorização dos profissionais é o fator determinante 
para gerar engajamento.” Segundo ela, algumas 
ações buscam incentivar o comprometimento e 
reconhecimento dos colaboradores: “Dissemi-
nação da cultura de ‘paixão por servir’, mimo aos 
aniversariantes do mês e datas comemorativas, 
presentes para os jubilados, prêmio de destaque 
em atendimento, canal direto com o RH através 
de uma linha 0800 para denúncias, críticas e elo-
gios, integração do novo colaborador e programas 
de capacitação e desenvolvimento de líderes.” 

Para Maria Augusta, o segredo de profissionais 
mais engajados está em uma liderança que inspi-
re e seja exemplo. “Alguém que proporcione um 
bom ambiente de trabalho, tenha uma boa comu-
nicação, compartilhe metas e resultados alcança-
dos, seja justo, imparcial e ético. Ele deve ouvir 
a equipe, reconhecer e orientar tecnicamente, e 
corrigir também, promovendo talentos.”

O RH deve estar sempre alinhando com a di-
reção da empresa quanto às estratégias da compa-

D
Li

lia
n 

M
ar

tin
/U

ni
da

su
l

Ações que estimulam a felicidade no trabalho 
associadas a líderes que inspiram ajudam a promover 

o engajamento das equipes nas empresas

Supermercados da 
Unidasul possuem 

como cultura a 
paixão por servir
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nhia. Ela conta que é muito trabalhado na empre-
sa o compartilhamento de metas e resultados. “Os 
líderes são nossos embaixadores na disseminação 
da ‘paixão por servir’. Salário compatível com a 
função, bons benefícios e pagamento em dia são 
imprescindíveis também.” 

Nas lojas de varejo e atacarejo, Maria Augusta 
conta que há premiação e foto nos murais para os 
destaques em atendimento de frente de caixa, loja 
e perecíveis. Os benefícios, segundo a gerente, são 
diversos. “Equipes geradoras de resultados, ótima 
performance, ganhos em processos produtivos, 
clima organizacional e atendimento aos clientes, 
baixa rotatividade e absenteísmo, entre outros”. 

OrientaçãO prOfissiOnal
Na rede Muller, de Taquara, há o propósito de 

superar as expectativas dos clientes, por meio da 
experiência de compra. “Geramos valores aos en-
volvidos com a empresa, sendo referência nas re-
lações de consumo em supermercados e atacados 
na cidade e região, valorizando a sustentabilidade 
e o capital humano”, afirma a analista de RH da 
rede Muller, Fabiana Azevedo Fragoso.

A profissional conta que a empresa utiliza mé-
todos simples, mas significativos. “A conscientiza-
ção do colaborador começa já na fase de seleção 
do candidato, destacando a rede como uma em-
presa séria e sólida, que honra os clientes internos 
e externos, trazendo oportunidades de crescimen-
to”, descreve a gestora, que conta com consultoria 
para reestruturar o departamento.

Em julho, a empresa começou um traba-
lho de análise de perfil de cada colaborador. 
“Funções de liderança, gerentes, chefe de loja,  

administração, financeiro, compras, marketing, 
RH e a própria diretoria”, aponta. Este projeto 
visa ao melhor engajamento dessas áreas, através 
de treinamentos, multiplicados para os demais.

Está sendo preparado pelo RH, junto com a 
diretoria, consultoria e supervisor de rede uma sé-
rie de cursos de aperfeiçoamento. “Os encontros 
denominados Desenvolvimento de líderes tigres Muller 
ocorrem de setembro a novembro”. Neste perío-
do, 40 pessoas receberão treinamento, certificado 
e a responsabilidade de repassar os conhecimen-
tos aos colegas. “Apostamos que esse projeto trará 
muito mais engajamento.” 

Por intermédio do diálogo e da comunicação, 
o propósito da empresa é compartilhado. “As pes-
soas ficam mais motivadas, focadas em resultados 
e têm crescimento profissional, com a certeza de 
que a rede reconhece esse desenvolvimento.” São 
realizadas campanhas e, tendo metas alcançadas, 
os colaboradores são premiados. “Quando os co-
laboradores compartilham como é bom fazer par-
te da empresa, isso se espalha e cria um ambiente 
consolidado e prazeroso de trabalhar.”

Capacitações fazem 
parte das ações 
de engajamento da 
Rede Muller
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perfil do fornecedor (Massas Romena)

mais qualidade
na sua mesa

partir da experiência no ramo de restaurantes, ad-
quirida em São Paulo, José Rosa resolveu  come-
çar um novo negócio. Em 1986, comprou uma 
pequena fábrica, em Cachoeirinha (RS), que con-
tava com 12 colaboradores, e passou a produzir 
massas de pastel em um espaço de 200 m2 – nos 
primórdios da atual Massas Romena. 

Na década de 1990, o empreendedor fez pes-
quisas na Itália para trazer novidades para a em-
presa. Logo, adquiriu uma área de 1,8 mil m2, 
instalando-se em um pequeno prédio, próximo 
ao Centro de Gravataí. “Em 1996, ele comprou 
maquinários na Europa para ampliar o mix, com 
massas recheadas. As primeiras receitas foram de 
ravioli e de capeletti”, conta o atual diretor admi-
nistrativo e de finanças, André Rosa. 

Aos poucos foram se agregando novos itens, 
como o macarrão fresco. “O corte penne ficou 
em alta no Brasil, no início dos anos 2000, pois 
até então só existiam produtos secos”, ressalta. 
Depois, o empresário buscou itens que facilitam 
o dia a dia, como a massa de panqueca e nhoque. 
Em 2010, foram acrescidos alimentos para lanche 
rápido, como a pizza de frigideira. Com muito 
trabalho e persistência, o negócio foi crescendo, 
baseado em padrões de  qualidade que o ajudaram 
a construir uma marca própria ao longo dos anos. 
“Nossa preocupação se inicia no desenvolvimen-
to e escolha do fornecedor e da matéria-prima, 

passando por todo o processo produtivo e de ar-
mazenamento, finalizando com nosso transporte 
e verificação das condições de armazenamento no 
ponto de venda”, garante André.

Desde 2007, a Romena está localizada nos ar-
redores da BR-290, bairro Novo Mundo, numa 
área de 12 mil m2. A fábrica funciona em um 
prédio de 6 mil m2, que concentra a produção de 
massas frescas e recheadas para pastel, aperitivos 
e pizzas. Atualmente, há na empresa 170 funcio-
nários, com um mix de 40 produtos, focados em 
itens frescos. Também possui uma logística pró-
pria, que atende integralmente a distribuição dos 
alimentos em todas as lojas com veículos equipa-
dos, seguindo a legislação do setor. Preocupada 
com o meio ambiente, busca manter a preserva-
ção da natureza através do uso racional dos recur-
sos naturais no exercício de suas atividades.

Ao longo dos anos, a Romena tem investido 
em tecnologia para qualificar a sua produção. “A 
meta é nos tornarmos líderes em massas em SC, 
assim como já acontece no RS”, destaca André, 
contando que José segue como proprietário do 
negócio, mas está aposentado. Itens como o pão 
de alho, lançado em 2015, têm tido um grande 
crescimento no mercado. “Batemos todas as me-
tas, inclusive no Rio Grande do Sul, o que mostra 
a busca por itens de facilitação na cozinha”, avalia 
o diretor, prevendo crescimento de 8% nas ven-
das de 2019 em relação ao ano passado.
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Fábrica gaúcha 
produz e distribui 

seu mix de 40 
itens, focados 

em massas 
frescas, para o 

mercado gaúcho e 
catarinense 

com tradição 
e qualidade
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Produtos que
merecem atenção

Itens de valor agregado, como vinhos, chocolates 
especiais e carnes de cortes nobres, devem ser 
trabalhados pela experimentação e exposição

m períodos de crise econômica e endividamento 
das famílias, é perceptível a mudança de hábito 
dos consumidores. No entanto, isso não deve 
desencorajar os supermercadistas no incentivo 
à compra de itens de maior valor agregado – 
como iogurte grego, energéticos, vinhos, quei-
jos finos, carnes nobres, chocolates importados, 
cervejas artesanais e bebidas à base de soja, en-
tre outros –, pois sempre há consumidores dis-
postos a adquirir diferentes produtos. 

“Esse tipo de item precisa de maior visi-
bilidade na área de vendas. Também é impor-
tante que se faça demonstração ou degustação. 
Independentemente do momento, sempre há 
consumidores para esses produtos. Uma prova 
disso é a glamourização do churrasco e das cer-
vejas artesanais”, comenta o consultor Rogério 
Machado, especialista em varejo.

Com um perfil de lojas de bairro e aten-
dendo mais os públicos de classe C e D, a rede 
Unisuper foca a sua estratégia desses produtos 
nas lojas que atingem as classes A e B. Entre as 
ofertas, estão diversos alimentos com caracte-
rísticas diferenciadas em termos de sabor, for-
ma e saudabilidade.

 “Em parceria com fornecedores, consegui-
mos investir em ações específicas de exposição, 

tanto no PDV, com ambiente acolhedores e di-
ferenciados, a exemplo de nossas adegas e refri-
gerador específico para espumantes. Também 
desenvolvemos ações sazonais como o encar-
te especial Delícias de Inverno, onde o cliente 
encontra produtos diferenciados em relação ao 
nosso mix padrão”, detalha Gerson Kaefer, ge-
rente comercial da rede.

Produtos naturais, light, diet, integrais, pães 
especiais e bazar complementam o rol de op-
ções diferenciadas disponíveis nas gôndolas. 
“Para produtos saudáveis, orientamos com o 
apoio de nutricionistas e cartazeamento nas lo-
jas, além da utilização de cross-selling. Para apri-
morar as vendas de cortes de carnes nobres, te-
nho ensinado os clientes sobre seu preparo por 
meio de cursos. A respeito dos vinhos, criamos 
confrarias no mesmo molde dos clubes de vi-
nhos”, aponta Machado.

Localizado na avenida Antônio de Carvalho, 
em Porto Alegre, o Super Gauchão geralmen-
te oferece degustação e faz uma boa exposição 
dos produtos de maior valor agregado. “Tra-
balhamos também com receitas que tenham 
itens premium nas nossas mídias sociais e mídias 
internas, além de treinar nossos colaboradores 
para que eles possam indicar esses produtos 

E



conheça a pitaya
Com o aumento da produção no país e comercialização em redes de 
supermercado em maior escala, os consumidores estão conhecendo esta 
curiosa fruta. Saiba mais sobre a pitaya:

Nativa da América Central e do México, a fruta pitaya vem sendo cultivada 
em Israel, na China e aqui no Brasil (mais comum na região Nordeste). 

O alimento ganhou fama entre quem está em busca de saudabilidade e 
buscando controlar do peso. Ela contém uma quantidade significativa de 
fibras, que ajudam a inibir a fome.

Além disso, apresenta baixo teor calórico. Estima-se que em 100g da 
fruta são, em média, 50 calorias.

Tem peso entre 700g e 1Kg e gosto e textura semelhantes ao kiwi. 

Em termos de saciedade, ela está à frente de muitas frutas. 

Outros benefícios à saúde são o controle do diabetes e do colesterol, 
a prevenção de doenças cardíacas, o fortalecimento do sistema 
imunológico e ação antioxidante.

Fonte: Pitaya do Brasil

para os clientes. Para a venda de filé mignon, 
nossos açougueiros dão dicas de receitas quan-
do nossos clientes estão sem ideias para o que 
fazer no almoço ou janta”, afirma a diretora 
Agnes Passos. “Na linha de cervejas artesanais 
também fazemos degustação, ou ações onde o 
cliente que levar duas cervejas de tal marca, ga-
nha uma taça ou um caneco de chope”. 

Por meio da degustação, o supermercado 
também consegue boas vendas de frutas impor-
tadas e que estão fora de época. Um dos maiores 
sucessos foi oferecer pitaya aos consumidores. 
“Além de ofertar a fruta para que o cliente ex-
perimente, nossos colaboradores falam de seus 
benefícios a saúde, que são diversos”, detalha 
(leia mais no quadro ao lado). 

Além do valor agregado, a fruta foi escolhida 
por despertar a curiosidade de muitos clientes, 
que desconheciam seu sabor. “Começamos a 
ação em fevereiro deste ano e conseguimos tri-
plicar as nossas vendas”, acrescenta a diretora. 

como definir estratégias
Na visão do consultor e instrutor da Agas Ja-

ner Costa, são vários os caminhos para incentivar 
a compra de itens de maior valor agregado. “É 
preciso compreender o comportamento do con-
sumidor para cada categoria. A indústria tem que 
entender isso e ajudar mais o varejo supermerca-

dista em relação ao desenvolvimento de ações. De 
nada adianta planejar algo sem esse conhecimen-
to, de como expor e como divulgar.” Neste senti-
do, é importante sempre levar em consideração a 
árvore de decisão da categoria em questão.

“Os lançamentos de produtos diferentes 
atraem por serem novidade. Por isso que a in-
dústria está sempre desenvolvendo novos itens 
e renovando seus portfólio.” Neste sentido, 

©iStock.com/Industryview
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produtos ligados à saudabilidade são impor-
tantes no aumento de tíquete. “Os energéticos 
podem ser trabalhados apenas com exposição e 
promoção. Recomendo focar os orgânicos nas 
classes A, B e C, com um bom espaço de gôn-
dola e sortimento.”

“Antes de definir o processo de promoção 
dos produtos com valor agregado e escolher 
quais serão foco de ações, primeiro é preciso 
que o supermercadista entenda seu público e 
faça uma boa gestão de categorias. Não é pos-
sível vender se os clientes não tiverem a condi-
ção econômica necessária. De outro lado, não 
podemos deixar de colocar no mix de produtos 
da loja itens diferenciados; entre eles, aqueles 
voltados aos cuidados com o corpo, comidas 
prontas e confeitaria”, pontua Machado.

facilite op acesso
No Unisuper, o setor comercial da Rede, 

acompanhando as tendências e oportunidades, 
fomenta negócios ambicionando atrair os clien-
tes para consumo de produtos de maior valor. 
“O setor planeja e organiza a colocação de pro-
dutos em setores das lojas como check-stands e 
pontas de gôndolas”, detalha Kaefer.

Com o aumento da renda média nos últi-
mos 20 anos, a população começou a consumir 
produtos que antes desconhecia. Desta forma, 
colocar itens correlatos lado a lado, priorizando 
a exposição daqueles com maior valor agrega-

do, contribui com a venda e eleva a margem de 
lucro da loja. Isso inclui combinar cervejas com 
taças promocionais, mesa com queijos finos e 
vinhos e dispor molho de tomates junto com 
as massas, por exemplo. “Esses itens costumam 
ter um giro menor, por isso é muito importante 
a gestão de estoques. 

No passado, com a alta desvalorização di-
ária da moeda, os supermercados operavam 
com estoques especulativos, o que hoje já não 
compensa financeiramente, além de aumen-
tar as perdas”, detalhe Machado. “Um balcão 
de carnes bem montado estimula a compra de 
carnes de maior valor agregado. Mas é preciso 
informação. Os balconistas têm que ser verda-
deiros consultores, conquistar a confiança dos 
clientes. Nos vinhos, um repositor preparado, 
com informações, pode aumentar o tíquete mé-
dio do setor.”

Segundo Agnes, diretora do Super Gauchão, 
há sim espaço para opções mais caras, que te-
nham algum diferencial, em meio às dificulda-
des econômicas enfrentadas pela população. “As 
pessoas estão tendo, cada vez mais, acesso a pro-
dutos diferenciados por conta da mídia. Progra-
mas de culinária e acesso à internet fazem com 
que descubram, e queiram conhecer melhor os 
produtos que estão venndo. Nós, supermer-
cadistas, devemos estar atentos ao que aparece 
nesses meios de comunicação para atrair a venda 
dessas ofertas para nossas lojas.” 
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foco na qualidade 
De acordo com Rogério Machado, os 

clientes querem sempre mais serviços 
e produtos. Todavia, às vezes os super-
mercadistas se prendem ao conceito 
de que o luxo é o caro. “Não, o luxo é 
a qualidade. Um amaciante concentrado 
custa mais caro que outro comum, com 
menor quantidade do produto e que ren-
de muito mais e se torna barato. Alguém 
tem que dizer isso ao cliente”.

O especialista em varejo lembra que 
a decisão de compra se dá no PDV em 
80% das vezes, portanto, um merchan-
dising bem trabalhado contribui muito 
para a venda de produtos de valor agre-
gado maior.
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produtos (queijos)

Alto giro, possibilidade de ganho acentuado de 
margem e variedade são atributos que fazem dos 

queijos um produto indispensável

Recuperação da 
economia é importante 

para aumento no consumo 
de queijos especiais

Variedade e  
sofisticação

s queijos combinam com todas as estações, 
com pratos salgados e doces, como aperitivos 
e elementos principais na culinária de vários 
países. Eles podem estar no café da manhã, no 
almoço e na janta. São duros ou cremosos, su-
aves ou picantes, caros e baratos, fatiados, ra-
lados ou inteiros. Provêm de vacas, cabras ou 
búfalas, do Brasil e do exterior. Com tamanha 
aplicabilidade e uma variedade pouco encon-

trada em outras categorias, é um dos produ-
tos mais procurados pelos consumidores nos 
supermercados. Por isso, formar um bom mix 
e planejar a exposição representam ações que 
podem diferenciá-lo da concorrência. 

A relação cooperativa entre o fornecedor 
e o varejo, com vistas aos bons resultados no 
sell out, é uma prática a ser cultivada. Produtos 
que não giram na loja são um mau negócio para 
ambas as partes. A Cooperativa Santa Clara, 
que já venceu o troféu Carrinho Agas cinco ve-
zes como melhor fornecedora nesta categoria, 
incluindo o ano de 2018, trata o autosserviço 
como aliado. Conforme o seu diretor admi-
nistrativo e financeiro, Alexandre Guerra, o 
fabricante não deve apenas fornecer produtos 
de qualidade e com preços compatíveis, mas 
estar atento ao dia a dia na loja, dando dicas na 
exposição adequada dos produtos, aplicação de 
materiais de merchandising e posicionamento em 
gôndola. É uma via de mão dupla. 

Os queijos fatiados (prato e muçarela) são os 
produtos mais consumidos no dia-a-dia, junta-
mente com o requeijão. “O consumidor tradi-
cional vê no fatiado da fiambreria um atributo 

O
©

iS
to

ck
.c

om
/F

er
tn

ig



REVISTA AGAS 35

Cross merchandising 
com vinhos pode dar 
bons resultados

de frescor e ainda tem a vantagem de porcionar 
como preferir. Porém, as versões fatiadas e já 
fracionadas estão ganhando espaço em função 
de não terem intervenção no ponto de venda, 
diminuírem os custos de mão de obra e equipa-
mentos do supermercadista”, conta Guerra. 

Cross merChandising
Para gerar mais tráfego, a indústria de lati-

cínios (vencedora do prêmio Top of Mind de 
queijos diversas vezes) sugere um ambiente ilu-
minado, porque com a força da iluminação dá-se 
um destaque maior para os produtos e também 
se transfere um ar de aquecimento para as pesso-
as que passam na frente do local. “Muitas seções 
têm problema com o frio que escapa dos balcões 
e isso também acaba criando um fator negativo. 
Assim, vejo que colocar mais iluminação, dar 
mais frente para cada produto e usar os balcões 
verticais vai facilitar e muito a venda, porque fica 
na altura dos olhos das pessoas”, avalia. 

Pontos extras de queijos são capazes de au-
mentar expressivamente as vendas. “Uma ilha 
de queijos ralados ou finos alavanca as vendas, 
pois gera compra por impulso. Variedades no-
bres, como o vaccino romano, fontina, mon-
tanhês, podem ser acompanhados de dicas de 
harmonizações, pois prestando um serviço ao 
consumidor, ele provará o produto e ainda leva-
rá o item de acompanhamento”, recorda Guer-

ra. O consumidor está aberto a experimentar as 
novidades e estes itens são excelentes para cross 
merchandising com cervejas artesanais, vinhos, 
e até frutas secas e sementes ou utensílios. O 
ideal é monitorar sempre o percentual de venda 
destes itens que estão sendo expostos e que ga-
nharam destaque. “Se as vendas não cresceram, 
significa que o trabalho não deu resultado, seja 
porque a exposição é tímida, está fora de local 
ou fora de propósito”, afirma o diretor.  

 
Consumo pode CresCer

Conforme a Associação Brasileira das In-
dústrias de Queijo (Abiq), o consumo brasi-
leiro é de cerca de 5,5kg de queijo ao ano por 
habitante. Esse número representa a metade do 
que é consumido na Argentina, cerca de 11kg 
por habitante. A Grécia lidera o ranking, com 
uma ingestão por habitante de 20kg anuais. O 
tipo muçarela é o preferido nacionalmente e 
representa 65% do total fabricado. Em seguida 
aparecem os queijos intermediários, que são os 
queijos frescos, como o minas frescal, os quei-
jos fundidos, o coalho, o queijo ralado. Outros 
9% são dos chamados queijos especiais, como 
os de mofo branco, azul, gorgonzola, gouda e 
camembert, entre outros.

O Brasil figura entre os cinco maiores pro-
dutores de queijo do mundo, com cerca de 1,2 
milhões de toneladas por ano. Um dos maio-
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produtos (queijos)

Tipos de queijos, origens e suas CaraCTerísTiCas

Os queijos representam um festival de tipos e sabores conforme sua origem. Conheça as principais opções:

camembert: de aspecto branco, com consistência macia e cremosa e sabor suave, próximo ao de cogumelos.
Brie: de cor pálida, com crosta branca aveludada e o sabor suave e marcante e textura mais cremosa, conforme a maturação. 
roquefort: cremoso e picante, feito do leite de ovelha. Sem casca, sua cor é branca, com manchas azuladas ao maturar.
 
cheddar: amarelo e duro, feito a partir do leite de vaca cru, com sabor ácido e picante
cottage: queijo fresco, com sabor suave, elaborado a partir do leite de vaca pasteurizado. Encontrado em forma de pasta.
 
