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oucas vezes na história recente encerramos 
um ano tão otimistas quanto em 2019. Es-
tamos orgulhosos que cerca de 70% dos 
agraciados do nosso Carrinho Agas deste 
ano sejam gaúchos, pois sempre buscamos 
em nossas atividades prestigiar e fortalecer 
a indústria regional como mola propulsora 
de nossa economia. Estamos atravessando 
um momento de profundas mudanças no 
país, e nenhum processo de mudança é 
fácil. Ainda temos muito a fazer, como o 
fim do direito adquirido e a redução drás-
tica das estatais, que alimentam a corrup-
ção neste país. Somos a favor do Estado 
necessário, enxuto e produtivo.

Todo este otimismo é uma tradução 
do processo de reformas iniciado pela 
Reforma Trabalhista e continuado com 
a Reforma da Previdência, mas ainda há 
muito a ser modificado no Brasil. A tão 
sonhada Reforma Tributária poderá ser o 
marco de uma mudança sem precedentes 
no país. Em âmbito estadual, somos so-
lidários aos esforços empreendidos pelo 
Governo do Estado em busca do equilí-
brio das contas públicas. Não por acaso, 
homenageamos com o prêmio de Re-
conhecimento Agas, do nosso Carrinho 
Agas, o Programa Nota Fiscal Gaúcha, 

que defendemos como o mais assertivo e 
eficaz projeto de cidadania fiscal de que 
temos conhecimento no Brasil.

No evento também tivemos a ou-
torga do prêmio de Mulher Supermer-
cadista à Elzira Maria Cagliari Nicolini, 
do Supermercados Nicolini; do cobiçado 
prêmio de Gerente do Ano a Elton Laux, 
da Oderich, e da distinção de Empresá-
rio do Ano ao exemplar Eduardo Bier, 
da Cervejaria Dado Bier. Enaltecemos 
ainda o novo troféu De Pai para Filho, 
que visa a homenagear personalidades de 
destaque que, com seus valores, trabalho 
e atuações exemplares, estão formando 
sucessores em seus segmentos, nas ca-
tegoria Imprensa (com Otávio Gadret e 
Alexandre Gadret); Indústria (com Zildo 
De Marchi e os filhos Paulo e Izabel), e 
Personalidade Pública (com Onyx Lo-
renzoni e Rodrigo Lorenzoni).

Conclamamos todos para desencadea-
rem, em seus negócios, em suas famílias, 
em seus condomínios, em suas comuni-
dades, as pequenas mudanças de que este 
país necessita. A chegada de 2020 nos im-
pulsiona e acima de tudo, nos mostra que 
sim, um novo horizonte é possível. Vamos 
juntos de fôlego renovado!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Eduardo Bier, presidente da Cervejaria Dado Bier 

Empreendedor nato, Eduardo Bier iniciou cedo, sendo o 
responsável pela primeira loja de conveniências no Estado 

e pela primeira microcervejaria do Brasil, passando também 
pelo ramo de restaurantes e casas noturnas. Também 
presidente do Conselho de Administração do Hospital 

Moinhos de Vento, em Porto Alegre, tem a inquietude como 
principal característica, e recebeu no Carrinho Agas 2019 a 
homenagem de Empresário do Ano, em reconhecimento 
pelo trabalho conquistado. A Dado Bier completa 25 anos 

em março e está em plena expansão

Dado Bier/Divulgação 
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Sua trajetória no empreendedorismo 
começou muito cedo, ainda na adoles-
cência. O que foi determinante para o 
seu ingresso no meio empreendedor? 

Um pouco de característica pessoal: sem-
pre fui um cara inquieto. Eu comecei des-
de moleque, mesmo. Ainda garoto, com 14 
anos, fazia skates, fui surfista, competi, vivia 
do surf. Dali passei a ser representante de 
pranchas e artigos, depois fui para uma loja 
de surf, dali surgiu a oportunidade de fazer 
uma loja de conveniências em Porto Alegre 
que fez bastante sucesso, a General Store. 
Foi a primeira loja de conveniências do Es-
tado. Nesta época, o Jorge (Gerdau), meu 
tio, que é um empresário referência para 
todos, me desafiou... Isso foi no Natal de 
1992. Ele disse: “E aí, Dado, quando vai fa-
zer a tua cervejaria?” A “cervejaria” na reali-
dade era uma brincadeira, que nós, primos, 
tínhamos em razão do sobrenome Bier – e 
eu respondi que faria quando tivesse recur-
sos. E ele: “Ah, é? E se eu ajudar?”. Então ali 
nasceu uma provocação que se confirmou, 
quando fui falar com ele nos primeiros dias 
do ano seguinte. Me casei em 1993 e fui 
com a Fernanda para a Alemanha, para es-
tudar cerveja. Esta foi a nossa lua de mel. E 
no dia 22 de março de 1995 inauguramos a 
primeira Dado Bier, um conceito inovador. 
Fez muito sucesso, depois fizemos em SP, 
RJ, e de lá para cá temos executado projetos 
muito relevantes. 

Entre tantas atividades, a cerveja sempre 
foi o principal foco? 

Entendemos que a origem dessa nossa re-
lação era a cerveja, apesar de também in-
vestirmos na área de restaurantes e bares. 
Neste segmento de bebidas nós precisamos 
crescer, pois é um negócio de escala. Aquela 
tese de poder ter uma pequena cerveja ar-
tesanal não se tornava viável pelas caracte-
rísticas do negócio. Assim, em alguns anos, 
redesenhamos nossa estratégia, nossa área 
de atuação e nosso canal de vendas, dando 
foco para o autosserviço. Este prêmio que 
a Agas nos concede é algo muito especial, 
pois ratifica que a estratégia adotada foi a 
estratégia correta. É um reconhecimento 
do mercado – e o mercado é um ser sobe-
rano. Quem define o nosso tamanho é o 
mercado. Então não é a forma como nós 
nos percebemos, mas como o mercado 
nos percebe. Então estou realmente muito 
contente com este reconhecimento, é algo 
especial. Crescemos muito nestes últimos 
quatro anos, foi uma batalha árdua. Os nú-
meros que a gente precisava atingir eram 
muito ousados, e isso aconteceu em meio 
a um ambiente que chamam de “crise” – e 
que a gente proibiu falar deste assunto den-
tro da empresa, pois tínhamos esse desafio 
de crescimento de três dígitos ao ano. 

Quais as principais características de um 
empreendedor típico?

viva voz

CErvEja
até nO nOmE

Talvez esta inquietação que tenho seja o 
traço mais comum que atualmente eu 
consigo identificar nos ditos empreende-
dores: uma dose de irreverência também, 
não trilhar um caminho de mais disci-
plina que a carreira de executivo impõe 
dentro de uma organização – apesar de 
eu ser um cara bastante disciplinado. 

Como o senhor organiza o seu tempo? So-
bra tempo para o lazer? 

Ah, sobra tempo. Eu sou bastante organiza-
do. A gestão do tempo é a principal gestão. 
O tempo é o nosso principal ativo, dispa-
rado. É o que devemos saber gerir melhor. 
Tenho muita disciplina de agenda, e tenho 
conseguido fazer tudo: temos time, pessoas 
muito boas que trabalham conosco. Eu vou 
e volto, e faço e aconteço. Eu faço exercí-
cios, é importante, tenho tempo para a 
minha família, para o surfe, para o esporte. 
Claro que estou vivendo um momento de 
agenda muito intensa e bastante complexa. 
Tenho alguns momentos, a minha família 
me apoia, as minhas filhas já estão grandi-
nhas e a Fernanda, minha esposa, é muito 
parceira. Eu estou muito satisfeito. Acredi-
to que tendo uma vida simples, também, 
a gente gasta menos tempo com bobagens. 
Então tenho tido reuniões mais produti-
vas, mais agradáveis, direto ao ponto. Tudo 
acaba sendo mais produtivo – e a questão 
disciplinar é importante. Dentro deste con-
ceito organizacional, de foco, de confiança 
nas pessoas, sobra tempo para tudo. 

a que você credita receber esta homena-
gem da agas neste ano de 2019?

É um reconhecimento de um desempe-
nho que eu, em razão de ser homônimo 
à marca, ou da marca ter me roubado o 
apelido, estou recebendo... mas é trabalho 
de um time – e normalmente as pessoas 
costumam dizer isso como uma frase meio 
pronta, mas na Dado Bier é de fato o tra-
balho de um time que está engajado numa 
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viva voz

causa, num sonho... Há uma relação de reciproci-
dade neste time, esta turma está conosco há mui-
tos anos, e nós acreditamos que seria possível. O 
plano que desenhamos têm funcionado, de inves-
tir na qualidade dos produtos, no portfólio e nas 
pessoas. Eu brinco que nós somos o exército de 
Esparta, os 300 que tiveram que enfrentar legiões 
de Roma. Assim temos lutado, com poucas armas 
e poucos recursos frente a um mercado tão gran-
de e concentrado, e temos conseguido. É possível. 
A cada avanço ficamos mais encorajados e seguros 
que estamos no caminho certo, numa linha dire-
ta com os nossos clientes, sempre entendendo as 
suas dores. Temos estabelecido relações verdadei-
ras, numa construção de longo prazo. Eu brinco 
que uma marca é semelhante a uma universidade: 
ela precisa de tempo e de muito zelo e dedicação 
para que vá cada vez ganhando mais valor, mais 
conhecimento e reconhecimento. Há concorren-
tes nossos que adquirem marcas. Nós estamos 
num trabalho de construção de uma marca, e a 
gente cuida dessa marca com muito carinho. Tem 
carinho, amor, paixão, estratégia, tem plano, tem 
disciplina na execução do plano, tem propósito. 
E tem uma parcela que a gente pode chamar de 
sorte ou de graça divina. Tem todas as questões 
técnicas que eu consigo explicar, mas às vezes tem 
coisas ligadas à sorte, eu acredito em Deus, tenho 
fé. Acho que Deus é generoso comigo, tem sido, 
e eu tento retribuir, agradecer, ajudar...

E hoje você ainda preside o Conselho adminis-
trativo do Hospital moinhos de vento. Fale um 
pouco da sua experiência no Conselho. Como 
foi seu ingresso e como é atuar nesta área bem 
diferente das suas vivências anteriores? 

Esse é um desafio muito grande que acaba me 
movendo. Entrei na Associação Hospitalar Moi-
nho de Vento há 9 anos, fui convidado a integrar o 
Conselho de Administração e, há cerca de 5 anos, 
para assumir a presidência do Conselho. Lembro 
da reunião em eu disse que não me sentia prepa-
rado, e que Jorge, meu tio, que sempre teve um 
vínculo muito grande com o HMV e que é um 
cara muito simples, disse assim: “Dado, o cama-
rada nunca está preparado, tem que encarar!”. É 
uma atividade muito complexa, que estou apren-

dendo. É uma causa magnífica, de cuidar de vidas, 
muito nobre. O hospital é uma instituição que 
orgulha a nós, gaúchos, é um dos três melho-
res hospitais do Brasil, um dos dez melhores da 
América Latina. E temos um desafio de atuar para 
ser o melhor hospital do Brasil. Não tem a ver 
com vaidade, mas sim à necessidade de preservar 
a instituição. Como eu disse, falando do assunto 
“cerveja”, não tem vínculo direto com ambição, e 
sim com a necessidade de atingir escala para poder 
disputar um mercado com players de grandes di-
mensões. É resultado de time. Bah, como é!

Há algo que evita hoje em matéria de gestão e 
algo que pode ser aconselhado a todos os em-
presários – que sirva para qualquer negócio? 

Eu entendo que as ferramentas mais tradicionais 
de gestão continuam valendo muito e existem 
sistemas mais modernos, mas eu cada vez mais 
tenho buscado a simplicidade, as relações verda-
deiras com as pessoas, as consistências, a definição 
dos planos, a execução, as disciplinas e o valor no 
cliente e nas pessoas. É gente, gente e gente.  

O mundo passa por muitas transformações. Quais 
os maiores desafios de empreender hoje?

É tentar entender que a transformação está 
havendo, está difícil para todos, a gente vive 
uma revolução. E tentar se adaptar. É impos-
sível resistir. Vale a lei darwiniana, sobrevive 
quem se adapta. E é isso que temos tentado 
entender: para onde vai e de que forma a gente 
deve se posicionar. Não está fácil, na atividade 
hospitalar é complexo, na atividade de cerveja 
também, mas está difícil para todo mundo. 

Quais os impactos desta revolução tecnológica?

Há áreas que estão sendo mais impactadas, como 
o varejo em lojas físicas, por meio das compras 
online. Há outras áreas que as empresas ainda não 
sabem de que forma a tecnologia impactará. O ne-
gócio de cerveja de certa forma está protegido de 
uma grande revolução. Ainda não identificamos 
nenhum processo diferente na fabricação relacio-
nado à tecnologia. Nós vemos a Inteligência Ar-

“Este prêmio 
que a Agas nos 
concede é algo 
muito especial, 
pois ele ratifica 
que a estratégia 
adotada foi 
a estratégia 
correta. É um 
reconhecimento 
do mercado – e 
o mercado é um 
ser soberano.”
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Dado Bier/Divulgação 

“Estamos num 
trabalho de 

construção de 
uma marca, e 

cuidamos dessa 
marca com muito 

carinho. Tem 
amor, paixão, 
estratégia, 
tem plano, 

tem disciplina 
na execução 
do plano, tem 
propósito.”

tificial sendo usada para avaliar prazos de validade 
de determinados produtos, mas é um ponto espe-
cífico. O segmento que atuamos não deverá so-
frer um grande impacto. A bebida tem ainda outra 
característica, que é de não viajar longe, em razão 
dos custos, isso gera uma certa proteção local. Os 
empresários têm medo de duas coisas: da revolu-
ção tecnológica e têm medo da China, porque os 
chineses têm outra lógica comercial/empresarial. 
Também não sofremos impacto dos chineses. A 
história do setor cervejeiro no Brasil mostrou que 
as empresas estrangeiras que tentaram entrar no 
país sozinhas não foram bem-sucedidas, porque o 
Brasil tem uma série de peculiaridades. O melhor 
exemplo é o da Heineken, que passou mais de 
duas décadas como sócia da Kaiser, depois como 
sócia da Molson, da Femsa, até que ela assumiu o 
comando. Sob este aspecto, o setor está protegido, 
e o desafio é justamente em conseguir escala para 
atingir o crescimento, a entrada no mainstream. 