Gouda: amarelado e com casca vermelha, é suave e levemente adocicado, com textura firme e alguns olhos (buracos). 
 
emmental: amarelo, duro e com grandes buracos característicos. Seu sabor é suave e ligeiramente adocicado quando jovem. 
 
Gorgonzola: com riscos azuis, feito com leite de vaca pasteurizado. O tempo acentua sua picância e seu aroma.
Muçarela: possui aspecto amarelo claro e consistente, e seu sabor é suave e levemente salgado. 
Provolone: conhecido por seu aroma agradável, salgado e forte. Sua consistência é semidura e sua coloração é amarela. 
ricota: feito do soro resultante da fabricação de outros queijos. A textura é similar à do queijo cottage, porém é mais leve.
 
Minas frescal: sabor suave e adocicado, branco e muito macio. É um dos queijos com menor quantidade de calorias do mercado.
Prato: firme, amarelo e de sabor suave e salgado. 
coalho: típico do Nordeste, feito a partir da adição de coalho e outras enzimas coagulantes. Resiste bem ao calor. 

res produtores é os Estados Unidos, com um 
total de 5,3 milhões/tons por ano. Em seguida 
aparece a Alemanha, com 2,2 milhões de tone-
ladas, produção maior até que a da França, que 
produz 2 milhões de toneladas. A Itália tem o 
mesmo volume de produção do Brasil. Tudo o 
que é produzido no Brasil é basicamente para 
consumo interno. O volume de exportação é 
praticamente inexistente. Conforme a associação 
da indústria, hoje o Brasil mais importa do que 
exporta queijo. 36 mil toneladas são importadas 
todos os anos, enquanto apenas 3,6 mil tonela-
das são exportadas para fora do país. Atualmente, 
35% da produção de leite do Brasil é destinada à 
fabricação de queijo. No Rio Grande do Sul, a 
fatia é de 25% da matéria-prima captada.

Valores nuTriCionais
Um dos alimentos mais ricos em prote-

ínas, o queijo tem se mostrado fundamental 
para uma dieta saudável em todas as faixas 
etárias. Quando consumido pelo menos três 
vezes ao dia, o produto fornece nutrientes que 
contribuem para o atendimento diário de pelo 

menos 35% das necessidades de cálcio, fun-
damental na formação das estruturas ósseas e 
cartilaginosas e 30% das necessidades de vita-
mina A, importante antioxidante que atua so-
bre os radicais livres. 

Esses derivados lácteos são excelentes 
fontes de proteínas de alto valor biológico, 
de zinco, selênio e fósforo. Na adolescência, 
uma fase marcada por grandes transformações 
físicas e emocionais para meninos e meninas, 
os queijos têm papel igualmente de destaque, 
podendo contribuir para demanda diária de 
cálcio, proteínas e vitaminas (A, grupo B, D e 
E) motivada pelo estirão de crescimento (fases 
em que adolescentes crescem vários centíme-
tros em poucos meses).

Na fase adulta, para as gestantes, prati-
cantes de atividades físicas regulares e para os 
idosos, a recomendação é a ingestão de proteí-
nas, vitaminas e minerais e, principalmente do 
cálcio em níveis diferenciados. Doenças como 
osteoporose, anemia e manifestações clássicas 
de deficiência de vitaminas são constantes no 
histórico de idosos.





soluções
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ConeCte-se Com o 
seu Cliente

xtremamente relevantes, as redes sociais podem 
ser consideradas hoje um importante meio de 
comunicação para a sociedade. Se antigamente 
era um diferencial marcar presença na televisão, 
no rádio ou no jornal, hoje é relevante estar no 
ambiente digital. Claro que distribuir panfletos 
ou oferecer folhetos ainda é uma estratégia efe-
tiva, mas diferentemente do papel, por meio das 

redes é possível levar a publicidade até o cliente 
de maneira segmentada e direcionada. 

O especialista em Marketing e consultor Ja-
ner Costa recorda que a força da internet no 
Brasil se elevou a partir de 2005, com o aumen-
to da audiência das mídias sociais. “Nós está-
vamos percebendo que o futuro da comunica-
ção e da divulgação estaria nas redes e isso se 
confirmou”, declara. Hoje, a presença digital é 
essencial em diversos setores econômicos. “Por 
trabalhar com itens de consumo, estar na inter-
net é imprescindível ao varejo supermercadista. 
Para a sua loja não estar nas redes, tem que ter 
um poder de diferenciação muito grande, ofe-
recendo uma experiencia única para o consu-
midor”, opina Costa. 

Na visão do instrutor, um supermercado 
sem presença digital é uma loja sem comuni-
cação. Além disso, por ser um setor altamente 
competitivo, há grandes chances de o negócio 
ficar para trás em relação aos concorrentes. “A 
empresa poderá ser prejudicada por não inves-
tir em comunicação e não estar perto do seu 
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As redes sociais são ferramentas incríveis para 
aprimorar a comunicação. Estar no digital pode fazer a 
diferença na hora de conquistar e fidelizar o shopper 
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cliente. A concorrência estará fazendo ofertas e 
mostrando produtos”, observa. 

Conheça seu públiCo
A coleta de dados no marketing digital 

possibilita ainda captar um perfil geral sobre 
quem é o seu consumidor. Assim, é possível 
fazer uma publicidade mais assertiva, de acor-
do com o que shopper deseja. “Com as redes 
você entende o que ele compra, os locais que 
frequenta, a idade, o estilo de vida e mui-
to mais. Se sua loja tiver um banco de dados 
forte, fará promoções direcionadas que terão 
maior facilidade para despertar o interesse de 
compra”, explica o consultor. 

Entre as principais ferramentas digitais uti-
lizadas está o site. Costa afirma que ter um en-
dereço eletrônico é uma grande referência para 
o consumidor: “Apesar de toda a evolução, o 
site continua sendo necessário para centralizar 
as informações. É um local onde se pode bus-
car dados básicos, desde a história da marca, o 
telefone para contato e as demais redes sociais”. 
Outro passo essencial é colocar o estabeleci-
mento como um local no Google. Assim, ao 
pesquisarem o nome da empresa, os consumi-
dores encontrarão rapidamente o seu negócio. 

Ao criar uma página no Facebook ou uma 
conta no Instagram, o varejista deve investir em 
conteúdo frequente e de qualidade, inserção de 

ofertas, e espaço para depoimentos dos clien-
tes. “Use o storytelling. Narre sua história e dei-
xe que os consumidores contem também. Isso 
envolve emocionalmente o público, e mexer 
com a emoção é uma estratégia para trabalhar 
o marketing”, orienta o especialista. Já o uso do 
Whatsapp, por exemplo, pode ser mais focado 
em divulgação de promoções diárias.

Outra opção que está se tornando cada vez 
mais popular é a criação de um aplicativo próprio 
da empresa. Porém, Costa alerta: “Não adianta 
colocar um app no ar sem saber fazer ele fun-
cionar. A ferramenta deve oferecer conveniência 
e interatividade, fortalecendo o relacionamento 
com o consumidor”. Ações como bons cupons 
de descontos, receitas com os principais produtos 
vendidos e entrega de compras fazem a diferença. 

Para apostar em ter também um e-commerce, 
Costa indica avaliar a região em que a loja está. 
“Nas metrópoles, a comercialização via web fa-
cilita a vida dos consumidores. Já nas cidades do 
interior, o cliente tem um pouco mais de tem-
po e gosta de ir até a loja, valorizando mais essa 
experiência”, avalia. O especialista observa que 
está ocorrendo uma conversão entre o online e o 
offline. “Estamos na era do omnichannel: integre 
o maior número de canais possível para dar mais 
conveniência e melhores experiências de com-
pra do shopper. O varejo precisa acompanhar esta 
tendência”, enfatiza.

©iStock.com/Alexsl
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Temporadas
à visTa

s vendas sazonais são uma grande oportunidade 
para o varejo inovar, explorando efetivamente as 
temporadas. A fim de maximizar e melhorar a 
experiência do cliente, é possível apostar em uma 
extensa combinação de itens, como promoções 
inteligentes, exposição de produtos, atendimento 
de qualidade e clareza nas estratégias. No período 
do verão e da volta às aulas, isso não é diferente.

Conforme a diretora da Conect Shopper, Fa-
tima Merlin, o primeiro passo para se organizar 

para essas épocas é analisar o perfil do seu pú-
blico, observando o gênero, a idade e, principal-
mente, o estilo de vida. “Só depois disso é possí-
vel avaliar a partir de indicadores internos quais 
categorias que mais cresceram nesses períodos. 
Com essas informações, deve-se buscar parce-
ria dos fornecedores e descobrir as apostas da 
indústria”, orienta. Fatima indica a organização 
de um projeto prévio, a fim de entender as atu-
ais tendências. “Recentemente, varejos que só 
avaliaram seus dados internos se deram mal. A 
indústria mostrou indicadores melhores. Faça 
seu planejamento com base nisso, para não fal-
tar os produtos importantes e nem ter excesso 
de estoque”, sugere.

Durante o verão, o shopper costuma buscar 
nas gôndolas itens mais frescos, leves e com alto 
teor de saudabilidade. Verduras, legumes e frutas 
entram em alta na estação. “Produtos para cuida-
dos pessoais e higiene, como protetor solar, me-
dicamentos e equipamentos também são bastante 
visados”, comenta Fatima. O varejista deve apro-
veitar as datas sazonais para explorar o visual mer-
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Apesar de serem épocas próximas, o verão e a volta 
às aulas tem suas peculiaridades, que podem ser 

maximizadas para alavancar o seu negócio

(Verão e Volta às Aulas)
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chandising. “Trabalhe o PDV utilizando os espaços 
com comunicação visual e ações promocionais. 
Crie um ambiente com soluções, com produtos 
relacionados à praia e passeio na chácara, entre 
outros”, aponta. Na seção de bazar, toalhas e ca-
deiras são uma ótima aposta.

De forma a aumentar as vendas no período, 
a dica é não deixar faltar os itens mais relevan-
tes. Fatima explica que, como o verão agrega 
muitos produtos, que não estão na cesta regu-
lar, é preciso valorizá-los para que eles sejam 
lembrados. “O desafio do supermercadista é 
tornar o produto visível, acessível e disponível. 
Desenvolver ações direcionadas, focadas em 
comunicação e organização, é um excelente 
caminho”, orienta a diretora. Promoções dife-
renciadas, como a oferta de packs, também po-
dem ser consideradas como estratégia. “Junte 
produtos correlatos, pensando em momentos 
de uso. Um combo de protetor solar mais um 
labial, por exemplo, são itens que podem ser 
estimulados a serem levados em conjunto”, in-
dica. Outra tendência é a alimentação saudável, 
como os produtos proteicos, orgânicos e sem 
glúten, que podem ser ainda mais explorados 
durante a estação.

Tudo em um só lugar
Apesar de ser uma área não tão convencional, 

os supermercados hoje vendem muito material 

escolar. Segundo Fatima, isso ocorre porque o 
que o varejo comercializa é rotina básica. “É pela 
praticidade e conveniência. As pessoas que vão ao 
super abastecer seu lar aproveitam esse momento 
para também comprar os itens escolares”, reflete. 
As mercadorias devem estar bem expostas e preci-
ficadas, pois isso auxilia na escolha dos clientes. 

Bastante direcionado a crianças e adolescentes, 
o setor de material escolar é fortemente influen-
ciado pela moda. Para preparar um mix ideal, é 
preciso saber quais são os filmes, atores, cantores, 
desenhos ou personagens em geral que estão em 
alta. Fatima enfatiza a importância de se fazer um 
planejamento que leve em consideração a situação 
passada e a atual da categoria, sem deixar de avaliar 
as tendências do mercado. “Para compreender os 
nichos, avalie as tendências por meio de revistas 
especializadas, institutos e publicações. Consulte 
também sites e redes sociais, que são um excelen-
te termômetro hoje em dia”, indica.

Oferecer mais possibilidades de pagamento 
também pode ser um diferencial, com condi-
ções especiais que conquistem os shoppers. Fazer 
promoções e oferecer combos também são vá-
lidos, mas lembre-se que promoção não é so-
mente um sinônimo de oferta: “O PDV deve 
ser repensado para valorizar as mercadorias. 
Displays em pontos extras, uso do cross merchan-
dising e a presença de promotores são ótimas es-
tratégias também”, considera Fatima.

©iStock.com/Alexandr_1958
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Visitas
impressionadas

s presidentes das associações estaduais e a di-
retoria da Abras viveram o clima de ExpoAgas 
2019 desde o dia 17, bem antes de sua abertu-
ra oficial. Eles foram guiados em uma progra-
mação no interior do Rio Grande do Sul para 
conhecer alguns dos lugares e costumes que o 
povo gaúcho cultiva para atrair seus visitantes. 
Mais de 100 pessoas participaram do Encontro 
de Estaduais, num roteiro de atividades turísti-
cas e gastronômicas liderado pelo gerente exe-
cutivo da Agas Francisco Schmidt.

Na cidade de Bento Gonçalves, o primeiro 
dia teve visitação e jantar na Vinícola Lovara. O 

segundo dia começou com visita à Vinícola Dal 
Pizzol, seguido do almoço na casa do presiden-
te da Agas, Antônio Cesa Longo, e finalizado 
com visitação e jantar na Vinícola Aurora. No 
terceiro dia, segunda-feira (19), os supermerca-
distas visitaram o Santuário Nossa Senhora do 
Caravaggio e conheceram a fábrica da Orquí-
dea Alimentos, onde houve um almoço espe-
cial, encerrando a programação.

O presidente da Associação Paulista de Su-
permercados (Apas), Ronaldo dos Santos, che-
gou no dia 16, marcando uma volta à ExpoA-
gas depois de uma década afastado. “Aqui há 
fornecedores de nível nacional, mas também 
fortes expositores regionais cujo trabalho foi in-
teressante vir conhecer”, observou. A comitiva 
paulista contou com 34 diretores regionais. Um 
deles foi Renato Gaspar Martins, que veio pela 
primeira vez. “A Agas está de parabéns por sua 
organização, queremos levar essa valorização dos 
produtos locais para nossa terra”, disse. De acor-
do com o superintendente da Apas, Carlos Cor-
rea, o grupo teve uma experiência incrível. “Os 
diretores e as esposas ficaram maravilhados com 
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Representantes das associações estaduais 
e diretoria da Abras elogiam hospitalidade gaúcha 

e força da feira regional

Presidente Longo 
saúda a vinda 

dos supermercadistas 
brasileiros para a 

Convenção Gaúcha
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as danças e os costumes gaúchos, e a feira chama 
a atenção pelo volume de pessoas”. contou. 

Programação nota dez
Raul Lopes de Araújo Filho, presidente das 

Associação Piauiense de Supermercados (Api-
su), é visitante assíduo. Ele apreciou da excur-
são em Bento Gonçalves e gostaria de ter tido 
mais tempo para percorrer os estandes. “A reu-
nião da diretoria da Abras tinha de ocorrer na 
segunda-feira, para que na terça estivéssemos 
livres”. No estado dele o autosserviço deverá 
crescer 8% até dezembro. O presidente da As-
sociação dos Supermercados de Alagoas (ASA), 
Raimundo Barreto de Sousa, deu nota dez à 
programação. “Os gaúchos nos recebem muito 
bem e o evento é um sucesso”, resumiu.

Representando a Associação Amapaense de 
Supermercados (Amaps), o presidente Itamar 
José da Costa elogiou o culto ao associativis-
mo no RS: “Quando conseguimos alinhar os 
interesses, o desenvolvimento e o crescimen-
to vêm.” Carlos Rodrigues Limão, diretor da 
Abras e da Associação Paraense de Supermerca-
dos (Aspas), saúda o crescimento da ExpoAgas. 
“Desde que comecei a vir ela só cresce, com 
mais qualidade e maior número de participan-
tes”. Naquele estado, os supermercadistas estão 
se preparando para o Sírio de Nazaré, a segunda 
data mais importante no comércio.

O vice-presidente da Associação Tocantinen-
se de Supermercados (Atos), Expedito Guima-
rães Filho, afirmou que a feira gaúcha está muito 
bem estruturada: “É de primeira linha.” O supe-
rintendente da Associação de Supermercados da 

Paraíba (ASPB), Damião Evangelista Pereira, faz 
questão de participar do evento. “Fiz dois con-
tatos muito importantes para a gente, e vamos 
estreitando networking e colhendo frutos para ge-
rar algumas parcerias. A feira está esplêndida e 
espero voltar no próximo ano”, declarou.

negócios e ProsPecções 
A RP Info é uma das patrocinadoras do en-

contro e participa da ExpoAgas há mais de dez 
anos. “Viemos apresentar novidades e aproveitar 
a parceria com a Agas para conseguir novos clien-
tes, pois sabemos que esse evento tem visibilidade 
nacional”, relatou o gerente comercial Tiago Nas-
cimento. Um dos objetivos é expandir negócios 
para a divisa com o Uruguai. Para Gregório Pes-
tano, analista de Marketing da Luminae, a feira 
foi produtiva. “Houve muitas visitas ao estande e 
conseguimos estabelecer contatos com redes que 
estávamos à procura. Esperamos grandes frutos”, 
frisou. A companhia cresce 90% ao ano. 

A carioca Limppano chegou na Fiergs com 
todo o seu portfólio e condições especiais de 
pagamento. “A Convenção está abrindo portas 
para vários clientes que a gente vem prospectan-
do e outros que não estavam no nosso radar”, 
destacou o gerente de Vendas Alencar Borne. O 
crescimento da marca no RS chegou a 35% em 
2019. A fábrica gaúcha DaColônia voltou depois 
de oito anos. Com o lançamento de novos pro-
dutos, o diretor de Marketing Wagner Freitas 
conta que a marca viu na ExpoAgas o local ideal 
para divulgá-los: “Achamos interessante voltar 
e como a ExpoAgas é uma das maiores do país, 
sempre é competitivo estar aqui.”
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visitas técnicas (Varejo)

Tradição e inovação
er a oportunidade de descobrir como grandes 
nomes do varejo gaúcho funcionam internamen-
te é uma oportunidade rara. Por meio das visitas 
técnicas, a ExpoAgas levou dezenas de supermer-
cadistas de todo o Estado para visitarem uma das 
lojas da Cia. Zaffari, em Porto Alegre, e a nova 
unidade da Asun Supermercados, em Eldorado 
do Sul. O instrutor Rogério Machado acompa-
nhou os visitantes. Segundo ele, o evento oferece 
ao supermercadista uma visão fora da caixa: “Esse 
momento expande o ponto de vista e colabora 
com a atualização de novas práticas no setor”.

No dia 20 de agosto, o Asun abriu suas portas 
para mostrar aos varejistas suas inovações. Os par-
ticipantes andaram por todos os setores e pude-
ram fazer perguntas para o gerente de loja Alexan-
der Bittencourt e o gerente de operações Viriato 
Tricoli. Entre as novidades que mais chamaram a 
atenção dos presentes, estão a escolha da cor preta 
nas prateleiras para destacar os produtos e os seto-
res de floricultura e hortifrútis na entrada da loja, 
para receber o cliente com vida. 

Segundo Tricoli, a loja-conceito é o início de 
um projeto de identidade, focado na experiência 
do cliente e que será um padrão daqui em diante. 
O gerente afirma que as visitas oferecem bene-

fícios para ambas as partes: “Recebemos colegas 
do nosso setor, ouvimos críticas construtivas e 
eles recebem conhecimento. É uma experiência 
incrível para todos”. Para Wagner dos Passos, pro-
prietário do Supermercado Nassuca, de Guaíba, o 
momento foi de aprendizado: “Foi minha primeira 
visita técnica com a Agas e observei tudo para le-
var o que tiver de mais interessante para meu ne-
gócio, como colocar novos setores na entrada para 
recepcionar o cliente de uma nova maneira”.

Em 21 de agosto, os visitantes foram no  
shopping Bourbon Wallig, que possui uma das uni-
dades mais modernas da Cia. Zaffari. Lá, foram 
guiados pelo gerente de Trade Marketing, Luiz 
Agnoletto, que respondeu perguntas e apresen-
tou tanto o supermercado quanto outras partes do 
shopping, como a praça Distrito Bourbon-Fruki, 
focada na prática de esportes e aberta ao público. 
Durante a caminhada na loja, os supermercadistas 
puderam conhecer os setores, entender as formas 
de organização e demais curiosidades. 

Com 199,5 mil m² de área construída, o shop
ping é o maior da companhia. Para manter a ex-
celência no controle da qualidade, a empresa dá 
muita atenção na seleção de seus fornecedores. 
Além disso, tem seu trabalho voltado ao trade  
marketing, estratégia que auxilia a maximizar as 
vendas e a diferenciar os produtos no PDV. A 
unidade trabalha com um mix de 35 mil SKUs, 
com destaque para o suco Naturalle, de produ-
ção própria. Os presentes entenderam ainda um 
pouco mais sobre o processo de importação de 
carnes e vinhos, que é um grande diferencial da 
companhia. Para Anílton Santos, proprietário do 
Mercado Panassolo, de Alvorada, foi interessan-
te observar as estratégias do Zaffari para que não 
falte produtos nas prateleiras. “A Agas é fantástica 
em apresentar esse tipo de atividade, pois promo-
ve a união entre os colegas, ao saírem de sua rotina 
para aprenderem juntos”, comenta.
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Representantes de 
diversas empresas 
varejistas de todo 
o Estado puderam 
conhecer de uma 

forma única a 
loja-conceito da 

Asun Supermercados 
e uma das 

maiores unidades 
da Cia. Zaffari
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visitas técnicas (Indústria)

TeCnoLoGia de ponTa
s supermercadistas que participaram das vi-
sitas técnicas puderam ver na Dimed e na 
Coca-Cola Femsa soluções inteligentes em 
produção e logística. A visitação na Dimed 
iniciou com uma apresentação geral da em-
presa. O grupo Dimed é formado por três 
empresas: Dimed Distribuidora, Panvel Far-
márcias e Lifar Laboratórios. Possui dois cen-
tros de distribuição (CD), um localizado em 
Passo Fundo e outro na cidade de Eldorado 
do Sul – unidade que recebeu os visitantes 
supermercadistas. Para dar conta da deman-
da, são necessários 309 funcionários e 17 mil 
m². Conforme o gerente de Logística Diego 
Flores, uma das premissas da Dimed é que 
o básico precisa ser bem feito. A intenção da 
visita era passar essa mensagem. “Considera-
mos importante dividir nosso conhecimento 
em logística com todos os setores possíveis. 
Essa troca é válida para todos”, explica. 

agilidade na operação
Os presentes foram até o CD conhecer a 

alta tecnologia do local. Usando os sistemas 
de separadora automática, Pick to Light (PTL) 
e rádio frequência, o espaço chama a atenção 

pela agilidade e organização, pois as máqui-
nas usadas realizam boa parte da separação e 
armazenamento. A empresa utiliza o que eles 
chamam de logística 4.0, com menos inter-
ferência humana, mas mantendo as etapas 
principais com os colaboradores. 

apresentação dinâmica
Também por meio da visita, os participan-

tes foram levados até a sede da Coca-Cola Fe-
msa Brasil, no bairro Sarandi. A unidade do 
Estado possui o projeto Fábrica da Felicidade, 
um programa organizado de visitas guiadas, 
com salas temáticas e interativas. Na chega-
da, os supermercadistas foram levados até a 
fábrica por meio de um ônibus antigo e esti-
lizado, nos moldes dos transportes escolares 
americanos. Dentro da planta local, puderam 
ver de perto como é a tecnologia da empresa, 
com máquinas que chegam a ter capacidade 
de produção de até 60 mil unidades de refri-
gerantes por hora. As fábricas da marca, na 
verdade, são engarrafadoras. A essência vem 
dos Estados Unidos e ali só ocorre o desen-
forme das embalagens, a gaseificação das be-
bidas e o envase do produtos. 

Por meio de sete espaços, a empresa ofe-
rece uma apresentação dinâmica e multimí-
dia da história da Coca-Cola, desde sua fun-
dação na cidade de Atlanta (EUA), até a sua 
chegada ao Brasil, bem como os mitos sobre 
sua fórmula e muito mais. Em sua primeira 
participação na visita técnica, o encarregado 
de logística do CD da Rede Unisuper Vandré 
Camargo, de Porto Alegre, viu na oportuni-
dade mais uma chance de aprender. “A Coca-
Cola possui uma logística impressionante. 
Foi ótimo poder conhecer atividades bem 
diferentes da nossa rotina, isso amplia a nossa 
visão”, considera.
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Grupo Dimed 
e Coca-Cola 

Femsa abriram 
suas portas para 
receber diversos 

representantes 
supermercadistas 
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Novo recorde batido
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volume de negócios realiza-
dos entre os visitantes da ExpoAgas 2019 che-
gou aos R$ 539 milhões, num crescimento de 
6% em relação à edição passada do encontro. 
Realizada de 20 a 22 de agosto no Centro de 
Eventos Fiergs, em Porto Alegre, a 38ª Conven-
ção Gaúcha de Supermercados superou recor-
des históricos de negócios e alcança um índice 
superior à previsão de crescimento do autosser-
viço em 2019, que é de 3%. No total, mais de 
50 mil pessoas circularam pela feira durante os 
três dias do evento, oriundos de 275 municí-
pios gaúchos e 420 cidades brasileiras. 

“Dentro do contexto macroeconômico, é 
um resultado a ser comemorado. A feira nos tra-

duz exatamente aquilo que sempre acreditamos, 
quem trabalha e busca oportunidades pode alme-
jar um resultado acima da média”, explica o pre-
sidente da Associação Gaúcha de Supermercados 
(Agas), Antônio Cesa Longo, destacando que 19% 
dos 372 expositores participaram do evento pela 
primeira vez. Do total de visitantes, 82% foram 
oriundos do varejo – os supermercados represen-
tam 63,4% do total, seguidos de açougues (11%), 
farmácias (5,4%), lojas de conveniência (5,1%) e 
padarias (3,1%). Houve ainda a presença de re-
presentantes de atacados, bares, bazares, lojas de 
R$ 1,99, hospitais, petshops e agropecuárias, entre 
outros setores do varejo, da indústria e produtores 
rurais (pela primeira vez, neste último caso).

o texto: diego castro /  Fotos: dani villar e cassius souza/agas
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Novo recorde batido

A 38ª Convenção Gaúcha de 
Supermercados registrou um 
crescimento de 6% em relação a 
2018 e movimentou um total de 
R$ 539 milhões em negócios, 
novo recorde do evento
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Num evento que reflete as tendências de fu-
turo para o varejo e as inovações que a indústria 
está preparando para último quadrimestre do ano, 
mais de 6,9 mil empresas de todos os estados bra-
sileiros e 12 países estiveram representadas. “Hoje, 
um supermercado médio cadastra 80 novos pro-
dutos por semana em sua operação, mostrando 
a capacidade de inovação do setor secundário. A 
ExpoAgas 2019 refletiu isso, já que os expositores 
apresentaram mais de 800 lançamentos de equi-
pamentos, produtos, embalagens, versões e sabo-
res aos visitantes”, salienta Longo. 

Apoio às reformAs
A cerimônia de abertura da ExpoAgas 2019 

ocorreu na manhã do dia 20, no Teatro do Sesi. 
Em seu discurso, o presidente da Agas reforçou 
a ideia de que a feira deve proporcionar conhe-
cimento e grandes negócios, dando estímulo 
ao crescimento econômico não apenas para 
os supermercados. “Sempre defendemos uma 
indústria forte, um setor primário forte e uma 
economia plenamente aquecida. Temos muito 
trabalho pela frente, para fortalecermos todos 
os segmentos”, afirma o presidente.

Conforme Longo, a retomada da economia 
brasileira será um processo mais vagaroso do que 
se deseja. “Contudo, temos a convicção de que a 

equipe econômica do governo federal fará as re-
formas que nosso país tanto precisa”, completa. O 
presidente também defendeu a posição favorável 
da Agas em relação a comercialização dos medica-
mentos que não necessitam de prescrição médica, 
chamados de MIPs, nas lojas de supermercados. 
“Lembramos que, quando os supermercados 
puderam comercializar estes medicamentos, os 
preços dos produtos em questão chegaram a ficar 
35% mais baratos. Até quando vamos prejudicar 
os consumidores em nome do corporativismo?”, 
indagou Longo.

DiA De HomenAgens
Durante a abertura, foi entregue a medalha 

Don Charles Bird ao presidente da Cooperativa 
Santa Clara, Rogerio Bruno Sauthier. A distin-
ção é outorgada pela Agas aos fornecedores de 
produtos, equipamentos e serviços para o varejo 
que são modelo para o segmento supermerca-
dista do Rio Grande do Sul. O homenageado, 
aos 83 anos, dedicou a distinção aos familiares 
e à companhia de laticínios. “Plantando bem, a 
gente colhe bem, de maneira simples e honesta. 
Precisamos que os políticos coloquem o interes-
se público acima do particular. A Rede Globo fez 
a campanha do Brasil que eu quero, mas não fa-
lou do Brasil que eu faço. Todos devem colocar 
o seu tijolinho”, reforçou o agraciado.

A Agas ainda aproveitou a ocasião para confe-
rir ao deputado federal Jerônimo Goergen o títu-
lo de Supermercadista Honorário Agas, comenda 
outorgada pela entidade a personalidades que se 
destacaram, através do seu trabalho, em prol do 
crescimento do ramo supermercadista gaúcho. 
O prêmio à Goergen foi um reconhecimento à 
sua liderança na relatoria da chamada MP da Li-
berdade Econômica. “É o Estatuto de Defesa do 
Empreendedor que está sendo implementado no 
Brasil”, comparou Longo. O parlamentar agra-
deceu: “É um sonho, a conquista de um espírito, 
porque o Estado não pode mais ter o tamanho que 
tem. Minha responsabilidade agora aumenta.”

pronunciAmentos
O presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos 

Bohn, saudou a vontade de crescer de um seg-
mento moderno e renovador. Referindo-se às 
reformas Trabalhista e Previdenciária, acredita no 

deputado recebe 
homenagem por seu 
trabalho em prol da 

MP da Liberdade 
econômica

sauthier mostra 
medalha por seu 

trabalho à frente da 
coop. santa clara
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“Já fiz de tudo dentro da empresa, menos apre-
sentar o Jornal Nacional”, contou a futura apre-
sentadora do Globo Repórter. “Tenho tentado 
aprender o tempo todo com as pessoas. Tenho 
a alma livre e aceito qualquer desafio. Não sei 
nadar e nem dirigir, mas não temo o novo.”

Nas palavras dela, muitas pessoas vivem 
paralisadas pelo medo ou acomodadas na zona 
de conforto. “Sou mulher, negra e nasci po-
bre, mas não passei a vida pensando na condi-
ção de inferioridade, exercitando o problema. 
Reinventar-se é ter condição de se superar”, 
explicou. Glória então mostrou exemplos de 
experiências radicais vividas na frente das câ-
meras para incentivar a coragem de mudar en-
tre os espectadores. 

No dia 21, o empreendedor canadense Mike 
Ross mostrou aos supermercadistas Como vieses 
cognitivos afetam as decisões de consumidores. “95% 
das decisões de compra são feitas com o pen-
samento intuitivo, que é mais rápido e menos 
analítico do que o pensamento deliberado”, ex-
plicou. Ele provocou os varejistas a utilizarem 
soluções sutis explorando o viés de confirma-
ção, a aversão a perdas, o efeito de adesão, a an-
coragem, o efeito chamariz e o viés de grupo.

“Quando a Amazon lista seus livros mais 
vendidos, estimula os outros a não ficarem 
de fora. Quando um produto tem emblema 
do seu time, comprá-lo reforça sua posição. 
Quando a Black Friday dá um preço só para 
aquele dia, provoca o medo de perder um des-
conto”, ensinou. Ele ainda salientou o valor 
da tecnologia de ponta nos processos de pa-
gamento, pois elas reduzem o atrito e a dor 
psicológica, e fazem as pessoas se sentirem es-
peciais ostentando modernidade. 

aumento da competitividade do país. “Nenhuma 
nação cresce sem as suas empresas”, observou. Ele 
também vê com bons olhos a MP da Liberdade 
Econômica: “Ela reduz a burocracia e institui uma 
linha norteadora para a atividade produtiva pro-
movendo a concorrência”, acrescentou.

Representando a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), o presidente João 
Sanzovo Neto lembrou que os supermercados 
cresceram 2,64% no primeiro semestre, o me-
lhor resultado nos últimos seis anos. “Estamos 
no caminho certo. O governo vai remodelar as 
estruturas para remover obstáculos e potencia-
lizar o crescimento. A Reforma Tributária pre-
cisa muito de nossa mobilização”, garantiu. 

A Secretaria da Fazenda do RS e a Agas assi-
naram, na ExpoAgas, um protocolo de intenções 
instituindo um regime de parceria cooperativa 
para a padronização de um sistema de confor-
midades para supermercados. De acordo com o 
secretário Marco Aurélio Cardoso, o ato simbó-
lico representa parte de um conjunto de medidas 
para modernizar a administração tributária. “O 
Brasil é um dos piores países do mundo nessa 
área, é inaceitável. Não é possível que empresas 
gastem mais tempo nisso do que no desenvolvi-
mento de produtos e serviços”, contou.

pAlestrAs mAgnAs
A primeira palestra magna da 38ª ExpoAgas 

foi da jornalista da TV Globo, Glória Maria, 
logo após os discursos de abertura. Com o tema 
É preciso se reinventar, a repórter com mais de 150 
viagens internacionais no currículo mostrou 
que seu cotidiano é um exercício de renovação. 

Mike ross mostrou 
bons exemplos do 
uso de vieses 
cognitivos em vendas

Glória Maria revelou desafios enfrentados na 
profissão de repórter
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o frAcAsso DA morAl
O jornalista e professor de Ética da USP 

Clóvis de Barros Filho falou sobre Confiança: o 
motor das organizações, no final da manhã do dia 
21. A discussão partiu do conceito de moral, de-
finido por ele como “o discernimento da forma 
correta de agir mesmo quando não há ninguém 
olhando”, pois a confiança só é possível quando 
há a certeza de que o outro age moralmente, de 
modo que o controle é dispensável. “Se a moral 
dá conta, a ética não entra em campo, mas no 
Brasil a ética está na boca de todos ante o fracas-
so da outra”, destacou.

Nas palavras do palestrante, numa sociedade 
regida pela confiança, todos respeitam escrupulo-
samente os direitos dos demais, não pelas instân-
cias repressivas, mas por que acham justo que seja 
assim. A construção da confiança está no pensar 
no outro e no coletivo. “Ganharemos em uma so-
ciedade onde cotas equivalentes de felicidade se-
jam vivenciadas por todos”, afirma. “A cada triun-
fo de um canalha, a sociedade adoece”, disse.

Na palestra O Brasil em 2020 – Cenários po-
líticos e os impactos no consumo, o jornalista Alexan-
dre Garcia criticou a onda de pessimismo que o 
país vive desde a década de 1940: “Ouvi ao longo 
da vida que somos o país do futuro. Por que não 
chegou ainda?”, questionou o profissional, relem-

brando a passagem dos vários planos econômicos. 
“Gostam de dizer que só têm bandido no poder 
executivo. Isso não é verdade. O Brasil não pode 
esperar, por isso o governo está aprovando várias 
reformas”, expõe ele, lembrando que os EUA es-
tão bipolarizados, assim como o Brasil. 

O profissional acredita que a proximidade com 
os EUA e o acordo do Mercosul com a União Eu-
ropeia vão mobilizar a economia, que atualmente 
está parada, sem investimentos. “Temos bons mo-
tivos para achar que a economia reagirá. Nossas 
reservas e empresas estão bem.”

O educador físico Marcio Atalla voltou à Ex-
poAgas para falar sobre Bem-estar pessoal e profis-
sional. Ele ressaltou que o estilo de vida é funda-
mental para a saúde. “80% das doenças poderiam 
ser evitadas pelas escolhas de cada um. As pessoas 
se movimentam cada vez menos, estão correndo 
em excesso, dormindo pouco e ainda mais es-
tressadas”, alerta. Geneticamente, ele ressalta que 
o corpo não se adaptou ainda a tanta tecnologia. 
“Pelo menos 80% das nossas atividades diárias são 
automatizadas, fazendo com que o cérebro decida 
economizar energia.”

De acordo com a neurociência, fazendo ati-
vidades físicas se criam neurônios que ajudam a 
melhorar a memória, a concentração, a aprendi-
zagem e prevenir doenças cognitivas. É preciso es-
colher uma atividade que se possa repetir todos os 
dias para dar regularidade por pelo menos 3 meses 
até se tornar hábito. O profissional também reco-
menda ter uma alimentação saudável, investir no 
sono e ter um hobby que o ajude a se desligar de 
tudo, além de vida social. 

clóvis de barros Filho 
afirmou que vivemos em 
sociedade desconfiada

alexandre Garcia 
defendeu reformas 

do governo para 
brasil avançar

segundo atalla, pessoas podem evitar 
doenças com novo estilo de vida
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união entre a indústria e o varejo forma a 
combinação perfeita para levar ao consumidor 
as melhores soluções e produtos que atendam 
aos seus anseios. Na ExpoAgas, os fornecedo-
res mostraram lançamentos, tendências, cam-
peões de venda e promoções vantajosas. Foi a 
oportunidade perfeita para bons negócios e a 
formação de alianças duradouras. A patrocina-
dora máster do evento foi a Nestlé. 

Os patrocinadores globais foram Marques-
pan, PagSeguro, Banrisul e Mariza Foods. Para 
a responsável pelo Marketing da Marquespan, 
Carolina Verardi, a edição surpreendeu desde o 

primeiro dia: “Foi incrível, não conseguimos pa-
rar. Temos 6,5 mil clientes no Sul e em São Pau-
lo. Viemos com toda nossa linha com 50 itens 
para a padaria.” O gerente geral da PagSeguro, 
Pérsio Martins Delgado Filho, considera essen-
cial a inserção da empresa no meio supermerca-
dista. “Vemos um grande potencial nesse ramo 
de grandes clientes que nos trazem evidência e 
potencializam nosso produto”, afirmou.

O presidente do Banrisul, Cláudio Couti-
nho, reconhece a importância da contribuição 
do setor supermercadista para o engrandeci-
mento da economia do Estado e do país: “A 

a

Patrocinadores da 38ª ExpoAgas comemoram 
resultados da feira que atraiu mais de 50 mil 

visitantes em três dias de intenso movimento

União pró-consUmo
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ExpoAgas pode sempre contar com o Banrisul. 
Juntos, temos a certeza de uma parceria vence-
dora, que beneficia, sobretudo, o consumidor 
gaúcho.” Na Mariza Foods, a equipe saiu satis-
feita. “Vimos aqui a solidez de relacionamento e 
business. Quem nos visitou veio buscar negócio 
e lançamentos. Já estamos planejando surpre-
ender o cliente no ano que vem”, disse o geren-
te de Marketing André Reis.

movimento intenso
O copatrocínio da Convenção Supermer-

cadista foi de Cooperativa Piá, Best Beef, Cer-
vejaria Bellavista, Silvestrin, Cooperativa Nova 
Aliança e Girando Sol. “É uma tradição nossa vir 
para cá com produtos novos, acompanhando as 
tendências de mercado. Quase todos os visitantes 
vão levar nossas novidades para o PDV”, come-
morou o presidente da Cooperativa Piá, Jeferson 
Smaniotto. O estande da Best Beef mostrou a li-
nha IQF de cortes de carne com embalagem abre 

fácil para facilitar a vida do consumidor. “Todos 
os dias houve movimento constante. Prevemos 
um crescimento de 15% a 20% este ano”, relatou 
o diretor comercial Gabriel Moraes. 

A Cervejaria Bellavista, da Fruki, fortaleceu 
sua marca no mercado. “É sempre bom receber 
os clientes em nosso espaço, tanto para fechar-
mos bons negócios como para manter nossas 
relações. As expectativas foram atendidas e per-
cebemos o crescimento da feira em relação à 
qualidade”, garantiu a coordenadora de Marke-
ting Jaqueline Hartmann. A Silvestrin levou a 
variedade de uvas Safira como novidade. “Nos-
sa vinda sempre busca aprimorar o relaciona-
mento com os varejistas. Mais do que a venda 
imediata, nos interessa sentar com os clientes, 
apresentar os produtos e criar projetos que pos-
sam render ao longo do ano todo”, contou o ge-
rente de Marketing Eduardo Miguel da Silva.  

Vinícius Fruet, responsável pelo Marke-
ting da Cooperativa Nova Aliança, considerou 
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a feira especial: “Lançamos duas marcas, Sim-
ples Assim e DelSole. Os clientes chegam aqui 
interessados em colocar novidades nas prate-
leiras. Queremos ampliar o alcance das linhas 
novas em 30%.” O presidente da Girando Sol, 
Gilmar Borscheid, participa da ExpoAgas há 
mais de 25 anos. “Aqui apresentamos todos os 
lançamentos, toda uma estratégia de vendas e 
uma política comercial para que o varejo e a 
indústria se desenvolvam, de forma que isso 
chegue lá na ponta, no consumidor. É uma vi-
trine”, finalizou.  

negócios De mAgnituDe
O patrocínio das palestras magnas foi de 

Roseflor, Ciss, Frumar, AgroDanieli, Ness e 
JJ Equipamentos. “Ampliamos os comprado-
res e vimos novas possibilidades de negócios, 
bem como avaliações de crescimento com os 
parceiros habituais. Houve movimento intenso 
nos três dias de feira com debates sobre novas 
tendências e novas metodologias”, declarou o 
gerente comercial da Roseflor, Gabriel Angst. 
A Ciss também fez ótimos negócios. “É o me-
lhor ano de nossa história, fechamos grandes 
parcerias e levamos ao evento inovações como a 
CissBox, na frente de caixa com plataforma de 
hardware e software junta em Linux”, pontou o 
gerente de Marketing, Renan Bisato. 

A Frumar apresentou um conceito diferen-
te em uma nova localização. “Acertamos em 
cheio. Trouxemos tudo o que oferecemos ao 
varejo e também ao food service. Deixamos mui-
tos negócios alinhavados, o pessoal do interior 
veio conhecer”, informou o responsável pelo  
Marketing, Juliano Fantoni. Nas palavras do 
analista da Marketing da AgroDanieli, Gui-
lherme Slongo, a Convenção permite o olho 
no olho e a abertura de novos mercados. “Nes-
se ano lançamos a nova linha de embutidos e 
defumados, com seis produtos. Promovemos 
degustações e expomos o tamanho de nossa 
empresa”, frisou. Foi a quarta participação da 
indústria de Tapejara na ExpoAgas.

Gustavo Trindade Rocha, gerente geral da 
Ipel (dona da marca de papel higiênico Ness), 
gostou da localização no corredor central. 
Três novidades foram expostas: os lenços fa-

cial e umedecidos e o papel higiênico natural 
care, com fragrância de aloe vera. “Estamos com 
uma equipe de representantes maior e parce-
ria com operadores logísticos para facilitar a 
entre mais rápida”, disse. A JJ Equipamentos 
considerou essa edição um divisor de águas. 
“O público veio disposto a fazer negócio. Es-
tamos em franca expansão, com vendas 30% 
maiores. Os negócios andavam represados, 
mas isso passou e chegam ampliações e lojas 
novas”, vibrou o diretor Thiago Simon.