algum projeto especial para 2020? Quais são 
as suas expectativas para este novo ano? 
Temos uma série de projetos bem grandiosos, al-
guns eu posso falar e outros, ainda não. Em 22 de 
março completamos 25 anos, e estamos preparan-
do uma série de entregas para o mercado, tanto 
em produto, quanto de indústria e na nossa área 
de restaurantes. Nesta data vamos inaugurar um 
novo empreendimento bastante robusto e inte-
ressante, contemporâneo, que também virá agre-
gar neste processo de construção de marca que 
viemos fazendo. A minha expectativa é muito boa 
para 2020, eu estou gostando muito dos rumos 
que o nosso país está tomando, estou entusias-
mado. Me agradam as decisões e as conquistas, as 
políticas, no geral – tanto federais como estaduais 
–, apesar de todos os problemas que o país tem. 
Eu não sou um crítico, até porque como eu sou 
uma pessoa que faz, eu sei quão difícil é fazer e o 
quão fácil é criticar, então eu sei o quão comple-
xo é a administração pública. Nós criticamos os 
executivos, mas temos que saber o quão limitada 
é sua vida, o quanto dependem sempre do órgão 
legislativo para promover alguma mudança mais 
significativa. Mas estou muito satisfeito com as 
políticas que estão sendo adotadas no Estado e no 
país. E os resultados mercadológicos já começam 

a vir – e virão. Eu me preocupava quando via as 
taxas elevadas de juros. Para um empreendedor, 
a captação de recursos fica cara, e um investidor 
tem um porto seguro que é o banco, com uma 
boa rentabilidade, e isso trava o desenvolvimen-
to. E à medida que a taxa de juros cai de forma 
abrupta como caiu, e ela ainda ameaça – porque 
na Europa as taxas chegam a ser negativas – o di-
nheiro começa a queimar na mão do investidor 
e dos agentes financeiros, e o dinheiro começa a 
buscar negócios, ativos. E isso faz a máquina girar. 
Eu tenho uma série de projetos hoje, e todos esses 
projetos demandam uma série de investimentos. 
2020 será muito bom, 2021 será melhor ainda. 22 
nós voltamos para aquela pauta das eleições esta-
duais e federais. Acredito que o país está entrando 
num rumo muito interessante, o Rio Grande do 
Sul idem. Eu trabalho com uma frase que Jorge, 
meu tio e meu sócio, uma vez falou e que para 
mim é uma espécie de mantra: “Seja simples, seja 
honesto e esteja preparado.” Eu sou um cara sim-
ples, a cada conquista eu me torno um cara mais 
simples, penso isso e pratico isso. Honestidade 
vem de casa, eu pratico isso em tudo o que eu 
faço, e estamos preparados para surfar esta onda 
que está vindo. E o crescimento muito agressi-
vo está mostrando isso. Na nossa trajetória de 25 
anos, temos muito pé no chão, mas temos muito 
ânimo e muita crença no Brasil e no Estado, no 
Rio Grande do Sul.
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Pacote de assinatura da 
revista agas
o departamento comercial da agas lançou um 
pacote de assinatura da revista agas para os 
fornecedores da entidade. anteriormente, a 
distribuição da revista era realizada apenas a 
empresas do varejo gaúchas e catarinenses, 
com distribuição bimestral em mais de 10 mil 
pontos. a partir de agora, o fornecedor que 
desejar receber a publicação impressa em 
sua empresa pode realizar a assinatura de um 
pacote anual. na promoção, as seis edições 
do ano, além de um ingresso para a expoagas 
2020, ficam no valor de r$ 500. Mais informa-
ções: comercial@agas.com.br..

agas JoveM vai à nrF
um grupo de 24 supermercadistas do agas 
Jovem estará em missão na nrF entre os dias 
11 e 14 de janeiro. será a primeira vez que repre-
sentantes do braço sucessor da associação irão 
para o evento, que é considerado a maior feira 
varejista do mundo, realizada em nova iorque, 
nos estados unidos. o grupo também aproveita-
rá a oportunidade para uma série de visitas técni-
cas ao varejo da cidade. conforme a presidente 
do grupo, Patrícia Machado, o cronograma de 
2020 terá novidades, como a realização de ha-
ppy hours com palestras e painéis com almoço, 
além de viagens a indústrias e supermercados 
do rio grande do sul e de santa catarina.

carazinho ForMa sua turMa do ges
a agas formou a sua última turma do curso livre de gestão em 
supermercados – ges no dia 22 de novembro. a graduação de 
30 novos gestores da turma de carazinho ocorreu no grêmio 
aquático de carazinho. o curso desenvolveu-se ao longo de 
seis meses no auditório da cdL da cidade. a capacitação da 
agas, em 2019, ofereceu treinamento a um total de 4.805 
pessoas em todas as suas frentes. 
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novas regras Para 
venda de Fatiados e carnes
o decreto 54.910, de 11 de dezembro de 2019, altera o códi-
go sanitário estadual e permite que açougues e fiambrerias 
fracionem, embalem e rotulem carnes e produtos fatiados 
pelo próprio estabelecimento nas modalidade de autosservi-
ço e autoatendimento. a padronização dos processos e das 
boas práticas foi publicada em 18 de dezembro na Portaria 
ses nº 749/2019. a modernização da legislação traz benefí-
cios para o consumidor de praticidade na compra, com segu-
rança sanitária. Para os comerciantes, traz amparo legal para 
as atividades que já estavam sendo realizadas, acompanhan-
do a inovação no setor. a secretaria da saúde (ses), por meio 
do centro estadual de vigilância em saúde (cevs), participou 
de um seminário promovido pela associação gaúcha de 
supermercados no dia 18 para esclarecer dúvidas acerca do 
assunto. conheça a regulamentação vigente no site institu-
cional da agas (www.agas.com.br).

creMers aPoia venda de 
MiPs eM suPerMercados
capitaneada pelo presidente da agas, antônio 
cesa Longo, uma comitiva da associação visitou 
o presidente do conselho regional de Medicina 
do rs (cremers), eduardo neubarth trindade. 
no encontro, realizado no dia 10 de dezembro, 
os representantes das duas entidades conver-
saram a respeito da venda dos Medicamentos 
isentos de Prescrição (MiPs) em supermercados. 
o dirigente do cremers manifestou seu apoio à 
ideia: “não há por que proibir”. 



suPerMercadistas reaLizaM Festa do MaLa 
a Festa do Mala teve a sua 17ª edição realizada dia 22 de novembro. 
o evento é realizado anualmente na zona sul de Porto alegre por 
supermercadistas da capital e tem entre os seus objetivos ajudar 
instituições beneficentes. a renda do jantar, que reuniu centenas de 
varejistas e fornecedores, foi revertida para o educandário são João 
Batista e para o amparo santa cruz. neste ano, a urna eletrônica utili-
zada para votação e escolha dos vendedores malas do ano foi desen-
volvida pela open solution, vencedora do carrinho agas na categoria 
Melhor Fornecedor de inclusão digital. o representante da girando 
sol, dirceu cardoso, foi eleito o fornecedor “mala” do ano. roberto, 
do supermercado santa rita, foi o escolhido entre os compradores.

MiLLer suPerMercados Lança aPLicativo 
o Miller supermercados, de santa 
cruz do sul, lançou em novembro o 
aplicativo gratuito Miller Mais. a ino-
vação oferece várias facilidades: ex-
trato de compras, localizador da loja 
mais próxima, descontos conforme 
ofertas favoritas do cliente, consulta 
de preços e sorteios exclusivos. Para 
aproveitar os descontos do app, o 
cliente deve se cadastrar e aguardar 
até 15 minutos para realizar a primei-
ra compra em uma das unidades 
Miller supermercados. as ofertas em 
produtos para os usuários exigem 
cPF ou leitura do Qr-code que 
aparecerá na tela do caixa utilizando 
a identificação digital da ferramenta 
antes de passar as mercadorias.

aProvada Lei de 
doação de aLiMentos 
a lei nº 15.390, de 3 de dezembro de 
2019, aprova a doação e a reutilização 
de gêneros alimentícios e excedentes 
de alimentos oriundos de cozinhas 
industriais, buffets, restaurantes, pada-
rias, supermercados, feiras, centrais de 
distribuição e de outros estabelecimen-
tos congêneres. uma vez sancionada e 
regulamentada pelo executivo, a lei virá 
ao encontro de um direito social básico, 
o acesso à alimentação, ajudando 
entidades que atendem as populações 
em situação de vulnerabilidade social, 
como creches, escolas, centros de 
convivência, abrigos para idosos, alber-
gues, casas de apoio e comunidades 
terapêuticas. acesse a íntegra no site 
da agas ou www.al.rs.gov.br/legis.
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agas ParticiPa 
de encontro da 
FecoMércio-rs 
o presidente da agas, antônio cesa 
Longo, participou de um café da manhã 
realizado pela Fecomércio-rs com a 
presença do secretário especial adjunto 
de Previdência e trabalho, do Ministério 
da economia, Bruno Bianco Leal e do 
deputado federal Jerônimo goergen.  
o evento, no dia 6 de dezembro, reuniu 
a diretoria da casa para falar sobre a 
Medida Provisória 905/2019 que cria o 
programa emprego verde amarelo. a 
Fecomércio-rs defende a abertura livre 
do comércio em domingos e feriados, 
a racionalização dos juros incidentes 
sobre débitos trabalhistas e a redução de 
encargos para empresas que trabalham 
com atividades perigosas. o secretário 
Bianco Leal ouviu as proposições da 
diretoria e disse que o diálogo com a so-
ciedade civil é essencial para a redação 
do texto da medida. 