AperfeiçoAmento De venDAs
O patrocínio do CAT foi de RAR, ZinPão, 

Pamplona, Toalhas Atlântica, Moinho do 
Nordeste e Bom Princípio Alimentos. A ana-
lista de Marketing da RAR, Márcia Busin, 
afirmou que “a feira é uma grande vitrine 
para divulgarmos nossos produtos e apresen-
tarmos lançamentos de forma que todos os 
supermercadistas consigam visualizá-los com 
facilidade”. Segundo Manuele Freddo, ana-
lista de Marketing da ZinPão, é sempre bom 
estar presente para ampliar as vendas e pro-
pagar a marca. “Estamos fazendo bons negó-
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cios, recebendo nossos clientes e mostrando 
nossos produtos”, resumiu.

A presidente da Pamplona Alimentos, 
Irene Pamplona Peter, recebeu os varejistas 
no estande, onde havia degustação das lin-
guiças e outros cortes de carne. “É um ano 
melhor para as empresas frigoríficas, estamos 
tendo superávit”, celebrou. Conforme a ge-
rente comercial da Toalhas Atlântica, Rosân-
gela Romig, a presença na Fiergs atrai novos 
compradores que, ao conhecerem o portfólio 
da empresa, conseguem alocar espaços no seu 
setor de bazar e introduzir sua linha de banho 
e cama, e acessórios. “Mesmo com esse ano 
cheio de adversidades, estamos bem otimis-
tas”, acrescentou.

Na empresa Moinho do Nordeste, a cam-
panha Com a Nordeste todo mundo vira chefe 
demonstrou o investimento em qualidade. 
“Passamos por uma reestrutura comercial e 
estamos contentes com os resultados que vie-
mos colhendo nos últimos meses. A ExpoAgas 

é a principal feira do Estado”, relatou o dire-
tor de mercado, Alessandro Carvalho Pletz. 
A Bom Princípio Alimentos participou pelo 
quarto ano, com novidades como a linha de 
cremes de avelã em vários tamanhos e maior 
crocância. “Recebemos o prêmio da Popai de 
melhor estande, que trouxe uma inovação 
em termos de design e gostamos muito de 
ter esse reconhecimento. Somos uma marca 
que gosta de inovar”, sintetizou o gerente de  
Marketing, Marcelo Carvalho.

O patrocínio da sinalização foi da Mar 
Food Service. De acordo com Leonardo 
Henrique Lambrecht, supervisor de vendas, 
o estande permitiu a ampliação dos contatos. 
“Queremos ampliar nossa atuação até o norte 
do Rio Grande do Sul”, afirmou. A Aquafast 
patrocinou o jornal da feira. “Estamos con-
tentes com o resultado, a Agas abre portas, é 
uma instituição de muita confiança e ligação 
forte com as indústrias”, salientou a gerente 
comercial, Aline Bertoldi.
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sustentAbiliDADe
Pela primeira vez, a Agas firmou parceria 

com a empresa Juntapel, que recolheu, se-
parou e destinou os resíduos sólidos gerados 
durante a ExpoAgas 2019. Somente durante 
os dois primeiros dias do evento, foram reco-
lhidas 19 toneladas de resíduos – e 78% deste 
total foram reciclados. O coordenador comer-
cial, Pedro Nardi Dambroz, explica que a em-
presa realiza esse serviço para algumas redes de 
supermercados e, este ano, levou seu trabalho 
para a ExpoAgas a fim de apresentá-los a todo 
o setor. “Nesta 38ª edição foram feitas muitas 
inovações, e a nossa ação foi uma delas. Foram 
mais de 1,1 mil lixeiras de três tipos espalhadas 
por todo o espaço que a feira ocupa, além dos 
copos ecofriendly para degustações”, contou.

Além disso, para evitar desperdícios, o 
Banco de Alimentos do Estado recebeu dos 
expositores alimentos não perecíveis e pro-
dutos de higiene e limpeza referentes às so-
bras da feira. 48 empresas participaram e seis 
toneladas de alimentos foram arrecadadas, 

ambos números recordes. O Banco de Ali-
mentos também contou com 41 voluntários, 
que contribuíram na coleta dos donativos. Os 
produtos arrecadados serão encaminhados às 
mais de 300 entidades carentes atendidas pelo 
Banco de Alimentos na capital. Ainda neste 
ano, em parceria com a empresa Coleto, es-
pecializada na coleta e transporte de óleo de 
cozinha usado, a Agas administrou o processo 
de descarte do óleo utilizado na feira, evitan-
do danos ao meio ambiente.

expoAgAs 2020
A Agas já comercializou 70% dos espaços 

da feira de negócios programada para 2020. A 
edição já tem data marcada: no próximo ano, 
o evento ocorrerá de 18 a 20 de agosto, nova-
mente no Centro de Eventos Fiergs, em Por-
to Alegre, com o tema Amplie os bons negócios. 
A Associação usará os próximos meses para 
planejar novidades e melhorias de modo a 
abarcar ainda mais fornecedores interessados 
em boas oportunidades.

prêmio Aos 
melHores estAnDes

Especialista em marketing 
e arquitetura comercial, a 
Popai Brasil realizou, em par-
ceria com a Agas, a segunda 
edição do Prêmio Popai Bra-
sil ExpoAgas, que reconhe-
ceu os melhores estandes 
da feira nos quesitos Melhor 
design e Melhor exposição 
de produtos. Confira os 
campeões:

melhor design de estande

Porte pequeno: bebidas fruki

Porte médio: 
bom princípio Alimentos

Porte grande: 
nordeste Alimentos

melhor exposição de produtos

Porte pequeno: Aquafast

Porte médio: languiru

Porte grande: m. Dias branco
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Mercado, tributos e
reforMas eM debate

Seminário Jurídico trouxe especialistas em varejo e 
direito, em três momentos sequenciais no Teatro do 

Sesi, em 20 de agosto, durante a ExpoAgas 2019

om um novo formato, dividido em três blocos, 
o Seminário Jurídico da ExpoAgas 2019, ocorreu 
em 20 de agosto, no Teatro do Sesi, debatendo 
importantes assuntos do setor. Na primeira ro-
dada, o sócio-diretor da R-Dias Consultoria de 
Varejo, Alexandre Ribeiro, trouxe informações 
sobre o mercado, mostrando que os supermer-
cados, hipermercados e atacarejos são os tipos 
de varejos que mais crescem no país. “Os pio-
res negócios nesses segmentos estão crescendo 
0,47%. É preciso buscar mais performance para 
potencializar os resultados”, ensina o consultor. 
Para uma empresa se tornar competitiva, diante 

de um cenário de alta competitividade, ele diz que 
é preciso entender as diferenças de cada modelo e 
correr atrás de um bom desempenho. “Vivemos 
um momento tenso, complexo. É preciso se me-
xer do jeito certo e mudar o jogo. Sem lucro, não 
há futuro”, alerta.

Em seguida, o CEO da revista SA Varejo, Ser-
gio Alvim, citou que mesmo diante de dificulda-
des econômicas, o setor sempre cresce. “O varejo 
alimentar sofre menos impacto nas crises e segue 
ganhando importância no comércio”, aponta o 
executivo. Reflexo do momento atual, o empre-
sário diz que o segmento já perdeu R$ 20 bilhões 
devido à queda de consumo. “A saída é atender às 
demandas dos consumidores, mas não só quei-
mando margem”, ressalta. Pesquisas indicam, 
segundo ele, que o consumidor vai ao atacarejo 
e sabe o que vai encontrar, diferentemente dos 
clientes do supermercado. “Estamos perdendo 
margem, mas não estamos deixando o consumi-
dor feliz. Muitos se frustam pela sensação de pre-
ços altos.” Alvim indica ainda que é preciso pre-
parar a empresa para receber tecnologia. “Dados 
hoje são petróleo. Cuide de processos e pessoas, 
aí a tecnologia será boa.”

C

Primeiro bloco
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No segundo bloco, o advogado trabalhista 
Flávio Obino Filho apresentou a Medida Provi-
sória 881, denominada de Liberdade Econômica, 
recentemente aprovada no Senado. “O Brasil co-
meça a escrever outro capítulo da sua história, com 
a capacidade de gerar novos empregos e inovar”. 
Um dos tópicos de maior impacto, conforme o 
consultor, foi a flexibilização do comércio para 
funcionamento em domingos e feriados, com 
consequente trabalho nestes dias – que acabou 
sendo retirada do texto final. Uma das mudanças 
confirmadas é a obrigatoriedade de empresas com 
20 funcionários terem controle de horário, antes 
aplicada a negócios a partir de 10 funcionários. 
“Os ajustes agora serão feitos diretamente entre 
empregado e empregador”, explica.  

Outra novidade é a criação da carteira eletrô-
nica, que possibilitará anotações a partir do CPF 
do colaborador. Já o eSocial será alterado por um 
sistema simplificado de escrituração digital. A 
partir do funcionamento de bancos aos sábados, 
Obino cita que o vencimento de contas passa para 
o dia subsequente. O bate-papo foi mediado pela 
diretora-executiva da Revista Voto, Karim Misku-
lin. Para ela, a MP é um grande avanço.

Na última parte, foi a vez do subsecretário da 
Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, falar so-
bre Administração Tributária Digital. “O RS passa 
pela maior crise fiscal de sua história. É preciso 
pensar fora da caixa”, afirma ele, contando que foi 
lançado o projeto Receita 20/30, com 30 iniciati-
vas de simplificação extrema, numa proposta de 
modernização da administração tributária gaúcha. 
A partir dessa premissa, a entidade assinou um 
protocolo de intenções com a Agas a fim de criar 
uma base de dados que possibilitará a classificação 
fiscal no setor varejista. “Trabalharemos para que 
as empresas emitam apenas um documento.” 

Também o ex-secretário estadual da Fazenda, 
Luiz Antônio Bins, abordou as principais propos-
tas de reforma tributária e fiscal, que envolvem as 
PECs 45 e 110, as três esferas governamentais e o 
Instituto Brasil 200. “É preciso primeiro fazer uma 
reforma fiscal para depois definir níveis de cada 
governo para uma eficiente Reforma Tributária”. 
A maioria delas extingue tributos e cria novos im-
postos. Já o retorno do CPMF traria a incidência 
de 5% no consumo. “Não há como avançar”, acre-

dita. Também participaram do debate o advogado 
Fábio Canazaro e o consultor Vanderlei Goulart. 
“A classe está cansada com as 99 normas e 63 im-
postos para apurar. “Precisamos mudar essa cul-
tura, para uma eficiência maior”,  diz Goulart.

Parceiros do evento
O seminário jurídico teve patrocínio de Selo-

vac, Sorvebom, Stillux e Semalo. Para o diretor 
comercial do Selovac, Willy Borst, a volta à Ex-
poAgas representa uma reaproximação da marca 
com o setor. “Mostramos lançamentos, reestreita-
mos laços e fizemos novas parcerias”. A Sorvebom 
comemorou sua estreia no evento. “Mudou nossa 
imagem e até mesmo a conversa. Pudemos mos-
trar que somos certificados e qualificados. Muitas 
portas se abriram, negócios já foram fechados e 
fizemos muitos cadastros”, considera o diretor 
Martin Eckhardt. O representante comercial da 
Stillux Julio Piovan acredita que o evento é uma 
enorme oportunidade, representando chance de 
negócios tanto com fornecedores quanto com os 
supermercadistas. Também a Semalo considerou 
positiva sua primeira participação na ExpoAgas, 
oportunizando fechar bastante negócios. “Viemos 
reforçar a nossa marca. Essa é uma excelente for-
ma de mostrar quem somos”, afirma o represen-
tante do setor de Marketing Daniel Pereira.

Segundo bloco

Terceiro bloco
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Reinvenção
feminina

Cláudia Raia foi a atração deste ano da 
programação, abordando sua trajetória no 

empreendedorismo artístico

om o Teatro do Sesi lotado, a atriz Cláudia Raia 
foi aplaudida pelas centenas de supermercadistas 
que prestigiaram o Agas Mulher 2019. A pales-
tra Nas raias do empreendedorismo ocorreu em 21 
de agosto e fez parte da 38ª ExpoAgas, sendo um 
momento exclusivo para o público feminino. O 
evento foi aberto pela primeira-dama da entidade, 
Margot Dreher Longo, que reafirmou os diversos 
papeis que a mulher assume ao longo de sua traje-
tória. Também subiu ao palco a primeira-dama de 

Porto Alegre, Tainá Vidal, motivando as presentes 
a apostarem em si, como ela fez recentemente, 
abrindo um escritório de advocacia em sociedade 
com uma amiga. 

Estreando como palestrante, a atriz, bailarina, 
cantora, produtora e empresária Maria Cláudia 
Motta Raia de Mello deu as boas-vindas às par-
ticipantes, citando gostar muito do Rio Grande 
do Sul. “Eu sou casada com um gaúcho, Jarbas 
Homem de Mello, e minha norinha também é 
daqui. Com este público maravilhoso, inauguro 
neste palco mais uma área da minha vida.” Com 
apenas 10 anos, Cláudia iniciou como manequim 
do costureiro Clodovil, e, aos 13, ganhou bolsas 
para estudar balé nos Estados Unidos e na Argen-
tina, permanecendo em Nova Iorque por quatro 
anos. Muito nova, já se destacava pelos múltiplos 
talentos, em meio à personalidade forte e o “cor-
pão” disposto em seus 1,79 metro de altura. Dois 
anos depois, conquistou um papel na versão brasi-
leira do musical A Chorus Line, fazendo uma per-
sonagem 18 anos mais velha que ela. Seu ingresso 
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na TV foi logo depois, aos 17 anos, no programa 
Viva o Gordo, ao lado do humorista Jô Soares. 
Dentro do empreendedorismo artístico, ela conta 
que produziu 90% de suas próprias peças, come-
çando aos 19 anos. A primeira delas foi o musical 
A pequena loja de horrores, em 1989, dirigido por 
Wolf Maya. “É preciso cuidar de todos os deta-
lhes. Não tem como ser artista sem empreender.” 
Ao longo de sua trajetória, um dos desafios foi 
fazer o espetáculo Não fuja da raia, em 1991, que 
foi inicialmente desacreditado pelo renomado 
diretor da TV Globo Walter Clark. Ela, porém, 
não desistiu e o musical acabou sendo um gran-
de sucesso na própria rede de televisão. 

Saber o que Se quer
Quando enfrentou sua primeira plateia, aos 

3 anos, para dançar Bem-te-vi Atrevido, a campi-
nense sabia o que seria na vida. Desde a infân-
cia, ela costumava desempenhar vários papéis, 
incluindo a dança, o canto, o piano e a capoeira, 
entre outros. “Eu não imaginava fazer tantas 
coisas diferentes.” Com 12 anos, Cláudia já era 
a primeira bailarina do Balé de Câmara de São 
Paulo. Ela estudava muitas horas a fio para fazer 
teatro e dançar. “Ter disciplina é muito impor-
tante, inclusive no empreendedorismo”, ressalta. 
Para conquistar o sucesso, ela ressalta que é pre-
ciso correr atrás dos seus sonhos. “Ainda menina, 
ganhei uma bolsa para o American Ballet Thea-
tre. Eu fui à Broadway, assisti a muitos musicais 

e isso mudou a minha vida. Estava em Buenos 
Aires, de férias com a minha vó, quando partici-
pei de uma audição e virei a primeira bailarina do 
Teatro Colón”. Diante desta inquietude, ousadia 
também não lhe faltou. “Com 10 anos, pedi para 
a minha mãe assinar um documento em branco, 
para me emancipar, pois aos 15 anos queria me 
casar”, diverte-se.  

Jô Soares assistiu sua participação em A Cho-
rus Line, lançando-a logo depois na televisão, com 
uma esquete de dança no Viva o Gordo. A par-
tir daí, somam-se passagens em diversas novelas, 
como Roque Santeiro, Cambalacho e Sassarican-
do, além do também humorístico TV Pirata, nas 
décadas de 1980 e 1990. Sentindo que o mercado 
de musicais estava parado, Cláudia decidiu criar 
suas próprias peças. “A inércia dos produtores me 
fez produzir. Levantei da cadeira e fiz acontecer.” 

A mãe dela, Odete Motta Raia, foi seu grande 
exemplo de vida. “Uma mulher curiosa, corajosa 
e ousada, bailarina, maestrina, pianista e professo-
ra de dança.” Ela era dona de uma academia em 
Campinas, com 10 filiais no interior de São Paulo, 
quando o marido morreu. “Eu tinha apenas 4 anos 
e essa mulher forte assumiu sozinha um lugar de 
empresária, além de artista e mãe.” E completa: 
“Se você não tem em quem se inspirar, torne-se 
essa pessoa que um dia vai inspirar alguém.”

Embora começar em uma nova área possa ser 
perigoso, ela incentiva a quem quer se aventu-
rar como empreendedora para ao menos tentar. 

Dani Villar/Agas
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“Embora empreender seja arriscado, quem não 
arrisca não petisca.” Com a experiência, Cláudia 
aprendeu que produzir é um negócio de muito 
planejamento e organização. “O que eu estou 
querendo fazer e para quem? É preciso olhar para 
o seu orçamento e fazer seu projeto caber nele”, 
ensina. Também é preciso se cercar de pessoas de 
confiança e pensar de forma estratégica. “Coloque 
um pé depois o outro e aos poucos empreender 
virará o teu palco também.” Cláudia conta que as 
dificuldades a deixaram mais forte e criativa. “É 
preciso driblar as críticas. Fazer a diferença é um 
dos pontos fundamentais.” Ela lembra que che-
gou a ir para a rua 25 de Março, em São Paulo, 
pedir apoio para lojas de tecido, implorando por 
20 metros de veludo. “Eu amo essas viradas que a 
vida dá.” Já são 10 produções, sendo o mais recen-
te Chaplin – o Musical. 

“Empreender é viabilizar vontades, desejos, 
demandas pessoais e sonhos possíveis. Por últi-
mo vem o lucro.” Para ela, ser mulher dá outros 
contornos para essa história. “Criamos um espaço 
que não tínhamos. Nada, nem ninguém, pode 
nos apagar.” Três sentimentos a fizeram chegar até 
aqui. “Coragem, porque viver e empreender é se 
arriscar, ser valente, perseverante e forte. Ter ousa-
dia para pensar em novas coisas, sair das fórmulas 
e se reinventar sempre que necessário. A paixão 
me trouxe até aqui e me faz viva todos os dias.” 

Marie Baklizi, do Supermercado Baklizi, es-
tava com 30 pessoas na feira, para conhecimen-
to, negociação e motivação. “A turma veio de 

Uruguaiana e amou o evento. O Agas Mulher é 
sempre muito esperado, pois tem muitos exem-
plos para nos inspirar.” Já Paula Weber Birnfeld, 
gerente do Super Muller, de Tupandi, acompanha 
a ExpoAgas há 6 anos. “O evento foi muito bem 
organizado. É preciso ter muita disciplina, paci-
ência e persistência, pois as coisas não acontecem 
da noite para o dia”, cita ela, comentando alguns 
conhecimentos adquiridos com a palestra. 

ParceiroS do evento
A Agas Mulher teve patrocínio de Super-

pan, Copra, Gota Limpa, Natural One, Farinha 
Maria Inês e Jay´Luc Cosméticos. Para o dire-
tor-presidente da Superpan, Arildo Oliveira, a 
feira “é um evento que consegue reunir pessoas 
de diversos setores e sempre é benéfico para a 
empresa”, afirma. Gustavo Ibing da Costa, su-
pervisor de Marketing da KFG Distribuidora, 
responsável pela distribuição dos produtos da 
Copra no RS, comemorou o movimento em 
seu estande, acima das expectativas: “As lojas já 
estão criando áreas para produtos saudáveis. Es-
tamos muito felizes com a feira”.

Participando há bastante tempo da Expo-
Agas, Camile Bertolini Di Giglio, diretora 
comercial da Gota Limpa, considera uma sa-
tisfação poder reencontrar clientes na feira. 
“Estamos num ano muito interessante para 
a empresa. O evento vem fazer com que te-
nhamos um segundo semestre bastante forte 
e intenso em vendas e resultados.”  Já a Natu-
ral One teve uma estreia positiva. “A iniciativa 
promove uma troca, pois além de conhecer 
clientes novos, conseguimos reforçar a parce-
ria com os que já estão na nossa base’, analisa a 
Head de Marketing, Adriana Maraccini. 

Felipe Antoniazzi, diretor do Moinhos Santa 
Maria, disse que o retorno à feira ajudou a forta-
lecer parcerias no setor. “A grande novidade foi 
a reformulação da farinha Maria Inês integral, 
para um novo posicionamento no mercado.” 
Em seu primeiro ano na ExpoAgas, a Jay’Luc 
Cosméticos focou na divulgação da marca. “Fi-
camos muito contentes com os resultados. A 
convenção oportuniza o primeiro contato, que 
é essencial para os negócios”, comemora a dire-
tora Débora Blau.
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Delivery
exponencial

CEO do iFood mostrou por que a plataforma cresce 
130% ao ano e recebe mais de 18 milhões de 

pedidos de entrega de comida a cada mês

e há um negócio que pensa grande é o iFood. 
O objetivo da plataforma, nas palavras de seu 
CEO Carlos Eduardo Moysés, é aposentar o 
fogão, fazendo com que os consumidores pe-
çam comida três vezes por dia. Atração do es-
paço Agas Jovem na ExpoAgas, no dia 22, ele 
mostrou que, na raiz do sucesso da empresa, 
estão a paixão pelo trabalho, a consciência 
de um mundo em transformação constante 
e a aposta em resultados. O momento teve 

o patrocínio de Dália Alimentos, Laticínios 
Deale, Pão de Queijo Mineiraço, Zinho Ali-
mentos, Deutschips e Zanella.

Marca reconhecida no mercado, com 
nome mais buscado na internet do que a pa-
lavra delivery, o aplicativo e site iFood cres-
ce a uma taxa de 130% ao ano e, sem fritar 
um ovo, é a maior rede de alimentação no 
país. Mais de 18 milhões de pedidos mensais 
chegam ao seu sistema, que presta serviços a 
mais de 500 cidades no Brasil, no México e 
na Colômbia. A empresa conta com 2,5 mil 
funcionários, 120 mil entregadores e 85 mil 
restaurantes integrados. 