ProMoção 15 anos 
rede vivo chega ao FiM 
a promoção 15 anos rede vivo, que começou em março, terminou 
no dia 28 de dezembro com o sorteio de três carros zero e mais 45 
vale-compras de r$ 500. no primeiro sorteio, em agosto, 45 clientes 
já foram contemplados com vale-compras. todos os clientes que 
realizaram compras acima de r$ 50 em qualquer loja ganhavam um 
cupom para preencher e depositar na urna. Mais de 2 milhões de 
cupons foram distribuídos, num campanha que teve como garotos-
propaganda o guri de uruguaiana e o Licurgo. 
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charQueadas agora teM desco suPer&atacado 
com uma área total de mais de 4.700 m², sendo 2.100 m² de área de vendas, a 
mais nova loja desco super&atacado, bandeira do grupo imec, foi inaugurada 
em charqueadas no final de outubro. a unidade conta com 10 caixas de atendi-

mento e estacionamento 
para 112 veículos. o forma-
to oferece praticidade em 
um ambiente simples, de 
fácil navegação e extre-
mamente austero. o que 
permite, como grande dife-
rencial, a oferta dos preços 
mais baixos do mercado 
em produtos de mercearia, 

higiene e limpeza, perecíveis e bazar. o imec conta com 23 lojas em 16 muni-
cípios gaúchos nos vales do taquari, rio Pardo, caí, Paranhana, serra e região 
Metropolitana. desse total, seis unidades são no formato desco super&atacado.

righi 
suPerMercados 
sorteia 8 carros 
a rede santanense righi 
supermercados completou 
50 anos em 2019 e come-
morou a data com a promo-
ção inédita righi 50 anos 
50 Prêmios. a campanha 
promocional foi encerrada 
com um mega sorteio na 
tarde do dia 27 de outubro. 
o evento foi realizado no 
ginásio irajá, com show dos 
grupos tradicionalistas césar 
oliveira e rogério Mello e 
tchê Barbaridade. a iniciati-
va distribuiu brindes como 
fogões, geladeiras, tvs, bici-
cletas, microondas, smar-
tphones, notebooks e vale-
compras. no sorteio final, os 
consumidores concorreram 
a cinco automóveis Kwid 
1.0 e as cinco motocicletas 
Yamaha 125cc. além desta 
promoção, paralelamente, 
o righi sorteou três carros 
na Promoção Righi e Parati 
Realizando Sonhos. 
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rissuL ceLeBra dia do suPerMercado 
coM ação nas redes
o dia nacional do supermercado é comemorado em 12 de novembro. Para 
celebrar a data, o supper rissul realizou uma ação que envolveu colaboradores 
das lojas e relatos de clientes nas suas redes sociais. intitulada Um super do 
seu jeito, o vídeo da campanha convidou funcionários das áreas de bebidas, 
atendimento, padaria, hortifrútis, reposição de produtos e açougue para lerem 
comentários de consumidores com elogios sobre os seus respectivos setores. 
segundo rafael Lubini, gerente de Marketing da unidasul, holding que adminis-
tra o supper rissul, o objetivo da ação foi mostrar que a empresa está atenta 
aos feedbacks dos clientes, em todos os canais. o vídeo pode ser conferido 
pelo Facebook, instagram e Youtube.  

o município de cruz alta recebeu a mais nova loja do stok 
center, centro de compras no formato de atacarejo do 
comercial zaffari. a abertura ocorreu no dia 28 de novem-
bro. Localizada no Bairro Pedro Bonini, a unidade conta com 
10.664m² de área construída e 3.531m² de área de vendas. 
são 32 caixas de atendimento, 209 vagas abertas e cober-
tas de estacionamento e esteira rolante para acesso ao in-
terior. o investimento foi de r$ 40 milhões, com geração de 
160 empregos diretos. o mix atinge chega a 6 mil itens, que 
podem ser adquiridos em embalagens para consumidores 
finais e embalagens para clientes transformadores, como 
pequenos comércios e estabelecimentos em geral.
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vendas aPresentaM aLta de 3,48%
o setor supermercadista tem mantido crescimento acima 
dos 3% previstos para 2019. de janeiro a outubro os super-
mercados brasileiros acumulam alta real – deflacionada pelo 
iPca/iBge, de 3,48%, de acordo com o Índice nacional de 
vendas da associação Brasileira de supermercados (abras).  
em outubro, as vendas registraram crescimento de 4,30% 
na comparação com o mês de setembro e alta de 5,78% 
em relação ao mesmo mês do ano de 2018. a melhora 

ocorreu em virtude 
do aumento do 
crédito à pessoa 
física, impulsionado 
pela liberação dos 
saques do Fgts e 
do Pis/Pasep, além 
da queda de juros 
e a recuperação 
gradual do mercado 
de trabalho.

incentivo à agricuLtura FaMiLiar 
a comissão de defesa do consumidor da câmara 
dos deputados aprovou o Projeto de Lei 1118/19, 
que obriga os estabelecimentos comerciais a 
adotar medidas que incentivem o consumo de 
produtos provenientes da agricultura familiar e de 
empreendimentos familiares rurais. segundo o 
texto, esses produtos deverão ser ofertados com 
identificação clara e destacada da sua procedência. 
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rede suPer ÚtiL  
coMeMora 20 anos
a rede super Útil de supermercados, que comple-
tou 20 anos em 19 de outubro, preparou uma festa 
para seus associados, colaboradores e fornecedo-
res. o presidente evandro Brandalise salientou a 
importância da central de compras em meio a um 
mercado cada vez mais competitivo. com sede 
em Passo Fundo e 60 lojas distribuídas na região 
norte do rs, a super Útil conta com centro de 
distribuição próprio, logística de entrega com 8.000 
km rodados por mês e mais de 300 toneladas de 
produtos entregues diretamente aos associados, 
nas mais de 46 cidades onde se faz presente com 
supermercados de vizinhança.

BrasiL retrai 
consuMo Fora do Lar
o consumo de comidas e bebidas fora 
do lar está crescendo no mundo todo, 
influenciado pela busca pela comodidade 
e pelo movimento batizado de food tech, 
que são as facilidades e mudanças que 
a tecnologia implementa nos serviços de 
pedidos e delivery. em 9 dos 10 mercados 
analisados pela consultoria Kantar (china, 
Brasil, França, indonésia, México, Portugal, 
espanha, tailândia, reino unido e vietnã) 
as pessoas estão, em menor ou maior 
medida, deixando de cozinhar em casa 
para fazer refeições compradas na rua ou 
pedidas pela tela do celular. o Brasil foi 
a único local onde o contrário aconteceu 
no último ano, em virtude do aumento do 
desemprego e do endividamento das famí-
lias. a queda foi de 3,4%.

inauguração da LoJa unisuPer 
saMY, de osório 
o dia 31 de outubro marcou a inauguração da loja unisu-
per samy de osório, na avenida ildefonso simões Lopes, 
1047, no bairro Pitangueiras. o prefeito em exercício edu-
ardo renda e o secretário rossano teixeira prestigiaram 
o evento juntamente com demais autoridades. antes do 
descerramento da fita inaugural, foi realizada bênção co-
ordenada pelo pastor de Balneário Pinhal, ernani graeff.  
o proprietário do unisuper samy, Joel Porto erling, recep-
cionou os visitantes juntamente com o diretor-presidente 
da rede unisuper, João carlos Ligabue. a expectativa é de 
que a unidade fature cerca de r$ 21 milhões anuais. 