“Hoje queremos ser a maior foodtech do 
mundo, mas não começamos com dinheiro em 
caixa e escritório bonito”, contou o gestor de 42 
anos. No início das atividades, em 2011, havia 
pedidos que eram enviados via fax aos restau-
rantes parceiros. Em busca de recursos, a startup 
obteve R$ 3 milhões do fundo Warehouse na-
quele ano, mas o aporte não resolveu todos os 

S

Presidente do Agas 
Jovem, Patrícia Machado, 

apresentou setor e 
convidou público a 

participar das atividades
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problemas. “Precisávamos contratar gente que 
fizesse a diferença, aprender a lidar com dados 
e verificar o que gerava tração”, relatou. 

Sonhe grande
De acordo com Moysés, a gigante das tele-

entregas tem como princípios sonhar grande, 
cultivar a meritocracia, definir responsabilida-
des claras e trabalhar com gestão de rotinas. “Há 
muita gente mandando bem, mas quem não 
entrega resultado é exonerado”, pontuou. Uma 
das estratégias para qualificar a equipe diretora e 
crescer mais envolveu a fusão ou aquisição de ou-
tras companhias (foram mais de 30 desde 2014). 
“A finalidade era trazer bons empreendedores de 
várias regiões para uma só marca”, revelou.

Grande parte das pessoas que estão no 
iFood são do setor de tecnologia. A compa-
nhia incentiva estágios breves com troca de 
funções no programa Eat your Own Dog Food, 
para que as dores de todas as áreas sejam co-
nhecidas. Os funcionários recebem vouchers 
da plataforma para testá-la como usuários e 
darem feedback. 

A inovação é uma marca do iFood. “A me-
lhor decisão que tomamos na vida foi apos-
tar no conceito Mobile First. 97% dos pedidos 
chegam por aplicativo”, destacou Moysés. 

Para resolver dificuldades na entrega, a em-
presa apostou nas bicicletas, patinetes e traje-
tos a pé, melhorando a equação tempo, custo 
e cobertura com a ajuda da informática. Se-
gundo relatou, nove em cada dez refeições 
chegam aos endereços em até 28 minutos. 

Cozinhar dá trabalho
Os restaurantes que aderem ao sistema au-

mentam seu faturamento em 50% nos seis pri-
meiros meses. De acordo com o CEO, a ideia 
é manter o crescimento de três dígitos pelos 
próximos quatro anos. “A vida está cada vez 
mais atribulada e as pessoas não precisam mais 
cozinhar por necessidade, porque isso dá mui-
to trabalho e temos pratos a dez reais”, frisou. 
“Ter foco é superimportante, bem como tomar 
decisões rápidas com o mínimo necessário”, sa-
lientou. Ele incentiva os empresários a testarem 
novas ideias. “Gerou tração? Vai em frente. Não 
gerou? Analise, corrija ou parta para outra. Es-
teja sempre pronto para a mudança.”

Com o maior NPS (métrica de lealdade 
dos clientes) do segmento (63), a startup tem 
três investidores globais: Movile, Naspers e 
Just Eat. No final de 2018, a plataforma levan-
tou US$ 500 milhões para investir. “Acredita-
mos demais no mercado brasileiro e que nossa 
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empresa possa ser modelo de tecnologia para o 
mundo”, garantiu. 

Em relação às próximas apostas da plata-
forma, o palestrante contou que já estão em 
operações o iFood Box e o iFood Hub, servi-
ços que evitam deixar em espera os entrega-
dores. Para um futuro próximo, a foodtech tem 
como objetivo oferecer serviços de compras de 
supermercados online, fornecimento de insu-
mos aos restaurantes cadastrados, pagamento 
via QR-Code, take away, gift card e a entrega 
via drone, que inicia suas operações ainda em 
2019. “Queremos um dia conhecer tanto o 
nosso consumidor que, antes dele pensar em 
ter fome, já vamos estar com a opção pronta 
para ele”, ressaltou Moysés.

Sonho dourado
A Dália Alimentos, patrocinadora também 

das credenciais na ExpoAgas, aproveitou os 
três dias na Fiergs para analisar outros fornece-
dores de redes supermercadistas e mostrar ao 
autosserviço seus produtos. “Estamos trazen-
do como novidade a linha Golden Chicken”, 
exemplificou o presidente executivo Carlos 
Alberto Freitas. No entender do diretor da 
Laticínios Deale, Alexandre dos Santos, os jo-
vens representam o futuro, por isso o apoio. 
“Queremos perpetuar nossa marca e sabemos 
que os herdeiros das lojas vêm aqui ver essa 
palestra”, comentou. A indústria tem sede em 
Tamandaré do Sul. 

“Mais uma vez a feira foi muito signifi-
cativa, na consolidação da nossa marca, pros-
pecção de novos clientes e contato com atuais 
compradores. É uma convenção reconhecida 
pela sua qualidade e viemos mais uma vez 
mostrar o melhor pão de queijo do sul do 
país”, enfatizou o CEO da Mineiraço Pão de 
Queijo, Jucemar Nunes. No estande da pau-
lista Zinho Alimentos o supermercadista pro-
vou a nova linha de farofas, além dos pães de 
alho e recheados. “O Rio Grande do Sul é um 
mercado em desenvolvimento. Queremos 
crescer e entrar em novas redes estratégicas, 
por isso precisamos desenvolver o segmento 
e a categoria”, declarou a coordenadora de 
Comunicação, Débora Pereira. 

Diego Auler, diretor da gaúcha Deuts-
chips, gostou do movimento. “Melhoramos 
nossa localização para apresentar o bacon de 
trigo e outras novidades, com boa aceitação. 
“Dobramos a quantidade de vendedores e 
abrimos depósito em Porto Alegre para aten-
dermos melhor as lojas”, informou. A distri-
buidora Zanella levou ao evento três novos 
sabores dos sachês Keldog e Kel Cat. Con-
forme a gerente comercial Suelen Jacobs, a 
participação no evento traz visibilidade para a 
marca. “Quem está aqui expondo mostra que 
possui credibilidade e segurança. Além disso, 
o retorno que temos é excelente, pois este ano 
fechamos uma quantidade de negócios acima 
da expectativa”, revela.
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CEO do iFood diz que 
melhor decisão da 

empresa foi apostar na 
versão mobile
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Noite de
celebração

salão nobre da Associação Leopoldina Juvenil 
reuniu supermercadistas, patrocinadores, visi-
tantes e imprensa para o Jantar de Boas-Vindas a 
mais uma edição da maior feira do setor no Sul 
do país, na noite do dia de abertura da 38ª Expo-
Agas (20 de agosto). No evento para mais de 550 
convidados, houve a tradicional entrega de placas 
aos patrocinadores e líderes supermercadistas de 
outros estados. Ao final, o sexteto Tempero Bra-

sil deu um show com seu repertório que mistura 
MPB, jazz, baião e bossa nova. O evento teve pa-
trocínio de Nestlé (também patrocinadora más-
ter da ExpoAgas 2019), Cooperativa Santa Clara, 
Seara, Marilan, Conservas Oderich e Senff.

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
entregou as placas de agradecimento aos patroci-
nadores. “O setor deve preservar o respeito pelo 
fornecedor, não podemos perder o olho no olho 
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Jantar de Boas-Vindas da 38ª ExpoAgas reuniu mais 
de 550 convidados numa confraternização ao final do 

primeiro dia de vendas, palestras e capacitações
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para que nossa história continue sendo um suces-
so”, destacou. Na sequência, chamou os visitantes 
das delegações estaduais e, da mesma forma, os 
presenteou com uma placa. 

Na noite de segunda-feira (19), A Agas já ha-
via promovido o jantar pré-ExpoAgas, na churras-
caria Galpão Crioulo, com patrocínio de InfoPri-
ce, Fideliza, Sorvebom e Riclan. Os dirigentes da 
Abras e das associações estaduais conferiram, na 
ocasião, um espetáculo de danças típicas gaúchas.

Conexão Com o trade
A Nestlé ocupou uma área do Espaço Pre-

mium, no 1º andar do Centro de Eventos Fiergs, 
onde ofereceu aos visitantes cafés e outros pro-
dutos para degustação. O gerente responsável 
por RS e SC, Paulo César Rodrigues, ressaltou a 
importância da ExpoAgas: “É a feira mais repre-
sentativa fora do eixo Rio-São Paulo. Aqui bus-
camos potencializar relacionamentos para estar-
mos conectados com o trade regional.” A marca 
tem 95% de penetração nos lares.

“A Convenção Gaúcha é fundamental para 
aproximar a indústria dos seus clientes”, contou 
o diretor de lácteos da Cooperativa Santa Cla-
ra, João Seibel. A empresa aproveitou o evento 
para mostrar mais de 20 novidades, entre elas 
o leite de origem (pasteurizado, antes chama-
do de leite B) e o leite fresco (homogeneizados, 
antes chamado de leite C). 

Ivanor Clasen, diretor comercial do Sul da 
Seara, ressaltou o carinho especial da compa-
nhia pelo RS. “Nossas vendas têm crescido nos 
últimos anos e aqui é onde a BRF tem mais 
marcas regionais, como LeBon, Pena Branca 
e Frangosul”, lembrou. A ideia é consolidar a 
participação nos próximos anos. A previsão de 
crescimento é de 10% em 2019.

estratégia de CresCimento
O diretor comercial da Marilan, Deloci Oli-

veira, encarou a ExpoAgas como estratégia para 
conquistar mercado. “Somos líderes nacional-
mente e temos muita oportunidade de crescer 
no Sul num plano de médio e longo prazo”, afir-
mou. A indústria paulista apresentou aos super-
mercadistas todo o seu portfólio de 130 SKUs. 

As Conservas Oderich expuseram sua li-
nha premium e novidades na categoria de legu-
mes, bem como o projeto da banha de porco 
em lata. Segundo o diretor Marcos Oderich, o 
otimismo em relação ao consumo era visível 
entre os varejistas. “Muita gente está abaste-
cendo as lojas com boas promoções, este even-
to é importante, por isso pois fica na reta final 
do ano”, refletiu. 

Leopoldo de Paula Senff, presidente da ad-
ministradora de meios de pagamento Senff, 
aproveitou os três dias para prospectar novos 
clientes e estreitar relacionamentos. “Já aten-
demos as principais redes varejistas. Estamos 
mostrando a todos nossa parte de CRM, tra-
zendo a tecnologia POS mais completa, com 
todas as bandeiras”, explicou. 

Dirigentes de 
associações estaduais 
recebem homenagem 
da Agas

Patrocinadores são 
lembrados por seu apoio 
ao evento
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No primeiro dia da feira, 
Fatima Merlin falou sobre o 
ambiente de transformação 

que vivemos e mostrou 
como melhorar a 

experiência do shopper no 
ponto de venda

Shopper
do futuro

brindo as palestras do Centro de Aperfeiço-
amento Técnico (CAT), no primeiro dia da 
ExpoAgas (20/08), a especialista em shopper 
marketing Fatima Merlin discorreu sobre O 
shopper do futuro e o futuro do varejo, trazendo 
muita informação sobre o novo consumidor 
e de como as empresas podem se alinhar ao 
seu público. “O futuro já chegou. Hoje vi-
vemos num mundo conectado, e inúmeras 
tecnologias nos permitem novas formas de se 
fazer compras”, conta Fatima sobre este mo-
mento. “A tecnologia muda também a forma 
como nos comunicamos e como nos relacio-
namos com esse consumidor, que não é fiel 
e é mais antenado que antes.” Segundo ela, o 
diferencial hoje não está mais na oferta, e sim 
na forma de oferecer soluções. 

“Dentro deste ambiente de muitas trans-
formações, temos que maximizar o uso dessas 
ferramentas e melhorar a experiência do shopper 
no ponto de venda”, revela. É preciso haver um 
equilíbrio entre tecnologia e gente, e nada me-
lhor do que conhecer o comprador para poder 
lidar com ele. Fatima conta que apenas 30% do 
varejo conhece de fato o seu cliente, uma gran-
de falha das empresas. “Hoje o cliente pesquisa 
mais informações, é seletivo e racional, é mul-
timídia e está aberto a novas experiências. Ele 
quer transparência e responsabilidade com a 
saúde, por exemplo.” É preciso criar ações para 
envolver esse consumidor, pensar em soluções 
– e não apenas em produtos.

Fatima, que também é consultora de em-
presas, expõe um novo mantra para o varejo: 
“O produto deve estar acessível, visível e dis-
ponível”. Essa é a regra básica do futuro, e in-
felizmente hoje a realidade ainda não a confir-
ma. “Além disso, 80% das decisões de compra 
estão relacionadas a uma exposição adequada. 
É preciso agilizar o processo.” Ela atenta para o 
fato de estarmos na Era 4.0, em que o ponto de 
venda (PDV) passa a ser o ponto de experiên-
cia (PDX), e as organizações devem começar a 
focar na experimentação, destacada como de-
sejo número 1 deste consumidor em diversas 
pesquisas. As atividades do CAT tiveram o pa-
trocínio de Rar, Zin Pão, Pamplona, Atlântica 
Cama e Banho, Moinho do Nordeste e Bom 
Princípio Alimentos.
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Tendo também o futuro 
como premissa, Vera 

Zaffari encheu os 
olhos da plateia com 

exemplos e inspirações 
para transformar as 

lojas conforme os novos 
hábitos de consumo

o futuro 

da loja física
futuro do varejo também permeou a segunda 
atividade do primeiro dia da feira, O futuro da 
loja física: você está preparado?, ministrada por 
Vera Zaffari, especialista em estratégia e rela-
cionamento com clientes e liderança em pro-
jetos de arquitetura empresarial. “Ninguém 
aqui tem certeza de como será o seu negócio 
daqui a cinco anos. Hoje o mundo está volá-
til, as mudanças acontecem em uma velocidade 
absurda. Por mais que a gente tenha informa-
ções, daqui a pouco todas são passado, tudo 
pode mudar”, alerta Vera, citando o chamado 
‘mundo VICA’: Volátil, Incerto, Complexo e 
Ambíguo. “O que posso, hoje, é dar sinais de 
para onde as coisas estão indo.”

E assim foi. Vera citou vários empreendi-
mentos e exemplos do que está ocorrendo no 
mundo todo para que o varejista daqui fique 
antenado e esteja preparado para se adaptar 
aos novos tempos. Ela conta que não há como 
falar de varejo sem falar na China. “O vare-
jo chinês precisou dar alguns pulos. Lá, não 

adianta andar com dinheiro ou cartão, tudo é 
feito via mobile. Até um morador de rua ganha 
esmola por meio de um QR-Code.” Ela cita 
as chamadas pick-up stores, onde se compra 
pelo app e entregam em casa. “Lá não basta 
vender só produto, é preciso oferecer servi-
ços na loja, há self checkouts por tudo, e tudo é 
pensado para se ter uma grande experiência. 
No supermercado há um restaurante dentro 
da loja, o cliente escolhe o peixe e o chef pre-
para na hora.”

Como modelos, ela citou a Bingo Box, 
uma rede de mil lojas-conteiners que libe-
ram a entrada do consumidor via QR-Code. 
Também possuem um dispositivo que acio-
nam rodinhas que permite que o conteiner 
seja transportado para outro local. Nos EUA, 
Vera lembra a experiência da Amazon Go, lo-
jas sem funcionários onde tudo acontece via 
smartphone, desde a entrada na loja, passando 
pelo reconhecimento da compra até o paga-
mento. “No Brasil temos a Zaitt, que come-
çou no Espírito Santo e foi comprada pelo 
Carrefour, e é uma loja similar a Amazon 
Go, vende bebidas e alimentação.” Vera citou 
ainda muitos outras inspirações pelo mundo 
e mostrou a necessidade de estarmos prepa-
rados para este futuro. “Os selfcheckouts, por 
exemplo, precisam ser implementados. Tam-
bém as lojas podem oferecer os serviços de 
comprar no app e retirada no local e utilizar 
soluções de sustentabilidade na arquitetura 
que, além de ser melhor ao meio ambiente, 
também engaja consumidores”, exemplifica.

O
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Setor precisa deixar de 
ser analógico e tornar-

se digital para promover 
as transformações que 

empresas precisam

setor de Recursos Humanos de sucesso valoriza 
o uso de dados para se tornar mais estratégico. 
A transformação digital nas organizações, con-
tudo, ainda engatinha no Brasil. São poucas as 
empresas que utilizam ferramentas tecnológi-
cas para melhorar a sua gestão, mesmo que elas 
sejam gratuitas. As constatações são da psicólo-
ga, neurocientista e instrutora da Agas Angelita 
Garcia, na palestra A revolução tecnológica e com-
portamental dos líderes e gestores de RH, ocorrida no 
dia 21 de agosto no CAT.

Segundo a especialista, o modo cartesiano 
de contratar pessoas não funciona mais, porque 
o cargo não é mais referência de competência e 
capacidade. Em plena Era Cognitiva, é preciso se 
valer de mecanismos de Inteligência Artificial e 
Emocional para formar equipes. As companhias 
oferecem recursos tangíveis (salário) e deman-
dam diferenciais intangíveis (engajamento, ética, 
resultados). “Tenham atenção ao salário emo-
cional: a empresa oferece capacitação? A função 

tem desafios? Há apoio dos líderes e mentoria?”, 
provocou. “A maioria dos líderes não possui ha-
bilidade para conduzir o negócio depois de trans-
formado digitalmente”, relata.

Pesquisas do Instituto de Transformação Di-
gital indicam que as empresas não utilizam fer-
ramentas como Google Meu Negócio e mais de 
90% não respondem questionamentos nas redes 
sociais em até quatro horas, não usam chatbot nos 
sites e nem sequer informam WhatsApp para 
contato. “Me dói ver que para audiências o su-
permercadista contrata advogado, mas para cuidar 
de seus funcionários promove a Mariazinha, que 
era uma caixa assídua e honesta”. Nas palavras de 
Angelita, estar preparado é ter uma nova mentali-
dade. “Quanto mais você inserir o staff na tomada 
de decisões, mais vai acertar”, explica. 

Ao final, ela mostrou uma tabela comparativa 
de dois modelos. Enquanto o setor de Recursos 
Humanos analógico ainda trabalha com folha 
de pagamento manual ou semi-informatizada, a 
versão digital otimiza custos e tempo com pro-
cessos totalmente computadorizados. O RH 
analógico não oferece ao funcionário nenhum 
benefício além do que a lei manda. O digital 
apresenta vantagens conforme o perfil de cada 
profissional. O RH analógico não trabalha com 
indicadores de desempenho e não tem estraté-
gias para reposições imediatas. O digital tem po-
líticas de exigência adaptadas às equipes e man-
tém olho aberto no mercado.

A gerente administrativa do Supermercado 
Teka, Sheila Martinelli, aprovou o conteúdo: “Vi-
mos que tecnologia faz parte do dia a dia, o futuro 
está aí e precisamos nos reinventar sempre. Todo 
dia se aprende e se ensina”, observou.
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Supermercados 
gaúchos mostram 

resultados positivos do 
trabalho de Prevenção 

de Perdas

dinHeiro 

recuperado
uatro supermercados gaúchos mostraram como 
estão recuperando dinheiro no painel do CAT 
Prevenção de Perdas na prática: o resultado de cases 
gaúchos, ocorrido no dia 21 de agosto no Salão 
de Convenções da Fiergs. Coordenado pelo ins-
trutor da Agas e consultor de empresas Gustavo 
Fauth, o evento reuniu o Unisuper Viezzer, de 
Canoas, Super Nicolini, de Bagé, Supermerca-
do Lanz, de Igrejinha, e Supermercado Miller, 
de Santa Cruz do Sul.

No Supermercado Lanz, o trabalho come-
çou no início de 2018 pela padaria, setor que não 
tinha rotina mapeada e nem grade de produção. 
“Conferimos a curva ABC de vendas e começa-
mos a controlar as quebras diariamente”, disse a 
agente comercial Priscila Reinheimer. Foi preci-
so eliminar velhos hábitos da equipe, padronizar 
o estoque e o setor de compras. Até o momento, 
o aumento de vendas chegou a 6% e a redução 

das quebras alcançou 12%. Fauth tirou daí uma 
lição: “insira os colaboradores no processo”.

O gerente de Prevenção de Perdas do Su-
permercado Miller, Bruno Lau, mostrou que 
resistências também precisaram ser vencidas na 
sua empresa, porque muitos se assustam quan-
do se pretende verificar e corrigir falhas. “Se 
você explicar que é para o bem dos negócios, os 
registros começam a surgir”, contou. Foi criado 
um horário de pedidos na confeitaria e crono-
grama para gestão de estoques. As perdas até ju-
nho estão em 3,4%, no quarto ano de trabalho.

Conforme Matheus Viezzer, diretor do 
Unisuper Viezzer, lá o sistema começou em 
razão do lançamento do e-commerce, em 2018. 
“Precisávamos ter estoque preciso e apoio 
total da diretoria”, relatou. Os processos fo-
ram redesenhados e já está 100% implantado 
em duas lojas. Ainda há dificuldades a serem 
enfrentadas, como erros de validade e preci-
ficação e falta de registros, por exemplo, mas 
os índices de perda medidos ficam entre 3% e 
4%. Para Fauth, não interessa por onde tudo 
começa, importante é saber que todas as áreas 
de sua empresa serão atingidas.

Osnei Domenech, gerente de Prevenção de 
Perdas do Super Nicolini, mostrou que o tra-
balho em Bagé reduziu as quebras e aumentou 
o faturamento, gerando uma economia de R$ 
755 mil em 2018. Açougue, hortifrúti e padaria 
já se beneficiaram. “70% das quebras estão nos 
pedidos, por isso é preciso melhorar a comu-
nicação da área comercial com a Prevenção de 
Perdas”, observou.

Q
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Categoria já faz parte da 
vida do consumidor e 

pode ser aprimorada com 
itens sofisticados

o potencial 

do café
a ExpoAgas 2019, o tradicional cafezinho 
brasileiro virou tema de discussão de uma 
das atividades do CAT. A gerente de Marke-
ting do setor de cafés da Nestlé, Clara Faro, 
ministrou a palestra Como a transformação da 
categoria de cafés potencializará as vendas no dia 
22. A profissional trouxe dados interessan-
tes sobre a categoria. Este ano, o Brasil foi 
considerado o maior consumidor da iguaria 
do mundo. Em média, os brasileiros tomam 
5 cafés por dia – resultando em 36 bilhões 
de xícaras ao ano em casa e 37 bilhões fora. 
Mesmo com um consumo similar nas duas 
situações, a bebida gera R$ 12 bilhões nos la-
res, contra R$ 40 bi fora. 

Para que o consumo em casa gere um tí-
quete médio maior, Clara trouxe algumas su-
gestões. Há uma tendência dos clientes em 

buscar produtos naturais, sustentáveis e ras-
treáveis. Um nicho que cresce cada vez mais é 
o setor premium, com cafés diferenciados, sofis-
ticados e importados. Hoje já são 13 mil cafe-
terias premium no país e a categoria solúvel pre-
mium cresceu 120% no último ano. Ao apostar 
nessa novidade, Clara evidenciou a importân-
cia de ter explicações compreensíveis sobre os 
itens nas prateleiras, além de uma organização 
mais voltada a fazer o shopper ver todas as mer-
cadorias, da mais cara à mais barata, ofertando 
opções de preço e qualidade.

Para o proprietário da rede de cafeterias 
The Coffee, Mauro Freitas, de Caxias do Sul, 
a palestrante trouxe dados interessantes sobre 
o nicho. “Estamos sempre atentos aos nú-
meros e às tendências, tentando nos recriar 
e buscando qualidade. Por isso temos que 
interagir com nossos pares, e a Nestlé um 
deles”, explica. O portfólio extenso da mar-
ca chamou a atenção, e Freitas conta que a 
empresa deve apostar em cafés mais solúveis, 
para atualização do cardápio.

A nutricionista e consultora da distribui-
dora Gouvea Geisa Moraes, de São Louren-
ço do Sul, considera que o mercado de cafés 
tem um valor agregado importante. “Há um 
sentimento e uma cultura em torno do café. 
Pode ser uma oportunidade de crescimen-
to, por isso quis entender o que vem sendo 
proposto para a categoria”, explica. Segundo 
Geisa, a inclusão dos produtos premium e as 
orientações de disposição na loja foram os 
pontos mais relevantes e que ela levará para 
o seu negócio. 
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Com base nos dados 
da empresa Google, os 
especialistas Leonardo 

Assis e Felipe Patané 
falaram sobre e-commerce, 

comportamento do 
consumidor e soluções 

para o varejo

Varejo 

conectado
om o objetivo de levar estratégia e inovação 
para o varejo, a Google realizou na ExpoAgas 
a palestra O caminho até a prateleira, no dia 22. 
Dividida em duas partes, o primeiro momento 
foi com o especialista em Marketing e Head de 
Novos Negócios da Google, Leonardo Assis. 
Ele abordou o comportamento de consumo, 
trazendo dados de categorias e analisando como 
a transição da loja física para o e-commerce está 
acontecendo. Segundo ele, grandes mudanças 
devem ocorrer daqui a 5 ou 10 anos, e o segredo 
para as empresas se manterem é a adaptação.

Assis explica que o setor de alimentos é a úl-
tima barreira que o e-commerce está quebrando. 
Por enquanto, apenas 15% dos brasileiros com-
pram produtos de supermercado pela internet, 
contra 85% que nunca compraram online. Se-
gundo Assis, 75% dos consumidores permane-
cem comprando da mesma loja em que fize-
ram sua primeira compra. Por isso, quem sair 
na frente pode se destacar. Entre os principais 

desafios estão o hábito de ir até a loja, a confiança 
na escolha dos itens e o desconhecimento da op-
ção de compra online. Na visão do especialista, o 
melhor caminho é a convergência entre o espaço 
físico e o digital, para melhorar de um modo ge-
ral a experiência do cliente.

O segundo momento foi comandado pelo 
engenheiro e consultor de Marketing da Goo-
gle Felipe Patané, que falou sobre soluções mais 
práticas para o varejo. Conforme ele, a presença 
online é essencial para o negócio ser considerado 
uma opção na hora da compra. O próprio site de 
busca oferece opções, como o Google Meu Ne-
gócio, Google Shopping, anúncios direcionados 
com métricas e demais plataformas. Para com-
preender as tendências, os dados obtidos pelas 
pesquisas feitas pelos usuários no Google já ofe-
recem uma análise sobre o comportamento. 

No intuito de unir o online com o offline, os 
anúncios da plataforma oferecem a possibilidade, 
por meio do GPS, de saber quem foi impactado 
digitalmente e acabou indo até a loja física. Em 
um ou dois anos, o acesso mobile deve ultrapassar 
o desktop. Por isso, Patané evidencia a importância 
de oferecer um acesso adaptado ao celular e que 
seja rápido, interativo e inteligente. Segundo a 
proprietária da Casa da Colina, Maria de Lourdes 
Pozza, de Caxias do Sul, a palestra chamou sua 
atenção pois pretende melhorar esse setor na em-
presa. “Todos os pequenos negócios devem estar 
inseridos no marketing digital e vejo que temos 
muito a caminhar”, considera. Já o auxiliar de ge-
rência do Super Apolo Leandro Rosalem, de Ben-
to Gonçalves, escolheu o evento pelo tema tecno-
logia: “Vemos que a compra online está crescendo 
bastante e, usando as ferramentas da Google, todo 
o varejo pode se desenvolver”.

C
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oficinas

Marca que ensina
urante a ExpoAgas 2019, a escola móvel da 
Agas contou com duas oficinas práticas da 
Coca Cola Femsa Brasil em seu interior para 
os participantes do evento, além de uma ação 
de distribuição de produtos da empresa. As 
atividades ocorreram nos dias 20 e 21 às 16h, 
na frente do pavilhão de exposição.

Na terça-feira (20), a coordenadora de As-
suntos Corporativos da empresa, Sinara Oli-
veira, explicou Os dez passos de sucesso para o 
relacionamento nas redes sociais. Num cenário em 
que mais de 60% dos brasileiros estão nessas 
plataformas e mais de 50% já usou as redes para 
buscar alguma empresa, negócio ou marca, não 
dá para deixar o assunto a cargo de profissio-
nais desqualificados. “É um trabalho que exige 
estratégia, planejamento, execução e monitora-
mento”, contou. Entre as dicas que ela deu, es-
tão ser transparente e claro nas respostas; estar 
preparado para lidar com todo tipo de situação, 
identificar os seguidores mais influentes, focar 
no lado humano, promover conteúdo de opor-

tunidade e fazer vídeos e infográficos para agre-
gar valor às mensagens. 

Na quarta-feira (21), o tema da oficina prática 
foi Gestão ambiental e boas práticas, ministrada por 
Karine Biz, gestora de controle de qualidade e 
meio ambiente da empresa. Conforme disse, até 
2024 a fabricante pretende aumentar de 20% para 
36% o número de garrafas retornáveis. As maiores 
preocupações da empresa são em relação à água, a 
reciclagem (redução da produção de resíduos) e 
gestão energética. “Até 2020, a meta é de que 80% 
do processo produtivo seja feito com energia lim-
pa. Os produtos da marca são pensados para que 
o ciclo de vida dos resíduos seja maior, voltados 
para a gestão ambiental”, assegurou.

O gerente comercial do Rio Grande do Sul, 
Coca-Cola Femsa, João Batista Bernardi, consi-
dera fundamental fortalecer o vínculo com a Agas. 
“A companhia tem claro a força deste segmento 
no Rio Grande do Sul. Nossa relação é simbióti-
ca, um precisa do outro. Essa participação na es-
cola móvel é só o primeiro passo”, assegurou.
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Sorte noS
negócioS

Além de fazerem transações comerciais  
vantajosas durante a ExpoAgas, sete varejistas 

levaram prêmios para casa 

a 38ª ExpoAgas, o tradicional sorteio não po-
deria ficar de fora. Para incentivar as compras 
durante a feira, foram sorteados seis notebooks  
e um automóvel GM Onyx zero quilômetro, 
numa promoção com certificado de autoriza-
ção Sefel nº 06.002526/2019. A cada R$ 1.000 
em compras junto aos expositores, as empre-
sas ganhavam um cupom para participação.  

A iniciativa foi patrocinada pelas marcas 
Neugebauer e Frimesa. Segundo o diretor 
comercial da Neugebauer, Sergio Copetti, a 

empresa apoia o evento por reconhecer a im-
portância da ExpoAgas para o mercado. “Nos-
sa participação oportuniza, além dos negócios, 
networking e relacionamento com os partici-
pantes. Ampliamos nossa rede de parceiros co-
merciais e é uma excelente oportunidade para 
apresentação de todo o portfólio”, explica.

O carro, prêmio mais esperado pelos vi-
sitantes, foi para o Unisuper Samy, de Bal-
neário Pinhal. Segundo o diretor Joel Porto 
Erling, este foi o primeiro ano que efetua-
ram transações na ExpoAgas. “Geralmente 
vamos apenas prestigiar o evento. Mas dessa 
vez compramos alguns equipamentos, como 
balanças e empilhadeiras, além de mercado-
rias em geral para a nossa loja”, conta. Com 
o prêmio já em mãos, a estabelecimento pre-
tende negociá-lo por outro veículo de carga, 
para melhorar o setor de entrega de ranchos. 
“O prêmio contribuiu para o crescimento da 
empresa, de forma a incentivar novos inves-
timentos a curto prazo. Agradecemos a dire-
toria da Agas e os fornecedores parceiros”, 
afirma o diretor.

N
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Gustavo Santana

Computadores para diversas lojas 
Um dos contemplados com notebooks foi o 

Armazém Macuglia, de Cruz Alta. “Quando de-
positei os cupons, até brinquei que seria um dos 
ganhadores”, revela o proprietário Sergio Macu-
glia. Mesmo sendo frequentador assíduo da Ex-
poAgas há quase 10 anos, esta foi a primeira vez 
que Macuglia foi contemplado. O computador 
está sendo usado no dia a dia do mercado. “Ele 
facilita nossa rotina pela mobilidade, pois posso 
usá-lo em qualquer local”, evidencia. 

Representando a cidade de Carazinho, um 
dos ganhadores foi o Super Economia. Confor-
me o comprador Marciel Soranzo, a empresa 
participa todos os anos. “É uma tradição para 
nós, ficamos ansiosos para chegar o dia do even-
to”, revela. Agora o item será usado nos proces-
sos internos, focado na parte de logística. “Sem-
pre participamos da promoção, mas é a primeira 
vez que recebemos algo. Fizemos vários negó-
cios este ano e mentalizamos que ganharíamos o 
carro, mas levar um computador foi excelente”, 
considera Soranzo.

O Sacolão Maquiné, de Capão da Canoa, tam-
bém é estreante na lista dos vencedores. Segundo 
o administrador Guilherme Rech, o notebook será 
usado no setor de marketing. “O prêmio agregou 
muito ao negócio. Por meio dele, vamos poder 
ampliar e desenvolver melhor as nossas mídias 
sociais”, explica. 

Mesmo participando do evento há mais de 25 
anos, a rede Supermercados Coqueiros, de Ca-

razinho, nunca tinha recebido uma premiação. 
Conforme o diretor comercial Leandro Rheinhei-
mer, o notebook serviu para ampliar o maquinário 
do setor de TI. Para ele, a promoção é um ótimo 
incentivo. “Qualquer prêmio é sempre bem-vin-
do e ganhar nos estimula a participar novamente. 
Com certeza os contemplados ficam muito feli-
zes”, opina. “Buscamos todo ano fechar negócios 
justamente para aproveitar tanto as condições da 
feira quanto o sorteio”, afirma. 

A equipe do Supermercado Andreazza, de 
Caxias do Sul, participa ativamente da feira. Em 
outras edições, a empresa já recebeu um notebook 
e até mesmo um carro. Seguindo a maré de sorte, 
este ano foi agraciada com mais um computador. 
O gerente administrativo Matheus Andreazza 
revela que o prêmio será usado na parte de reta-
guarda, junto com o sistema de gestão. “Tecnolo-
gia sempre agrega ao negócio. Aproveitaremos a 
mobilidade para aproximar setores ao sistema de 
gestão e realizar apresentações para grupos peque-
nos”, afirma. “Buscamos novidades em produtos, 
serviços e fornecedores, para que a empresa possa 
estar sempre evoluindo.” 

Anualmente, o supermercado Ledur, de São 
Sebastião do Caí, realiza negociações na feira e 
participa do sorteio, mas foi a primeira vez que foi 
contemplado. Pensando em estreitar os laços com 
seu consumidor, a proprietária Ana Letícia Ledur 
conta que o notebook será usado em um sorteio 
próprio do estabelecimento. “Isso ajuda a fide-
lizar. Com o prêmio que recebemos, farei meus 
clientes mais felizes”, anima-se Ana Letícia. 
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No débito ou
No crédito?

volume de vendas com cartões nos supermer-
cados varia conforme a loja se distancia dos 
grandes centros e da disponibilidade de outros 
meios de pagamento oferecidos pelos empre-
sários, tais como cheque ou crediário próprio. 
Fato é que os cartões de débito e crédito repre-
sentam mais de 55% dos pagamentos no setor. 

“Atualmente, são poucos os varejos que ain-
da abrem crediário ou aceitam cheques. Cada 
vez mais os consumidores dependem muito do 
limite do cartão para adquirir compras do dia 
a dia, sendo o uso do débito mais comum, e 
financiamento de produtos e serviços que ne-
cessitam de prazo ou parcelamento dos valores, 
assim como compras de urgência (imprevistos 
pagos na modalidade crédito)”, aponta Cláudio 

Paes, diretor comercial da SOS Cartões. Outra 
tendência que vem elevando o volume de ven-
das com cartões são as plataformas de e-commerce 
de supermercados.

Comodidade e segurança para os clientes 
e tíquete médio de compras maior do que em 
dinheiro são algumas das vantagens do uso de 
cartões. Além disso, as transações sem recursos 
em espécie conferem mais segurança, com pos-
sível redução dos custos com transportadoras de 
valores. “Outro benefício é o parcelamento das 
vendas com garantia de recebimento, além das 
compras realizadas por impulso de produtos fora 
da curva ‘A’ que possuem maior margem agrega-
da para o supermercadista”, detalha Paes.

Todavia, os empresários devem prestar 
atenção a alguns pontos, como realizar uma 
auditoria diária dos preços contratados e dos 
pagamentos realizados pelas administradoras, 
pois é comum nestas auditorias recuperar va-
lores não pagos e/ou cobrados indevidamente 
pelas administradoras de cartões. É recomen-
dado também auditar as informações contábeis 
do SPED para verificar se não existe diferença 
entre os valores informados para o Fisco pe-
las administradoras e aqueles informados pela 
contabilidade do supermercado. “É necessário 
considerar no fluxo de caixa futuro a previsão 
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Mais da metade dos pagamentos realizados em 
supermercados são feitos com cartões. Confira os 

pontos aos quais os empresários devem ficar atentos 
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de recebimentos com cartões (fundamental 
no momento de impor os limites de compras 
para o departamento comercial) e ainda avaliar 
o giro do estoque associado ao prazo médio de 
recebimento das vendas considerando as mo-
dalidades de recebimento com cartões (crédito, 
débito e vouchers Alimentação e Refeição)”, ob-
serva o diretor comercial.

Na opinião de Patrícia Machado, direto-
ra do Supermago, de Porto Alegre, os cartões 
proporcionam mais vantagens do que des-
vantagens. “A principal é a segurança, pois se 
torna desnecessário transitar com valores via 
carro forte ou similares, um serviço de custo 
elevado. Outro ponto positivo é que podemos 
diminuir a reserva de troco, algo com que o 
comércio sempre sofreu para conseguir suprir 
a escassez de moedas.”

O menor uso de dinheiro em espécie con-
fere mais agilidade no atendimento aos clientes, 
já que é preciso contar e conferir menos cédu-
las, bem como analisar notas falsas. “No meu 
ponto de vista temos apenas uma desvantagem 
contra o uso de cartões: as taxas. A regulamen-
tação das adquirentes de cartões de crédito e dé-
bito e a grande concorrência têm nos auxiliado 
para baixar este custo. Por outro lado, os vou-
chers Alimentação e Refeição têm cobrado va-
lores absurdos de taxas e até mesmo anuidade. 
Quanto mais transacionamos, mais pagamos”, 
reclama. Os estabelecimentos pagam às ban-

deiras de cartões de alimentação e refeição em 
média 5,5% sobre o valor da compra do cliente. 
“Se não houver uma união do setor, continua-
remos pagando cada vez mais taxas que não fa-
zem sentido se comparadas ao lucro líquido do 
supermercadista”, pontua a supermercadista. 

Hoje, 65% das vendas do Supermago são 
realizadas com cartões: “Entre cartão de débito 
e crédito transacionamos 50% de cada moda-
lidade, sendo que isso varia conforme a região 
atendida por loja”. Segundo Patrícia, antes de 
fechar qualquer negociação é importante ava-
liar mais de uma adquirente, levar em conside-
ração a isenção de máquinas e equipamentos e 
até mesmo arquivos para conciliação bancária. 
“Para quem opera no e-commerce é importante 
avaliar se as transações online terão as mesmas 
taxas das transações offline. É importante tam-
bém contratar uma empresa que realize a con-
ciliação de cartões e análises mensais dos relató-
rios de vendas”, afirma. 

análise fundamental
Os cartões representam muito no faturamen-

to, por isso é preciso que essa movimentação seja 
auditada. “Os supermercados devem informar 
aos órgãos fiscalizadores o seu volume de ven-
das com crédito e débito. Havendo divergência 
nestas informações, a empresa corre risco de ser 
denunciada e autuada pelo crime de sonegação 
fiscal”, destaca o diretor da SOS Cartões.
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“Atualmente, os supermercadistas estão mais 
abertos a aceitar todos os tipos de cartões pos-
síveis para evitar que o cliente acabe na concor-
rência. Outro aspecto é que, com a possibili-
dade de realizar auditorias automatizadas das 
vendas realizadas, ferramentas como a SOS 
Cartões proporcionam aos gestores condições 
de analisar volume de vendas com débito, cré-
dito à vista/rotativo (prazo de pagamento de 31 
dias em média), crédito parcelado, cartões ali-
mentação e refeição”. Além disso, a empresa 
também aponta a necessidade de antecipação de 
recebíveis, o custo médio ponderado das ven-
das com cartões (para considerar estes custos na 
formação de preços final ao consumidor). 

De acordo com o diretor comercial, realizar 
a auditoria das vendas com cartões é um pro-
cesso repetitivo da rotina diária de atividades de 
retaguarda dos supermercados, ou seja, é uma 
atividade que atende perfeitamente aos requi-
sitos de um processo/atividade que deve ser 
automatizado: é repetitivo e com rotina diária. 
“Em função do volume de administradoras, de 
bandeiras e de cartões que um supermercado 
aceita (cerca de 30 cartões, com taxas e prazos 
de pagamento diferentes), este processo torna-
se complexo para ser realizado manualmente, 
pois quando identificada uma inconsistência, 
a pesquisa da causa e dos seus efeitos pode ser 

complicada e dispendiosa, pois requer um con-
tato com as centrais de atendimento das admi-
nistradoras”, observa.

tendências
Paes lembra que muitos supermercados 

estão oferecendo cartões próprios, chamados 
de Private Label, como forma de oportunizar 
compras no seu supermercado para clientes que 
estão com os limites dos cartões de crédito tra-
dicionais tomados ou desejam utilizar o limite 
em outros tipos de compras.

Segundo a Associação Brasileira das Empre-
sas de Cartões de Crédito (Abecs), esta indústria 
vem crescendo 17% ao ano, sem nenhum sinal 
de fatores que possam frear este crescimento, 
motivado pela redução do uso de dinheiro, che-
ques e boletos. No primeiro trimestre a movi-
mentação chegou a R$ 416 bilhões. “Apesar dos 
números, mundialmente a tendência está na 
migração das transações por cartões por transa-
ções de pagamentos instantâneos, que, confor-
me a Federação Brasileira dos Bancos (Febra-
ban), devem chegar ao país por etapas e ainda 
em 2020 por meio de aplicativos de celular. Será 
possível enviar e receber dinheiro entre pessoas 
e empresas em até 10 segundos durante 24 ho-
ras por dia, sete dias por semana. Isso em três 
cliques, no máximo.

conciliação e auditoria
Além de levantar informações das administradoras para serem utilizadas na 
contabilidade para geração do SPED, o serviço de conciliação das vendas busca:

Organizar e resguardar eletronicamente as informações relativas às vendas com 
cartões e os respectivos pagamentos bancários, assim como os fatos geradores 
das despesas cobradas pelas administradoras que são utilizadas para gerarem 
créditos fiscais (que devem ser guardadas por cinco anos) para serem utilizados 
por ocasião de auditorias internas, externas, por órgãos fiscalizadores e no caso 
de contestações de vendas por parte de clientes.

Auditar se os valores cobrados pelas administradoras estão em conformidade 
com os contratos firmados pelos supermercadistas.

Realizar o processo de cobrança administrativa e judicial nos casos 
identificados de falta de pagamento de valores totais e/ou parciais de vendas 
realizadas e não reconhecidas pelas administradoras.

Realizar a defesa dos supermercadistas em casos de contestação de vendas 
por clientes, o chamado chargeback.