©iStock.com/Fascinadora
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atacareJos e redes regionais eM aLta 
um estudo sobre varejo alimentar da consultoria cva solu-
tions, que está em sua nona edição, questionou mais de 7 
mil consumidores de todo o Brasil sobre seus hábitos e pre-
ferências quanto aos supermercados. o resultado mostrou 
que atacarejo, isto é, grandes supermercados com preços 
baixos e que incentivam compras maiores, e redes de super-
mercados regionais estão entre os favoritos dos brasileiros. 
o resultado reforça uma tendência já mostrada nos últimos 
anos, de crescimento de mercados com preços baixos, mes-
mo que sejam menos convenientes e de mais difícil acesso. 
entre os supermercados com maior probabilidade de serem 
recomendados pelos clientes, lidera o gaúcho Bourbon.

decreto institui 
regiMe oPtativo de triButação da st
o decreto 54.938/19, publicado pelo governo estadual em 20 de 
dezembro, institui, durante o ano de 2020, o regime optativo de 
tributação da substituição tributária (rot st). contribuintes com 
faturamento acima de r$ 78 milhões deverão permanecer fazen-
do o ajuste do icMs/st. contribuintes com faturamento menor 
poderão optar pelo rot st. a adesão implica em retorno à defini-
tividade da st, ou seja, não haverá complementação nem restitui-
ção. não haverá exigência de percentual mínimo de adesão, e se 
aplicará a empresas de todos os segmentos. a escolha poderá 
ser feita pelo Portal e-cac e terá validade de um ano. os optantes 
precisam desistir de pedidos de restituições e ações judiciais que 
discutam a matéria; além disso, devem aderir ao programa nota 
Fiscal gaúcha. Quanto ao passivo referente às complementações 
de 2019, o vencimento será ampliado para junho de 2020, sem 
multa e juros. nos estoques, deverá ser feito levantamento das 
mercadorias. o crédito fiscal apurado será adjudicado em três 
parcelas. confira mais detalhes na página 72.

consuMo de orgânicos 
cresce no BrasiL 
depois de ouvir mais de mil pessoas em 
12 grandes cidades brasileiras, o conselho 
Brasileiro da Produção orgânica e sustentável 
(organis), descobriu que 19% dos entrevistados 
consomem algum produto orgânico. há dois 
anos, esse percentual era de 15%. Mesmo 
assim, o preço mais elevado assusta boa 
parcela dos consumidores e é o fator que mais 
pesa na decisão de compra. Frutas, verduras e 
legumes são os itens mais vendidos do setor, 
que ainda tem cosméticos e roupas. a ingestão 
de orgânicos – entre quem tem esse hábito – 
acontece, em média, três vezes por semana.

rótuLos de aLiMentos 
industriaLizados vão Mudar
a diretoria colegiada da agência nacional de 
vigilância sanitária (anvisa) aprovou no dia 12 
de dezembro o texto que atualiza as normas 
que regem a rotulagem nutricional de alimen-
tos embalados. será acrescido alerta frontal e 
promovidas mudanças na tabela de informação 
nutritiva. antes de vigorar, a proposta vai ainda 
passar por consulta Pública por um período de 
45 dias. o objetivo das mudanças é dar mais 
clareza aos rótulos dos alimentos produzidos e 
comercializados no Brasil, já que muitos con-
sumidores ainda não os entendem. segundo a 
proposta aprovada, alimentos com alto teor de 
sódio, gordura saturada ou açúcar adicionado 
receberão a ilustração de uma lupa preta em 
suas embalagens, ressaltando essa informação. 
os três nutrientes foram escolhidos pela relação 
com problemas de saúde pública.
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4/03 
13º gP agas de Kart
Local: velopark, em nova santa rita

5/03 
inFoagas
Local: hotel deville, em Porto alegre

inForMações: eventos@agas.com.br

Calendário de eventos
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Vinícola aurora lança promoção 
Até o dia 30 de janeiro, é possível participar da 
promoção Se Joga em Curaçao, que a Vinícola Aurora 
lançou em parceria com a Curaçao Tourism Board 
(CTB). Basta comprar duas ou mais garrafas dos 
espumantes Aurora (Chardonnay Brut, Demi-Sec, 
Prosecco, Moscatel Branco ou Moscatel Rosé) para 
poder se cadastrar em www.sejogaemcuracao.com.
br. A partir desse cadastro, passa a concorrer. Serão 
sorteadas cinco viagens, com acompanhante, para 
Curaçao, um dos destinos mais cobiçados do Caribe. 

nestlé reforça compromisso 
de oferecer oportunidades   
O 2º Encontro de Jovens do Mercosul ocorreu pela pri-
meira vez no Brasil, com a Nestlé reunindo 58 empresas 
parceiras para reafirmar seu compromisso com jovens da 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai de oferecer 45 mil 
oportunidades de emprego e treinamento profissional até 
o final de 2020. Segundo a Organização Internacional do 
Trabalho, um em cada cinco jovens na América Latina não 
consegue encontrar ocupação no mercado. O objetivo da 
marca é fazer com que os jovens se tornem inovadores, 
empreendedores e criadores de sucesso. 

florestal alimentos adquire caracol chocolate
A Florestal Alimentos, de Lajeado, adquiriu a Chocola-
tes Caracol, de Gramado. Há pouco mais de um ano, a 
empresa também havia comprado a marca Planalto, da 
mesma cidade. Atualmente a Caracol conta com mais de 
20 pontos de vendas, sendo próprios e licenciados, que 
estão localizados em 11 diferentes cidades entre os esta-
dos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás 
e Distrito Federal. Como estratégia, a Florestal manterá a 
operação das lojas em funcionamento atualmente e cata-
lisará a abertura de novas lojas através de franquias. 

alelo integra programa de apoio às mulheres
A Alelo, bandeira especializada em benefícios, incentivos 
e gestão de despesas corporativas, acaba de assinar um 
acordo com a ONU Mulheres, entidade das Nações Uni-
das criada em defesa dos direitos humanos das mulhe-
res. A empresa comprometeu-se a seguir as orientações 
da entidade para estimular e promover a equidade de gê-
nero em todas as instâncias do seu negócio, incluindo a 
cadeia de parceiros e a comunidade onde atua. Ao longo 
dos anos, a companhia já adotou a licença-maternidade 
de seis meses, licença paternidade de 20 dias e a possibi-
lidade de trabalho remoto até duas vezes por semana. 

languiru e dália recebem prêmio de destaque
O jornal Informativo do Vale entregou às cooperativas 
Languiru e Dália o 1º Prêmio Destaque Cooperar dos 
Vales Taquari e Rio Pardo na categoria Cooperativa Desta-
que. A cerimônia ocorreu em 28 de novembro no Weiand 
Hotel, em Lajeado. Em 2018, as cooperativas de Teutônia 
e de Encantado assinaram carta de intenções para indus-
trialização da matéria-prima produzida pelos associados 
das organizações. O troféu foi recebido pelo presidente 
da Languiru, Dirceu Bayer, e pelo presidente do Conselho 
de Administração da Dália, Gilberto Antônio Piccinini.

Vinícola garibaldi conquista três medalhas na frança
A França foi o palco para a conquista de mais premiações 
pelos rótulos da Cooperativa Vinícola Garibaldi em 2019. 
Os agraciados em terras francesas foram o Garibaldi 
Espumante Chardonnay Brut, o Garibaldi Espumante 
Moscatel e o Garibaldi Espumante Prosecco Rosé Brut. 
A disputa contou com 22 países, que inscreveram 564 
espumantes. A Cooperativa Vinícola Garibaldi foi a marca 
brasileira mais premiada nesta edição do concurso, 
levando um terço do total de condecorações entregues a 
produtos nacionais.
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Governo publicou um decreto 
prorrogando as adequações 

às novas regras do ICMS-ST para 2021

©iStock.com/katleho Seisa

De olho na
substituição tributária

s varejistas devem ficar atentos às mudanças na 
apuração do imposto sobre circulação de mer-
cadorias e prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e comunicação 
(ICMS). “A principal mutação decorre da decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que reco-
nheceu que a substituição tributária (ICMS-ST) 
não é definitiva”, afirma o doutor em Fundamen-
tos do Direito Público e Privado, Fábio Canaza-
ro.  O mecanismo pode ser usado para restituição 
ou complementação, de acordo com o valor da 
venda de mercadorias. Em novembro, o gover-
no estadual anunciou alterações no calendário de 

O
obrigatoriedade do ajuste. O decreto 54.938/19, 
que cria o Regime Optativo da Tributação da 
Substituição Tributária (ROT-ST), publicado 
no Diário Oficial em 20 de dezembro, prorroga 
os ajustes para quase todas as empresas entre 1º 
de janeiro e 31 de dezembro. 

Conforme o governo estadual, empresas de 
todos os setores com faturamento inferior a R$ 
78 milhões por ano tem até 28 de fevereiro para 
fazer sua adesão. Quem optar pelo ROT-ST terá 
suas operações amparadas pela definitividade da 
ST, ou seja, não será exigida a complementação 
e nem permitida a restituição. De acordo com 
Canazaro, para que a complementação aconte-
ça é necessária uma previsão normativa sólida. 
“Em relação à restituição, a decisão do STF tem 
efeito imediato. Mas, como estes procedimen-
tos, da forma como foi regulado pelo Estado, são 
dificultosos, está surgindo uma alternativa, que 
seria voltar para um ICMS-ST definitivo; ou 
seja, sem nem restituição ou complementação”, 
explica o consultor tributário. Com a publicação 
decreto, os ajustes na apuração da ST só entrarão 
em vigor em 1º de janeiro de 2021. Da mesma 
forma, cerca de 250 mil contribuintes do Sim-
ples Nacional também tiveram o prazo prorro-
gado para o início do próximo ano.

O poder executivo gaúcho trabalha pela 
definitividade da medida. Com a efetivação 
do ROT-ST, o ROT dos combustíveis foi re-
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vogado, já que o decreto vale para todos os se-
tores. Entre as exigências para as empresas que 
optarem pelo ROT-ST está a participação no 
Programa de Fidelidade do Nota Fiscal Gaúcha 
(NFG). Com a medida, Canazaro lembra que 
haverá efeitos retroativos, referentes ao ano de 
2019. “Há uma questão pendente com aqueles 
que pagaram o complemento e os que se credi-
taram de eventuais diferenças a restituir.”

A atual norma, vigente até então, prevê a resti-
tuição ao contribuinte do ICMS-ST pago a maior 
(com base de cálculo presumida do produto su-
perior ao preço final efetivamente praticado), mas 
também a complementação ao Estado do valor 
quitado na menor (inferior ao valor repassado ao 
consumidor). “A restituição é um direito do con-
tribuinte que não aderir e deve ocorrer preferen-
cialmente em dinheiro no prazo de 90 dias. Já a 
complementação, em regra, no mês seguinte às 
operações”, completa o especialista.

Na prática, a definição de um preço médio 
de mercado trouxe uma certa discrepância no 
recolhimento do imposto, ocasionando diver-
sos processos de restituição. “O problema pode 
ser solucionado fazendo com que as bases utili-
zadas para o cálculo do ICMS-ST sejam revisa-
das em curtíssimo período de tempo, trazendo-
as cada vez mais para o preço real de venda”, 
sugere Canazaro. Para ele, as novas regras de 

complemento e restituição fazem com que se 
tenha um imposto justo, mas muito difícil de 
se apurar. “Necessita-se de bons sistemas e pes-
soas, e isso é demasiadamente caro. No caso da 
definitividade, há uma economia de rotinas, 
mas risco de se pagar imposto a mais”, alerta.

O advogado acredita que as mudanças são 
positivas, mas precisam ser implementadas com 
mais velocidade. “Mesmo assim, não serão to-
dos que se beneficiarão integralmente. A maioria 
abrirá mão do imposto 100% correto, em prol 
da simplificação. Aliás, este é um dos pilares da 
substituição tributária.” Para amenizar os impac-
tos do ST no Estado, segundo ele, serão necessá-
rios a análise acurada de cada situação individu-
al, estratégias de adequação fiscal, profissionais 
qualificados e sistemas de apuração eficazes.

Para o governador do RS, Eduardo Leite, a 
decisão leva em consideração debates prévios 
com sociedade, entidades civis e parlamenta-
res, o que dá espaço para o empreendedorismo, 
sem dificultar a vida de quem empreende no 
Estado. O subsecretário da Receita Estadual, 
Ricardo Neves Pereira, diz que a complexidade 
do assunto e as dificuldades para as empresas se 
adequarem à nova sistemática levaram à criação 
de um novo calendário para os ajustes e uma 
alternativa para as empresas voltarem à definiti-
vidade como antes.

Funcionamento do icmS-St
Confira alguns esclareci-
mentos da Sefaz-RS sobre o 
sistema:
• O ICMS é um tributo 
que incide sobre o preço 
de venda de mercadorias, 
sendo que em combustíveis, 
alimentos e vestuário, a 
tributação é a que chega ao 
consumidor final.
• A Substituição Tributária 
é um mecanismo previsto 
em lei adotado por todos 
os Estados. Em vez de 
recolher o valor do ICMS no 
ponto de venda, ele é feito 
na indústria.
• Para a cobrança do ICMS 
dos combustíveis, por exem-
plo, vale o preço médio ao 
consumidor (PMPF), pratica-
do no mercado em determi-
nado período.
• Em outros produtos, como 
material de construção, 
papelaria e tintas, a base 
de cálculo da Substituição 
Tributária é obtida através da 
Margem de Valor Agregado 
(MVA) – percentual incluído 
ao valor praticado pelo subs-
tituto tributário (normalmen-
te a indústria).
• No caso do preço médio 
de mercado, há pontos de 
venda que “pagaram mais” 
ICMS e “outros menos”, con-
forme a variação do preço fi-
nal cobrado pelo revendedor. 
Recentes decisões do Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande 
do Sul têm demonstrado 
entendimento convergente 
ao do STF, possibilitando a 
restituição ao contribuinte, 
mas também a complemen-
tação aos estados.
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Meios ágeis e rápidos são tendências 
que podem melhorar a experiências dos usuários, 

por meio de novas formas de pagamento 

A

Varejo
tecnológico

©iStock.com/Onurdongel

utilização de plataformas digitais, mecanismos 
de inteligência artificial, código de barras bidi-
mensional, aplicativos e formas de autoatendi-
mento, entre outras inovações, estão mudando 
a forma como o supermercadista atua no mer-
cado. Ao mesmo tempo, surgem novas formas 
de pagamento, que prometem melhorar a ex-
periência dos clientes. Estudo da AT Kearney 
mostra que a tecnologia mais valorizada pelos 
clientes é a que permite navegar rápido pela loja 

e passar correndo pelo check-out, representando 
um novo desafio para o setor.