Fonte: Cláudio Paes, diretor comercial da SOS Cartões
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Modelo
Lojas associadas
Há duas formas de o consumidor receber dinheiro de 

volta pelo modelo de cashback. o dinheiro é depositado na conta 
corrente ou convertido em crédito nas lojas parceiras. os usuários 
normalmente usam sites e aplicativos que os direcionam para as 
empresas varejistas associadas. outra possibilidade é ele comprar 
em lojas físicas, parceiras de uma determinada plataforma, e soli-
citar o benefício no local. as operadoras obtêm lucros do mesmo 
modo que os sistemas de milhas e pontos, cujo objetivo é fidelizar 
o cliente: as empresas recebem uma comissão por anunciar as 
lojas parceiras. Essa comissão é repartida com o consumidor. 

Tecnologia
ELiminE a fricção 
nas opEraçõEs

dois fatores estimularam o boom de plataformas: o 
avanço da tecnologia e a mudança no comportamento 
do consumidor. Uma afetou a outra. com a facilidade de 
comprar a poucos cliques, em qualquer local, as pessoas 
estão mais propensas a apostar em ferramentas que dão 
benefícios. os sistemas de cashback têm crescido nos 
centros urbanos, assim como o e-commerce. de acordo 
com a pesquisa Global consumer insights, realizada pela 
consultoria pwc entre março de 2017 e o mesmo mês 
de 2018, cerca de 65% dos consumidores que compram 
online o fazem regularmente.

VanTageM
cartEiras virtUais
aplicativos de entrega de 

comida, como rappi, ifood e Uber 
Eats sobressaem no ramo com o 
oferecimento de carteiras virtuais 
(“e-wallets”). são contas eletrônicas, 
vinculadas ou não a cadastros 
bancários, que acumulam dinheiro para 
que o indivíduo faça transações pela 
internet. o dinheiro que retorna vai 
para a carteira virtual, onde se acumula 
para ser usado na mesma plataforma. 
“Há retornos agressivos feitos como 
estratégia de aquisição de clientes, 
mas é difícil que se sustentem no longo 
prazo”, avalia o especialista em varejo, 
Luciano souza santos.
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RetoRno e 
fidelização
as plataformas de cashback 
funcionam como programas 
de fidelidade que devolvem 
dinheiro na conta ou dão bônus 
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HiSTórico
nascEU nos Estados Unidos
o cashback é velho conhecido do varejo físico. a iniciativa 

surgiu nos Estados Unidos, onde é praticada desde a década de 80. 
no Brasil, os programas caminham rumo à consolidação. o mercado 
conta com agentes que operam com milhões de usuários e parcerias 
de peso, num nível alto de profissionalismo para que todos os elos 
sejam beneficiados. “se o modelo irá prevalecer ou não, quem vai 
determinar é o mesmo sujeito de sempre: o consumidor”, afirma 
o especialista em varejo. algumas das principais plataformas no 
mercado são cashback World, Beblue, poup, mooba, cashola, méliuz, 
meu dim dim e mycashBack.

SiSTeMa
aUmEnto 
do tíqUEtE

o cashback ou “dinheiro de 
volta” e um sistema adotado 
por empresas que funcionam 
como intermediárias entre 
o consumidor e lojas dos 
mais variados setores. ao 
começar a fazer compras, o 
consumidor acumula dinheiro 
em uma conta virtual. o 
montante varia de acordo 
com o preço dos produtos 
e a porcentagem de retorno 
oferecida pela loja, que pode 
ficar entre 1% e 50% do valor 
total da compra. para o lojista, 
representa um pequeno 
investimento que aumentará 
as chances de o cliente 
realizar outras compras, além 
de facilitar o aumento do 
tíquete médio.

aBrangência
novas EstratéGias
“a ideia é que o consumidor possa utilizar a plataforma em 

todas as suas compras do dia a dia, desde o restaurante, a farmácia e 
a padaria, até para a compra de passagens aéreas e reserva de hotéis 
para suas férias, por exemplo”, declarou o diretor geral da myWorld, 
operadora da cashback World no Brasil, davi damazio. recentemente, 
a empresa multicanal e mutissetorial de compras englobou marcas 
como pizza Hut, centauro, applebees, tip top e muitas outras no 
evoucher. trata-se de um recurso digital para facilitar o processo de 
compra e oferecer dinheiro de volta aos consumidores que utilizam 
alguma das mais de 130 mil empresas parceiras ao redor do mundo 
em e-commerces e lojas físicas. 

©iStock.com/george rudy

Tendência
consUmidor Gosta
de acordo com a nielsen, o Brasil é o país latino-ame-

ricano com maior adesão a programas de fidelidade, com uma 
participação de 53% dos clientes entrevistados. do total de clien-
tes que aderem, 29% afirmam que se identificam no programa ao 

acessar a conta na própria 
loja e ceder informações 
como número de telefone, 
endereço de e-mail e outras 
informações. outros 42% 
o fazem acessando o site 
do varejista de casa. é com 
base nessas tendências 
apontadas em pesquisas 
que muitos empreendedores 
estão investindo no modelo.
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perfil do varejo (Supermercados Tischler)

Do campo
para o comércio

agricultor agudense Arnoldo Tischler decidiu tro-
car, em 1924, o arado pelo balcão, abrindo a Casa 
Arnoldo Tischler na rua Júlio de Castilhos, em 
Cachoeira do Sul. Na década de 1950, os 3 filhos 
do empresário, Noé, Orlando e José, trabalhavam 
no negócio, que possuía oito funcionários. Dois 
genros dele, José Antonio Salles Onófrio e Gusta-
vo Corrêa Müller, também integravam a equipe. 
Foi essa segunda geração que constituiu com Ar-
noldo a empresa Tischler & Cia. Ltda., que passou 
a atuar também no ramo de supermercados.

Em agosto de 1968, foi inaugurada a primeira 
loja, ao lado do antigo comércio. “Somos pionei-
ros no sistema de autoatendimento no municí-
pio”, afirma Mariane Labres, atual administradora 
geral. O local contava com uma área construída de 
300 m2, cinco caixas e 14 colaboradores. Em 1970, 
um pavimento foi construído no mesmo espaço 
para abrigar o setor administrativo da empresa. 
Uma filial foi aberta em julho de 1971 na rua 7 de 
Setembro. “Os resultados justificaram a constru-
ção de um amplo supermercado na rua Ramiro 
Barcelos, em maio de 1972”, resgata a profissional. 
A nova unidade ganhou estacionamento, depósito 

de 500 m2 e área de vendas de 1,1 mil m2. Em 
1994, o local foi ampliado em mais 1,3 mil m2. “A 
remodelação de 1996 informatizou e aumentou 
os caixas, agilizando o atendimento aos clientes.”  
Logo, o local foi transformado em macroatacado.

Em janeiro de 1978, a rede contou com nova 
unidade na rua David Barcelos. Um mês depois, 
foi adquirido outro supermercado na rua Alari-
co Ribeiro, Zona Norte. “Em 1990, optou-se 
em transferi-la para a Avenida Brasil, no bairro 
Marina”, resgata Mariane. Em outubro de 1980, 
entrou em operação a unidade da Avenida Brasil, 
com padaria. “A partir daí, a empresa se tornou 
autossuficiente na produção de pães e biscoitos, 
passando a abastecer as demais lojas.” A sexta filial 
foi construída na rua Liberato Salzano, em mar-
ço de 1984, para atender a Zona Sul. Sete meses 
depois, foi inaugurada mais uma loja na esquina 
das ruas Saldanha Marinho e Milan Krás. A oitava 
unidade surgiu em junho de 1988 na avenida Bra-
sil. Já em dezembro de 1992, foi adquirido mais 
um supermercado na rua Duque de Caxias.

Atualmente, a empresa conta com 650 funcio-
nários e 34 jovens aprendizes. O mix é formado 
por 15 mil produtos no supermercado e 10 mil 
no armazém. Desde março, a Rede Tischler op-
tou por uma gestão profissional, executada por 
Mariane. “Temos um conselho de sócios, em que 
cada núcleo familiar tem um representante e mais 
dois conselheiros consultivos”, explica.

No Ranking Agas 2018, a empresa ficou em 
19º lugar. “A longevidade da rede é um fator 
relevante, pois a maioria dos clientes frequenta 
os supermercados desde a infância.” A empresa 
registrou, em 2018, R$ 165 milhões de fatura-
mento bruto. “Estamos reinaugurando uma das 
lojas  (foto) com uma nova proposta de layout, 
mix diferenciado e a novidade pet friendly.” 
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Rede de 
Supmermercados 

Tischer conta 
com nove lojas 

em Cachoeira do 
Sul, amplo mix e 

faturamento bruto 
de R$ 165 milhões 



Mostre o que 
você tem a dizer

Precisando de gestão de conteúdo? 

Somos especialistas em branded content em 

diferentes mídias. Produzimos textos e design 

gráfico, áudios e vídeos, conforme a melhor 

estratégia para o seu negócio. Conquiste seus 

clientes oferecendo conteúdo exclusivo e 

qualificado. Faça conosco seu orçamento.

(51) 3346-1194

www.tematica-rs.com.br

Facebook: tematicapublicacoes

Twitter: tematicaRS

Instagram: @tematicars

LinkedIn: Temática Gestão de Conteúdo
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Iniciativa vai qualificar 
produtores rurais e 

integrar elos da cadeia de 
produção de FLV

Comitê AgroAgAs 
é lAnçAdo

om o intuito de capacitar o produtor rural e 
aproximar o setor primário do supermerca-
dista, a Agas lançou o Comitê Agroagas du-
rante a ExpoAgas 2019, em parceria com a 
Farsul, Sebrae, Emater e Senar-RS. O grupo 
é coordenado pelo diretor da Agas de Capão 
da Canoa, Cesion do Nascimento Pereira, 
e pretende trabalhar de forma a valorizar os 
trabalhadores do campo. “Vamos auxiliá-los 
a entregar o melhor produto ao supermer-
cado, além de incentivar a sucessão familiar 
para que os filhos dos produtores rurais con-
tinuem produzido em um negócio rentável”, 
afirma Pereira.

Na esteira das cobranças por rastreabili-
dade e qualidade, o comitê chega para aju-

dar quem produz FLV a identificar melhores 
oportunidades na cadeia de abastecimento e 
a se adaptar às novas exigências. “O FLV é 
responsável por 8% das vendas nas nossas lo-
jas, mas seu índice de perdas também é alto, 
chegando a 4,6%. Temos um trabalho longo 
pela frente”, relata Pereira. “Estamos na van-
guarda dos processos porque sabemos que a 
fiscalização é maior na ponta”.

O gerente setorial de agronegócio do 
Sebrae-RS, André Bordignon, explica que a 
parceria integra um novo ciclo do programa 
Juntos para Competir. “A iniciativa surgiu 
como uma ação dentro do Projeto Horticul-
tura no RS, para que houvesse um fórum téc-
nico entre o produtor rural e o supermercado 
no qual fossem debatidas questões sobre qua-
lidade de produto e controle de qualidade na 
entrega, política de preços, logística de entre-
gas, entre outros temas que geram impactos 
diretos nas vendas”, conta. 

A proposta é melhorar a relação de parce-
ria existente entre produtores e supermerca-
distas, conectando ainda mais estes dois elos 
da cadeia de FLV para solucionar gargalos e 
gerar menos impactos negativos. Um dos 
pontos mais importantes para ambos é mini-
mizar os prejuízos com as perdas e buscar so-
lucionar os problemas das relações de comér-
cio. “Serão tratados temas como: Qualidade, 
procedência, segurança e logística de entregas 
em todos os elos da cadeira produtiva”, expli-
ca Lissandra Monza, gerente regional metro-
politana do Sebrae-RS. 
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Grupo de Pelotas 
troca experiências 

em sala de aula

retA finAl 
dAs formAções

stão entrando nas últimas fases as turmas 
de 2019 do curso livre de Gestão em Super-
mercados (GES), que possuem patrocínio de 
Coca-Cola Femsa Brasil. Em Pelotas, o gru-
po participou do módulo jurídico. Na aula 
de gestão financeira, foi abordado o case de 
sucesso, com Salvador Fraga, e Fundamentos 
na Gestão de Controladoria e Auditoria, com 
Vanderlei Goulart. Já Fiscalização Federal, 
Normas Regulamentadoras e Acessibilidade 
serão os temas apresentados por Pedro Savi. 
Um dos alunos na região é Tiago da Cunha 
Rodrigues, proprietário do TC Rodrigues 
Minimercado, de Bagé, que espera fechar 
seus estudos em outubro.  “As aulas são muito 
boas. O GES tem professores bem atualiza-
dos, então é uma boa ferramenta de qualifica-

ção”, afirma ele, citando que tem conseguido 
colocar os conhecimentos em prática no ne-
gócio. “Um módulo complementa o outro, 
aprendemos todos juntos.”

Em Porto Alegre, no último módulo, o 
tema é Óperação de Loja, com Rogério Ma-
chado ensinando Pricing. Gestão de TI será 
ministrado por Henrique Oyarzabal, e Ges-
tão de Padaria, por Fernando Batistello. A 
empreendedora Rosane Paréa Duccós já se 
prepara para o trabalho de conclusão. “Como 
eu não era da área supermercadista, foi váli-
do, pois mergulhei no setor, tanto nas aulas 
como no convívio com os colegas e profes-
sores”, conta a analista de sistemas, que se 
prepara para inaugurar o Mercado 909, no 
bairro São Geraldo, no final de novembro. 
“Será um grande desafio recomeçar em outra 
área aos 73 anos, com apoio da família e mais 
experiência de vida.” 

Já os supermercadistas de Carazinho estu-
daram Gestão Financeira sob o comando de 
Jôni Franck, que abordou Fluxo de Caixa e 
Rotinas Financeiras. O último módulo traz 
como tema Gestão de Perecíveis, com Luis 
Carlos Jantzen. Para a gestora de RH do Co-
queiros Supermercados, Daniela Rovadosky, 
a especialização agrega muito ao trabalho na 
área. “O curso nos dá a perspectiva de como 
as outras empresas funcionam. É uma grande 
troca de experiências, pois cada supermerca-
do tem a sua forma de trabalhar. A turma é 
participativa e os professores muito bons.”
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Escolha EssEncial
Brasil conta atualmente, segundo a Associa
ção Brasileira de Supermercados (Abras), com 
89,7 mil lojas em operação, quase 2 milhões de 
colaboradores e 22 milhões de m² em áreas de 
vendas. Para suportar o alto tráfego de pessoas, 
carrinhos e transporte de mercadorias, um piso 
de alta resistência é fundamental. As primeiras 
impressões também fazem diferença, então é 
preciso garantir um bom visual e a segurança de 
clientes e funcionários.

Segundo a Associação Nacional Pisos Re
vestimentos Alto Desempenho (Anapre), o 
mercado brasileiro de pisos industriais come
çou a evoluir expressivamente a partir dos anos 
2000, movido pela expansão da base industrial, 
sobretudo nos setores de alimentos e bebidas, 
de papel e celulose, automotivo e farmacêutico, 
o que propiciou ao mercado de pisos a oferta de 
novas frentes de atividades. Da mesma forma, o 

setor supermercadista notou a importância da 
escolha do piso para suas lojas. 

Segundo o coordenador comercial da Ston
gel Engenharia Guiherme Gurgel, a beleza e a 
durabilidade são levadas em consideração na 
hora da escolha. “Os clientes procuram pisos 
com alto apelo estético, de alta resistência e 
longevidade que possam ser aplicados com a 
menor interferência possível em sua operação”, 
alega. Porém, alguns cuidados devem ser obser
vados na escolha do material. “Materiais como 
a granilite, a cerâmica e o porcelanato permitem 
a proliferação de bactérias. Já os revestimentos 
a base de uretano possuem agentes inibidores 
fungicidas e bactericidas”, demonstra. Outro 
ponto citado por Gurgel é que os granilite, ce
râmicas e porcelanato são de fácil manutenção.” 
Já a aplicação do epóxi ou do uretano exige um 
grau de conhecimento maior devido às suas 
normas e orientações de aplicação”, expõe.

Na manutenção, o foco deve ser na fre
quência da limpeza, nos riscos de contaminação 
dos produtos e nas sinalizações de segurança. 
“A limpeza traz ao piso uma maior durabilidade 
e mantém seu apelo estético”, alerta Gurgel. Já 
a contaminação pode ser evitada com o uso de 
pisos de alta resistência química, como o Ure
tano, pois são poucos os produtos que contami
nálo ou manchálo.

EscolhEndo os matEriais
O Brasil está em quarto lugar entre os maiores 

produtores mundiais de pedras naturais, segundo 

O

Mais do que a base de uma loja, o piso 
do estabelecimento reflete na estética, na limpeza 

e na segurança do local
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a Associação Brasileira de Rochas Ornamentais 
(Abirochas). Em consequência disso, materiais 
como o granito se tornam cada vez mais acessí
veis no mercado nacional. O país é responsável 
por 7% da produção mundial de rochas voltadas 
para a ornamentação de ambientes.

O diretor da MH Pisos (de Alvorada), Paulo 
Hetman, explica que as principais opções exis
tentes no mercado atualmente são os porcelana
tos, as placas de pedras naturais, o concreto na
tural e o lapidado, com acabamento mais fino. 

Há ainda alguns tipos de revestimento, como 
epox alto nivelante. Para os varejistas, uma dica 
é apostar em piso com resistência a abrasão. 
“Em um supermercado, existe muita circulação 
de pedestres e carrinhos. Nos corredores onde 
há mais tráfego de pessoas, como nas entradas e 
saídas dos estabelecimentos, a abrasão é muito 
alta e acaba ocorrendo um desgaste excessivo e 
muito rápido no chão”, considera Hetman.

Se o estabelecimento precisa reformar urgen
temente, o desafio é realizar a obra sem prejudi
car o andamento do negócio. “Alguns clientes 
optam por dividir este trabalho em etapas. Fa
zendo o isolamento da área para aplicar o piso e 
o mesmo curar para depois ser liberado”, sugere 
Gurgel. Por isso, investir em um piso de quali
dade, mesmo que gere custo, traz vantagens. “O 
maior benefício é não precisar reformar segui
damente. Além do transtorno, obras recorrentes 
geram muito gasto”, evidencia Hetman.
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produtos (Espumantes e Frisantes)

Símbolo de elegância e comemoração, os 
espumantes e os frisantes são muito procurados 

por seu sabor leve e refrescante

BorBulhas para 
celeBrar

ertencentes à classe dos vinhos, os espumantes e 
os frisantes são bebidas famosas pelas suas bolhas 
e espuma e estão quase sempre presentes em mo-
mentos de comemoração. São tradição em datas 
como Ano Novo e Natal, mas também muito 
consumidas em aniversários, formaturas e festas 
em geral. Com sabor bastante fresco e de acidez 
marcante, podemos encontrá-los em estilos mais 
secos e menor teor de açúcar ou mais doces.

A França é considerada o berço de criação 
dessas bebidas. Uma das versões que remonta a 
história conta que a invenção ocorreu por aca-
so. Dom Pierre Pérignon, monge beneditino 
e tesoureiro da abadia de Hautvillers, teria por 
muito tempo enfrentado o problema de que 
seus vinhos passavam por uma segunda fer-
mentação natural, alterando o sabor e causando 
borbulhas no líquido. Além disso, pela ação na-
tural, a presença de gás carbônico resultante da 
segunda fermentação fazia com que as garrafas 
estourassem. Para resolver os desafios, o monge 
teria criado vasilhames com fundos reforçados 
e uma vedação especial para suportar a pressão 
interna, processos usados até os dias de hoje.

Tanto o frisante quanto o espumante com-
binam com os mesmos pratos. Por serem leves 

e refrescantes, essas bebidas acompanham per-
feitamente refeições com características seme-
lhantes e que são geralmente servidas em dias 
mais quentes. Graças à acidez elevada, sugere-
se também servir com pratos mais gordurosos, 
já que a acidez ajuda a limpar a gordura do pa-
ladar. Algumas opções interessantes são entra-
das e canapés, saladas diversas, sushi e sashimi 
de peixes variados, pescados fritos e grelhados, 
massa ao molho branco e queijos diversos (fres-
cos, massa mole e mais firmes).

Diferentemente de alguns tipos de vinhos, 
os frisantes e a grande maioria dos espumantes 
são feitos para beber, no máximo, entre o pri-
meiro e o segundo ano de produção. A acidez e 
o sabor refrescante se perdem muito fácil com 
o passar do tempo. O ideal também é que essas 
bebidas sejam servidas bem geladas, com tem-
peratura de 6ºC a 8ºC. Para manter a tempera-
tura em dias muito quentes, as garrafas podem 
ser colocadas dentro de um balde de gelo. Uma 
alternativa para manter a bebida gelada por mais 
tempo é servi-la com uvas congeladas, que não 
alteram o sabor original do líquido.

Sinônimos de sofisticação e muito usadas 
para simbolizar conquistas, essas bebidas são 

P



historicamente veneradas pelas nobrezas do 
mundo. O espumante foi e é visto como uma 
característica ligada ao status social. Esta cono-
tação ocorre também pelos altos valores das 
garrafas, pois quanto mais complexa a forma de 
fabricação, mais elevado será seu custo. 

O nichO em dadOs
  Os espumantes têm conquistado cada vez 

mais o público brasileiro. Conforme dados do 
Cadastro Vinícola, mantido pela Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 
do Rio Grande do Sul (Seapdr-RS), houve au-
mento de 22% na comercialização de espumantes 
no mercado interno em 2018 (19,5 milhões de li-
tros) em relação a 2013 (15,9 milhões de litros). Se 
considerados somente o tipo moscatel – tipo doce 
indicado para quem está começando no mundo 
dos vinhos – o percentual sobe para 83%.

  A produção da bebida no Brasil também 
é destaque. O país já ganhou notoriedade por 
elaborar espumantes que conquistaram mais 
de 1,5 mil medalhas em concursos internacio-
nais, segundo a Associação Brasileira de Eno-
logia (ABE). Já o Instituto Brasileiro do Vinho 

(Ibravin) aponta que, anualmente, as vinícolas 
brasileiras comercializam aproximadamente 20 
milhões de litros de espumantes em território 
nacional. Desse número, 80% são do tipo bran-
co e o restante, rosés. O Rio Grande do Sul é o 
grande produtor nacional de espumantes, res-
pondendo por 85% da produção, segundo da-
dos do Cadastro Vinícola.

O clássicO espumante
Apesar de bastante similares, o que realmen-

te diferencia essas bebidas são seus processos de 

©iStock.com/Xamtiw

VOcê sabia? 

exclusiVidade dO champagne

Somente os espumantes produzidos na cidade de Champagne, no 
nordeste da França, podem ser denominados oficialmente com esse 
nome. Desde 1927, a pequena região — que ocupa apenas 32 mil 
hectares — é a única autorizada a chamar os rótulos ali produzidos de 
‘champanhes’. Seu posto de destaque no setor vitivinícola foi garantido 
graças a terem sidos descobertas por lá algumas das principais ino-
vações na produção de espumantes, além da qualidade singular das 
bebidas ali produzidas.

©iStock.com/Lostinbids
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produtos (Espumantes e Frisantes)

Variações de espumante

Conheça seis classificações para as bebidas, conforme a concentração de açúcar 
residual na garrafa:

Nature – Espumante mais seco, com açúcar residual de 3 gramas por litro. 
Tem este nome pelo fato de o líquido estar em um estado mais “ao natural”, 
sem intervenção. 

extra brut – Considerados espumantes bastante secos e de acidez mais elevada. 
A concentração de açúcar varia entre 3,1 e 8 gramas por litro.

Brut: Espumante seco mais comum nas prateleiras. Tem sabor final bem seco, 
mas é mais versátil que o extra brut. A concentração de açúcar é de 8,1 e 15 
gramas por litro.

sec ou seco – Apesar do nome, apresenta sabor equilibrado, com doçura mode-
rada e acidez suave. Possui de 15,1 a 20 gramas de açúcar residual por litro. 

Demi-sec – O teor de açúcar dessa categoria é ampla, indo de 20,1 a 60 gramas 
por litro. O sabor varia muito em cada rótulo. Ideal para quem não gosta dos 
espumantes secos nem dos muito doces.

Moscatel – Mais famoso da categoria de espumantes. Possui concentração de 
açúcar superior a 60 gramas por litro e sabor perceptivelmente doce. 

fabricação, que possuem algumas peculiarida-
des. Para ser considerado um espumante, o vi-
nho base deve conter gás carbônico originário 
da segunda fermentação natural. Este tipo de 
líquido sempre é elaborado através de uvas pró-
prias para a fabricação de vinhos finos.

Na segunda fase de fermentação, exis-
tem dois métodos diferentes. No champenoise 
(também chamado de tradicional ou clássi-
co), o processo do vinho base ocorre dentro 
da própria garrafa. Já no método charmat, o 
líquido realiza sua segunda fermentação em 
tanques de aço inox. Por fim, nos dois jeitos 
a bebida recebe uma mistura intitulada liqueur 
d’expédition (licor de expedição), responsável 
por definir a classificação do espumante. 

Conforme as normas da União Brasilei-
ra de Vitivinicultura (Uvibra), na produção 
de um espumante, o gás ou anidrido carbô-
nico deverá ser obtido naturalmente durante 
a fermentação da bebida. Seu teor alcoólico 
pode variar entre 10 a 13% e a pressão míni-
ma exercida no vasilhame é de 3 atmosferas, 
podendo chegar até 6.

Entre os mais famosos tipos de espuman-
tes estão o Prosecco (feito na região vinícola 
do Vêneto, na Itália, com uvas tipo glera); o 
Asti (elaborado com uva moscato, de única 
fermentação em tanques com retenção do gás 
carbônico liberado e interrompida por resfria-
mento); o Sekt (originário da Alemanha), e o 
Cava (produzido na Espanha, na região da Ca-
talunha e de Penedés, onde é produzido quase 
todo o vinho espanhol).

cOnheça O frisante
Diferentemente do espumante, o frisante 

fermenta somente uma vez e é a partir dessa 
única fermentação que é produzido seu gás 
carbônico. Durante a sua produção, o gás pode 
ser obtido de forma natural como também ar-
tificial – sendo gaseificado através de quaisquer 
processos. Por conta disso, este tipo de bebida 
costuma ter menos espuma e bolhas. Trata-se 
de uma fermentação sem vinho base, sem licor 
de tiragem e sem licor de expedição.

Os frisantes podem obter uma graduação 
alcoólica entre 7 e 14% em volume e sua pres-
são varia entre 1,1 e 2 atmosferas. Com uma 
pressão interna bem menor, a bebida não ne-
cessita de garrafas extremamente resistentes, 
pois a pressão não é suficiente para estourá-las. 
Os mais conhecidos frisantes são os produzi-
dos na Itália, conhecidos como lambruscos.

©iStock.com/DNY59
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projeto de conversão da Medida Provisória 
da Liberdade Econômica, de autoria do De-
putado Jerônimo Goergen, foi festejado pe-
los empreendedores brasileiros em razão das 
alterações na legislação trabalhista que abri-
gava. Seus detratores, de forma pejorativa, 
classificaram o projeto como minirreforma 
trabalhista. O projeto desidratou na Câmara e 
recebeu uma pá de cal do Senado. Com efei-
to, prevalecendo as alterações feitas pelo Se-
nado em duas etapas (quando da aprovação e 
para tentar corrigir as distorções da alteração) 
a minirreforma trabalhista virou pó.

No segundo texto encaminhado ao Presi-
dente da República para sanção, as modifica-
ções ficaram limitadas ao aumento de 10 para 
20 do número mínimo de empregados que 
obriga a empresa a manter registro de horá-
rio; a possibilidade de adoção do registro de 
ponto por exceção à jornada regular, median-
te acordo entre empregado e empregador; 
e a CTPS eletrônica. Em que pese opiniões 
de que as regras relativas a grupo econômi-
co e de despersonalização da pessoa jurídica 
alcançam as relações trabalhistas, pensamos 
diferente. A alteração ocorreu no Código Ci-
vil, mas a legislação trabalhista trata especifi-

camente da matéria, assim não existe lacuna 
para aplicação da regra civil. 

A autorização permanente para a utiliza-
ção de empregados em domingos e feriados 
em todas as atividades foi excluída pelo Se-
nado, sob a justificativa de se tratar de ma-
téria estranha à MP original. Com base em 
construção interpretativa do Senado, o texto 
foi direto para a sanção presidencial e não re-
tornou para a Câmara (regra expressa prevista 
em caso de modificação pelo Senado). Neste 
cenário, líderes de três partidos ingressaram 
no STF com mandado de segurança contra 
a decisão do Presidente do Senado Federal. 
Com a possiblidade de desdobramentos judi-
ciais e havendo indefinição sobre a sanção in-
tegral pelo Presidente da República, o cenário 
legal, quando da publicação deste artigo, po-
derá estar alterado. 

Considerando a fotografia do dia, com 
relação ao trabalho em feriados nos super-
mercados, voltamos a estaca zero, mantido 
o quadro de insegurança jurídica decorren-
te da discussão de prevalência das regras da 
Lei 10.101 ou do Decreto 27.048. A calmaria 
anunciada pela Lei da Liberdade Econômica 
virou tormenta.

O
“Com relação ao 

trabalho em feriados 
nos supermercados, 

voltamos à estaca 
zero, mantido o quadro 

de insegurança
jurídica decorrente 

da discussão
de prevalência 
das regras da 

Lei 10.101 ou do 
Decreto 27.048.”

FLáviO ObinO FiLhO Advogado e sócio-fundador 
da Sociedade dos Advogados Trabalhistas de 

Empresas do RS (Satergs)
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Mili
Nova liNha de absorveNtes
a indústria paranaense lançou sua nova linha de 
absorventes femininos com cinco modelos adequados 
a diferentes necessidades e etapas do fluxo. são eles 
o Protetor diário, o Proteção total, o dia&Noite, o 
Noturno e o Pós-parto e Pós-cirúrgico. os dois últimos 
são mais alongados, com 27 e 31 centímetros, com 
uma camada extra de proteção. todos os modelos são 
hipoalergênicos e vêm com abas flexíveis.

Copra
leite de coco em outra versão
os leites de coco para beber copra nos sabores original e 
chocolate chegaram em setembro ao varejo na versão tetra 
pak uht. o produto da fabricante alagoana, especializada no 
processamento de coco seco, é vegano, ideal para substituir 
achocolatados à base de leite ou soja. Não contém glúten e 
nem lactose. o prazo de validade é de 8 meses.

BoM prinCípio aliMentos
cremes de avelã
a empresa gaúcha apresentou na expoagas 
novas embalagens para seus cremes de 
avelã e uma versão do produto com cacau e 
pedaços de castanha. a embalagem de 160g 
tem formato arredondado e sem “ombros”. a 
ideia é que o consumidor possa abri-la com 
facilidade e desfrutar ao máximo a novidade. 
Para quem deseja compartilhar ou utilizar no 
preparo de receitas, há potes de 1kg e 2,5kg. 

nestlé
olha só quem está de volta
“se é são luiz, é Nestlé” foi um dos slogans mais 
icônicos entre as décadas de 60 e 90. criado para 
os biscoitos são luiz, ele era propagado entre os 
muitos fãs do produto – que agora podem voltar 
a experimentá-lo. desde junho, a Nestlé voltou 
a vender são luiz em dois formatos: recheado e 
wafer, nos sabores morango e chocolate.
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Cooperativa nova alianÇa
bebida refrescaNte em lata
o del sole, bebida gaseificada feita a partir de 
vinho e suco de uva, ganha mais uma opção 
em embalagem: a lata de 269ml. a novidade 
foi apresentada pela cooperativa Nova aliança 
na expoagas. o produto pode ser encontrado 
nas versões branco e rosé. o novo formato 
preserva os atributos da bebida e dá mais 
praticidade ao consumidor. 

CoCa-Cola FeMsa Brasil 
laNça Novos eNergéticos
a coca-cola femsa brasil anuncia o lançamento 
de três novos energéticos da linha monster 
energy: monster mango loco (com 16% de suco 
de manga), monster absolutely Zero (8 kcal por 
lata e zero açúcar) e monster ultra violet (mistura 
do sabor cítrico com um mix de uva). sucesso fora 
do país, as três novidades chegam para compor 
a carteira da marca. agora, o portfólio conta com 
sete energéticos disponíveis.

Cooperativa piá
bebida Probiótica 
a base de Kefir
a indústria gaúcha é uma das pioneiras ao lançar 
no mercado brasileiro o produto Kefir, uma 

bebida probiótica 
desenvolvida com 
microflora dos grãos 
de kefir. inicialmente, 
a linha será produzida 
em embalagens de 
750g e nos sabores 
Natural e no exótico 
baunilha cítrica, 
ambos adoçados 
com demerara, 
açúcar a base de 
cana, minimamente 
processado.

Girando sol 
limPador Perfumado
a nova geração dos limpadores Perfumados da girando 
sol ganha um atributo tecnológico, com neutralizadores 
de maus odores que se somam às fragrâncias refinadas. 
a linha será comercializada em seis versões: suave 
magia (500ml, 1l e 2l); encantos de Primavera (500ml, 1l 
e 2l); manhãs de orvalho (500ml, 1l e 2l); Pura sedução 
(500ml e 1l), e os novos Poder do oceano (500ml) e 
energia das flores (500ml).



114 REVISTA AGAS

gestão

e lembro de uma entrevista publicada há anos 
na revista Exame com um especialista alemão 
em negócios e multiculturalismo, o professor 
Sebastian Reiche. Ele falava dos perigos dos este-
reótipos em um mundo em que o trabalho é glo-
balizado e, logo, sobre a necessidade de fugir dos 
rótulos baseados em nossa cultura e formação.

Poucos anos antes eu havia experimentado 
na pele os efeitos dos estereótipos no trabalho. 
Era executiva de uma grande companhia bra-
sileira e fui enviada a uma reunião no exterior 
representando a empresa. Ao chegar, tentaram 
barrar a minha participação na reunião com o 
presidente mundial da outra empresa envolvida, 
pois não era possível a minha organização ter en-
viado uma mulher jovem para representar seus 
interesses. Esse episódio me marcou, mas foi um 
dos muitos que também me ensinou a lidar com 
os estereótipos no ambiente corporativo, não 
permitindo que eles se tornassem uma pedra no 
caminho da minha trajetória profissional.

Uma das principais lições que aprendi com 
esse acontecimento é: no ambiente corporativo 
o único julgamento permitido é sobre o desem-
penho, e pessoas diferentes têm resultados me-
lhores quando trabalham juntas. Um relatório 
de 2018 da empresa de consultoria global Ernst 
& Young mostrou que nas empresas que tinham 
pelo menos 30% de diversidade de gênero, os re-
sultados financeiros eram melhores.

Mas como conviver com colegas preconcei-
tuosos? Sim, infelizmente ainda existem colegas 
que adoram esterótipos e trazem suas preferên-
cias pessoais para o ambiente corporativo, muitas 
vezes de forma velada. Esse preconceito advém 
da ignorância e, nestes casos, a resposta é educar. 
Punir não mudará essas pessoas, brigar muito me-
nos, mas a educação pode fazê-las entender que 
orientação sexual, peso e características físicas não 
definem caráter e desempenho no trabalho. Pre-
cisamos educar pelo exemplo e diálogo!

Como nas relações de trabalho modernas nin-
guém faz nada sozinho, o “manda quem pode, 
obedece quem tem juízo” foi substituído pela 
empatia e tolerância, em que todos podem errar e 
somar no trabalho. Não cabe no escritório o “não 
gosto de gays”, “fulano está acima do peso”, “pre-
firo trabalhar só com homens”. Ninguém quer 
saber a sua opinião! Na vida pessoal você escolhe 
com quem conviver, no ambiente de trabalho isso 
não é uma escolha: é preciso se adaptar, exercitar a 
empatia e se colocar no lugar do outro.

Parece simples, mas não é. Diversidade não 
é só colocar um monte de pessoas diferentes em 
uma mesma sala. É preciso uma mudança de 
mentalidade de líderes e liderados. Isso exige trei-
namento comportamental! As empresas devem 
ter um olhar crítico ao que já é uma grande revo-
lução na gestão de pessoas moderna: o fato de que 
comportamento vale muito mais do que técnica!

M

“Na vida pessoal 
você escolhe com 
quem conviver, no 

ambiente de trabalho 
isso não é uma 

escolha: é preciso se 
adaptar e exercitar  

a empatia.” 

Por que estereótiPos ainda 
são Presentes?

Erika LiNharEs Pedagoga e especialista 
em educação corporativa
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pós quatro meses de intensas negociações, o 
Congresso Nacional aprovou a Medida Provi-
sória 881/2019, batizada de MP da Liberdade 
Econômica, um conjunto de normativas para 
melhorar o ambiente de negócios no Brasil. 
A proposta apresenta uma série de iniciativas 
para destravar as atividades produtivas, entre 
elas a desburocratização para a abertura e fe-
chamento de empresas, extinção de alvarás 
para atividades de baixo risco, estímulo à ino-
vação tecnológica, segurança jurídica nas rela-
ções contratuais e a punição do abuso regu-
latório. Tão importante como as reformas da 
Previdência e Tributária, a MP da Liberdade 
Econômica tem o diferencial de gerar impacto 
já no curto e médio prazos, contribuindo para 
a proliferação de novos empreendimentos e a 
captação de investimentos privados. O Estado 
passa a ser obrigado a fixar prazos para a con-
cessão de um alvará, por exemplo. Se ele não 
cumprir, haverá sua aprovação tácita. 

A MP permite ainda que os preços flutuem 
pela lei de oferta e demanda desde que não se-
jam mercados regulados ou uma situação de 
emergência ou calamidade pública. As empre-
sas ainda poderão economizar com custos de 
arquivo de documentos, digitalizando todas 
essas informações. A própria facilitação do ato 

de abrir e fechar uma empresa deve estimular o 
surgimento de novas empresas, cujos empreen-
dedores chegam ávidos por colocar no mercado 
novos produtos, novas ideias e conceitos. Nisso 
também a MP da Liberdade Econômica atua, 
ao criar uma espécie de imunidade burocrática 
para quem quer inovar, desde que a invenção 
não traga riscos ao meio ambiente e à saúde hu-
mana. Sistemas como o Bloco K e o eSocial se-
rão substituído por instrumentos mais simplifi-
cados. As estimativas são as melhores possíveis. 

Segundo dados do Ministério da Econo-
mia, as novas práticas previstas pela MP 881 
têm potencial de geração de 3,7 milhões de 
empregos nos próximos dez anos, o incre-
mento anual de 0,7% no PIB per capita. O es-
tudo tem como base os índices mundiais de 
liberdade econômica e facilidade de iniciar 
negócios. Num prazo de 10 a 15 anos, as me-
didas devem elevar os indicadores brasileiros 
para o mesmo patamar de países como Chile, 
Espanha, Itália e Uruguai. A expectativa é de 
que o Brasil suba 100 posições no ranking de 
liberdade econômica da Heritage Fundation – 
hoje, o país ocupa a 150ª posição. São práticas 
comuns e corriqueiras já aplicadas no mundo 
inteiro, que agora chegam para levar o Brasil a 
um novo patamar econômico.   

A

“A MP cria 
uma espécie 

de imunidade 
burocrática a quem 
quer inovar, desde 

que a invenção não 
traga riscos ao 

meio ambiente e à 
saúde humana.”

JerôniMo GoerGen Deputado Federal (PP-RS)
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Associação Gaúcha de 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320 – CEP 90240-610

Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

Contato:

(51) 2118-5200

agas@agas.com.br

www.agas.com.br

Presidente

Antônio Cesa Longo / Bento Gonçalves

Vice-Presidentes

Augusto de Césaro / Esteio

Cláudio Zaffari / Porto Alegre 

Ezequiel Stein / Igrejinha

Patrique Nicolini Manfroi / Bagé

Sérgio Zaffari / Passo Fundo

Diretores

Ademir José Gasparetto / Viamão

Antônio Alberto Righi / Santana do Livramento

Antônio Ortiz Romacho / Gravataí

Carlos Ely / Porto Alegre 

Cláudio Schwerz / Cruz Alta

Jaime José Andreazza / Caxias do Sul

Jairo Libraga / Santa Maria

José Reni Milanezi dos Santos / Imbé

Leonardo Taufer / Lajeado

Lindonor Peruzzo Júnior / Bagé

Manuel Ademir Pereira / Viamão

Matheus de Aguiar Viezzer / Canoas

Paulo Fernando Pfitscher / Porto Alegre 

Pedro Jacó Schneider / Ivoti

Raymundo Renero Beltrame Neto / Santa Maria

Conselho Fiscal

Cesion do Nascimento Pereira / Capão da Canoa

Franck Flamarion Muller / Taquara

Jacinto da Luz Machado / Porto Alegre 

Luiz Carlos Carvalho / Rio Grande

Olirio Bortolon / Vacaria

Sandro Formenton / Canoas

Conselho Superior

Ademar Pedro Cappellari / Porto Alegre 

Cláudio Ernani Neves / Jaguarão

José Luiz Righi / Santana do Livramento

Lindonor Peruzzo / Bagé

Santo Assis Beltrame / Santa Maria

Ugo Dalpiaz / Osório

Representantes

Ademir Fávero / Erechim

Alceu Maggi Borges / Cachoeirinha

Amaury Andre Feron / São Luiz Gonzaga

Ardi Deloi Muller / Taquara

Arlei José Karpinski / Getúlio Vargas

Arthur Ribeiro Sobrinho / Soledade

Carlos Alberto Bucker / Ibirubá

Celso Miller / Santa Cruz do Sul

Cláudia Sonda / São Paulo

Cláudio Zaleski / Horizontina

Daniel Lenz / Venâncio Aires

Danilo Tiziani / Porto Alegre

Davi Treichel / Pelotas

Eduardo Vilella Neves / Jaguarão

Ezequiel Longo / Marau

Fernando De Césaro / Farroupilha

Gastão H. Weinert / Santo Ângelo

Gilberto José Cremonese / Santa Maria

Helvio Debona / Sarandi

Ismael Ali Baklizi / Uruguaiana

Ismael Becker / São Leopoldo

Joel Erling / Balneário Pinhal

Leandro Alberto Rheinhermer / Carazinho

Luiz Antônio Oliveira / Alvorada

Luiz Brandão / Santiago

DePARtAmentoS   
Associado / atendimento@agas.com.br

Capacitação / capacitacao@agas.com.br

Comercial / comercial@agas.com.br

Financeiro / financeiro@agas.com.br

Imprensa / imprensa@agas.com.br

Jurídico / juridico@agas.com.br

marketing e eventos / eventos@agas.com.br

Marili Mombach / Montenegro

Matheus Tischler / Cachoeira do Sul

Nelson Sebben / Espumoso

Renan Figueiredo Martins / Guaíba

Rodrigo Marin / Guaporé

Rosane Ávila Roxo / Camaquã

Rudi Nei Schneider / Panambi

Sergio Copetti / Santa Maria

Tania Maria Ampessan Fochesato / São Marcos

Tiago Zaffari / Passo Fundo

Vinicus Righi / Santana do Livramento
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Presidente

Patrícia Machado / Porto Alegre

Vice-presidente

Luiz Antônio Pereira / Viamão

Diretores

Adriana Ribeiro Ortiz / Gravataí

André de Césaro / Esteio

Arthur Bolacell / Porto Alegre

Bruno Delazari Lang / Porto Alegre

Denise Paolazzi / Gravataí

Guilherme Viezzer / Canoas

Mathias Rolf Schneider / Ivoti

Raquel Schramm Beltrame / Santa Maria

Roberta Cristine Barreto / Eldorado do Sul

Samuel Melo Erling / Balneário Pinhal
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