Para o consultor de varejo Marco Antonio 
Ablen Quintarelli a era é do mobile payment. 
“Tecnologias virtuais, através de instrumentos 
diversos da autenticação biométrica/reconheci-
mento facial e das wearable payment (acessórios 
de pagamento) são tendências de consolidação 
para um futuro bem próximo”, anuncia. Além 
dos caixas com autoatendimento e aplicativos 
de pagamento, o especialista cita lojas que já 
desenvolvem ambientes de controle de radio-
frequência (RF), onde se pode identificar e co-
nectar os usuários e seus apps. 

Há ainda no Brasil as lojas autônomas, sem 
funcionários, que identificam os clientes por 
reconhecimento facial ou biometria e o acerto 
financeiro é feito por softwares próprios e RF. O 
QR-Code, segundo ele, funciona muito para a 
identificação do produto/serviço e seus históri-
cos, como informar a origem de um produto. 
“Como canal de pagamento ainda não está sen-
do bem utilizado. Em breve pode ser um gran-
de instrumento de apoio para isso.”

De acordo com a pesquisa Tecnologia de va-
rejo para consumidores, realizada em 2019 com 
mil consumidores de diferentes nacionalida-
des, três em cada quatro entrevistados conhe-
cem pelo menos uma das tecnologias de vare-
jo direcionadas (veja no quadro). No entanto, 
apenas um em cada três deles experimentou 
uma delas em suas experiências de compras. 
O levantamento indicou ainda um crescimen-
to de quase 50% entre clientes cuja tecnologia 
influenciou nas suas escolhas e daqueles que 
esperam que inovações estejam presentes nas 
experiências futuras. 

Quintarelli considera que o nível de exi-
gência dos brasileiros pode ser menor do que 
nos EUA e maior em relação a um outro país, 

Texto: Cláudia Boff 
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    Tendências para o seTor
Confira cinco tecnologias que 
são consideradas cruciais pela 
Pesquisa de tecnologia de varejo 
para consumidores da AT Kearney 
em 2019: 

Realidade aumentada (AR) 
– tecnologia que incorpora 
elementos digitais interativos em 
ambientes físicos de compras 

Ponto de venda móvel – permite 
que smartphones, tablets ou outros 
dispositivos móveis substituam as 
caixas tradicionais 

Caixa sem caixa – aplicativos 
móveis que adicionam itens a um 
carrinho virtual à medida que as 
compram são efetuadas e cobram 
o cliente automaticamente 

Telas interativas – dispositivos 
que permitem a integração física e 
digital contínua, com a digitalização 
de produtos para mais informações 

Impressão 3D – tecnologia que 
permite a criação sob demanda de 
produtos personalizados 

©iStock.com/People Images

onde a operação de varejo é deficiente. “Para 
alguns consumidores, a rapidez no atendimen-
to do caixa ‘normal’ de uma loja pode ter uma 
aceitação maior do que um aplicativo de paga-
mento virtual. Por ser uma tecnologia muito 
nova, nem todos sabem utilizá-la na plenitude. 
O amadurecimento e a evolução dos processos 
dependem da sociedade e de suas prioridades.”

Para ele, as novas tecnologias são de suma 
importância para o momento atual do varejo. 
“Devido à evolução geral para um ambiente 
tecnológico, onde a conveniência e a necessida-
de de urgência nas operações se tornam um dos 
principais diferenciais do mercado”, ressalta o 
também sócio-diretor da Azo Negócios Con-
sultoria de Varejo. Segundo o profissional, há 
uma função disseminadora educativa e forma-
dora. “O supermercado não pode ficar fora de 
uma atualização constante das novas variações 
e lançamentos tecnológicos. Corre o risco de 
perder espaço ou até falir”, alerta.

concorrência
O estudo da AT Kearney também mos-

tra que 45% dos entrevistados visitaram uma 
grande loja de caixas por causa da tecnologia, 
contra 24% que foram a unidades especializa-
das devido às inovações. Quintarelli observa 
que aplicativos de pagamento, de fidelização de 
cliente e premiação estão disponíveis para vá-
rios formatos varejistas. “É preciso volume para 
incrementar um sistema comercial, de logística, 
de marketing de fidelização ou de pagamento. 
Com a evolução das startups, acredito que mui-
tos destes processos tecnológicos ficarão mais  
acessíveis aos pequenos negócios.”

Nacionalmente, o consultor vê  as lojas espe-
cializadas como uma tendência. “Elas necessitam 
de ajustes e adequações, principalmente no que 
diz respeito à mão de obra. Esclarecer o público 
sobre a utilização de novas tecnologias é obri-
gação de quem investe neste segmento.” Neste 
formato, os colaboradores devem conhecer bem 
o sistema. “É importante ter uma mão de obra 
especializada para atender o usuário no início da 
implantação até que a iniciativa seja bem aceita e 
tenha boa adesão pela maioria dos utilizadores, 
corrigindo possíveis erros e fazendo ajustes.”
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produtos (Balas e gomas)

Categoria de balas e gomas colore o corredor das 
lojas e atrai crianças em qualquer época do ano: 
consumidores compram duas vezes por semana

D

Doçuras para
qualquer hora

e acordo com pesquisa Ibope, encomendada 
pela Associação Brasileira da Indústria de Cho-
colates, Cacau, Amendoins e Balas (Abicab), 
55% dos brasileiros consomem balas e gomas 
pelo menos de 3 a 5 vezes por semana, moti-
vados principalmente pelo sabor e prazer que 
oferecem. Quase metade das pessoas degustam 
os produtos durante o período da tarde e no 
trabalho. Os sabores de menta e frutas são al-

guns dos mais vendidos, especialmente entre os 
chicletes, juntamente com os caramelos/toffes, 
que são apreciados por 69% dos entrevistados.

O estudo indicou que, na Região Sul, 39% 
dos respondentes dão preferência para balas de 
goma. Drops e de caramelos também se des-
tacam na hora da compra. Ainda que inferior 
ante a outras regiões do País, 52% dos entre-
vistados compram balas, pelo menos, duas ve-
zes por semana no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná. A classe C tem um pouco 
de protagonismo no consumo (44,4%), mas 
há bastante giro também entre as classes AB 
(35,2%) e DE (20,4%).

O comportamento desses consumidores no 
comércio também foi mapeado: supermerca-
dos, padarias, lojas de conveniência e atacados 
são os principais pontos de venda para seus 
consumidores. O que difere a região do resto 
do país é a compra em camelôs; enquanto ape-
nas 4% dos consumidores entrevistados no Sul 
usufruem do comércio ambulante, o número 

Crianças são o principal 
alvo dessa categoria que 

conta com uma diversidade 
imensa de tipos, formatos, 

sabores e aromas 
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sobe para 40% na Região Nordeste, 32% na Re-
gião Norte e 20% na Região Sudeste. 

Mercado busca recuperação
O Brasil é um dos cinco maiores produto-

res e exportadores de balas e gomas no mundo, 
mas o momento para as fábricas não é o melhor. 
O setor fechou 2018 com um volume de pro-
dução em queda de 8,6% no comparativo com 
o ano anterior. De acordo com o balanço anual 
da Abicab, durante o período foram produzidas 
278 mil toneladas. O consumo aparente apre-
sentou queda de 15,4% e ficou em 204 mil to-
neladas. As exportações (para 137 países), por 
sua vez, cresceram 12%. 

Segundo o presidente da Associação, Ubi-
racy Fonseca, a culpa é da crise econômica, que 
afetou toda a indústria de alimentos e obrigou 
o brasileiro a rever as suas escolhas de compra. 
Por não ser um produto de primeira necessi-
dade, o setor sofreu com os cortes. Além dis-
so, algumas pessoas reduziram o consumo de 
doces em virtude de questões de saúde e das 
campanhas de combate à obesidade.

Ao todo, a indústria nacional voltada para 
tais itens gera cerca de 20 mil empregos. Os 
principais fornecedores no Brasil são as marcas 
Arcor, Dori Alimentos, Mondelez, Fini e Hari-
bo, mas no Rio Grande do Sul há forte presença 
também de nomes locais como Florestal, Boa-
vistense, Docile e Peccin, entre outras.

exposição da categoria
A categoria de balas e gomas de mascar está 

presente em mais de 800 mil pontos de vendas 
em todo o país. É um setor que movimenta 
aproximadamente R$ 13,1 bilhões e deste va-
lor comercializado, mais de R$ 10 bilhões fo-
ram consumidos no mercado interno. Mesmo 
diante das dificuldades, há alto potencial e am-
plo canal de oportunidades para as empresas.

É uma categoria de compra por impulso, ou 
seja, normalmente seus itens não se encontram 
na lista dos compradores. Assim sendo, a loca-
lização e a visibilidade são os pontos-chave para 
o aumento das vendas. Apesar de não represen-
tar muito nas vendas totais, doces e guloseimas 
deixam uma excelente margem de lucro nas 
lojas supermercadistas. A árvore de decisão co-
meça pela escolha entre gomas ou balas. Depois 
disso, o shopper procura a marca de sua prefe-
rência, sabor e tamanho de embalagem.

Por terem embalagens atraentes e de con-
sumo individual, normalmente as balas e go-
mas recebem espaço privilegiado no check-out 
ou ficam no mesmo corredor de chocolates, 
produto de altíssimo giro. Outra particula-
ridade importante é que o segmento recebe 
muitos lançamentos ao longo do ano. Novos 
formatos, fórmulas, novos sabores e cores, os 
produtos devem ser analisados com cuidado 
para que campeões de venda não sejam preju-
dicados em seu espaço. 

©iStock.com/Igor Bondarenko
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produtos (Balas e gomas)

Os produtos vendem o ano inteiro, mas 
principalmente no Dia das Crianças e o Na-
tal, quando existe uma maior predisposição 
dos consumidores em buscar estes itens. Re-
centemente, o comércio também tem feito 
bom proveito do Halloween, o Dia das Bruxas 
americano, que tem encontrado acolhida entre 
meninos e meninas no Brasil. Na edição mais 
recente, por exemplo, a indústria preparou pi-
rulitos e marshmallows personalizados que pin-
tam a língua, embalagens com monstros diver-
tidos e gelatinas em formato de dentaduras de 
vampiro como atrativos.

História
Os candies têm no açúcar o seu ingrediente 

principal. A sua origem remonta à Índia Antiga, 
onde o suco da cana era fervido e servidos com 
o nome de khanda, daí a etimologia da palavra. 
Entre os séculos VI e IV a.C., os persas e os gre-
gos descobriram o povo indiano e seus "juncos 
que produzem mel sem abelhas". Aliás, o mel 
também foi utilizado para tais fins na China, no 
Oriente Médio e no Império Romano.

Antes da Revolução Industrial, o doce che-
gou a ser considerado uma forma de medica-
mento, usado para acalmar o sistema digestivo 
ou esfriar a dor de garganta. Na Idade Média, 
eram privilégio dos mais abastados, já que a 
produção de açúcar era baixa e o pó era vendido 

©iStock.com/Mediaphotos

Adoção do Halloween 
como data comemorativa 

se revela excelente 
oportunidade para 
vendas do produto

saiba Mais do Mercado
Essa é uma categoria com grandes concorrentes e muitas possibilidades de exposição 
e promoções nas lojas supermercadistas:
 55% dos brasileiros consomem balas ou gomas de 3 a 5 vezes na semana
 Sabores de menta e caramelo estão entre os preferidos
 Supermercados, padarias e lojas de conveniência são os principais pontos de venda
 As indústrias do setor geram cerca de 20 mil empregos
 É uma das categorias que mais recebe lançamentos ao longo do ano
 Halloween tem se revelado boa oportunidade para promoções
 Exposição no check-out é estratégia que sempre gera vendas por impulso
 Categoria não representa muito no faturamento, mas rentabilidade é alta pela 
margem de lucro
 Um dos principais desafios é fazer com que os consumidores continuem a consumir 
balas e chicletes na medida em que envelhecem. Ainda assim, há oportunidades de 
melhorar a imagem da categoria por meio da redução do teor de açúcar e da adição de 
nutrientes, assim como inovações em sabor e texturas

em gramas. Uma das primeiras “balas” às vezes 
chamada de tempero de câmara, levava cravo, 
gengibre, anis, amêndoas e grãos de pinheiro 
mergulhados em caramelo.

O negócio sofreu uma mudança drástica 
na década de 1830, quando os avanços tecno-
lógicos e a disponibilidade de açúcar abriram 
o mercado. A confeitaria tornou-se então um 
item básico da criança da classe trabalhadora 
americana. Os doces de um centavo (penny can-
dy) simbolizavam essa transformação, foram o 
primeiro bem material em que as crianças gas-
taram seu próprio dinheiro.  

eMbalageM é proteção
Antes do século XX, os doces eram vendidos 

em geral, desembrulhados em carrinhos na rua, 
onde eram expostos a sujeira e insetos.  Com os 
avanços na tecnologia, começou o uso de papel 
de cera, papel alumínio e papel celofane. A em-
balagem, aliás, desempenhou um papel em sua 
adoção como o deleite mais popular oferecido 
durante o Halloween nos Estados Unidos. 

A embalagem preserva o aroma e o sabor 
e facilita o envio e a dispensação, O papel de 
cera sela contra o ar, a umidade, a poeira e os 
germes, enquanto o celofane é valorizado por 
sua transparência e resistência à graxa, odores e 
umidade. Além disso, geralmente é resselável. 
Os invólucros plásticos também são comuns. 
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CapaCitação que transforma
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ais de 1,2 mil pessoas 
já tiveram as suas carreiras transformadas pelo 
curso livre de Gestão em Supermercados (GES), 
implementado pela Associação Gaúcha de Su-
permercados em 2007. Nesses 12 anos com-
pletos de trajetória, com 43 turmas formadas, o 
autosserviço viu seu faturamento bruto crescer 
aproximadamente 200%. Sua administração tor-
nou-se uma ciência que exige conhecimentos de 
questões jurídicas, gestão financeira, Recursos 
Humanos, marketing e vendas. Quando a ini-
ciativa teve início, o segmento representava 5,5% 
do PIB gaúcho. Hoje chega a 7,7%. Muito desse 
resultado pode ser creditado à capacitação espe-
cializada de gestores e líderes.

Um dos principais pontos fortes da propos-
ta é sua aptidão a se moldar à realidade de mer-
cado, abarcando as demandas dos alunos. Se-
gundo o coordenador de Capacitação da Agas, 

Francisco Brust, embora haja um teor acadêmi-
co nas aulas, pela exigência de tarefas escritas 
e do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), 
o grande diferencial se dá pelo viés prático e 
operacional, com vistas a melhorias tangíveis 
no cotidiano supermercadista. “Valorizamos 
mais uma ideia boa, com diagnóstico, processo 
e solução, do que documentos formais nas nor-
mas da ABNT, mas com pouco a acrescentar ao 
chão de loja”, explica.

No GES, os professores têm familiaridade 
com o varejo supermercadista, seja porque tra-
balharam nas lojas ou eram fornecedores, até 
mesmo nas duas pontas, ou prestaram consul-
toria ao setor. “Eles entendem a linguagem do 
autosserviço. Desde as cadeiras de Tributação, 
até as mais tradicionais, como Gestão de Pada-
ria, buscamos despertar muitos exemplos na sala 
e levantar a bola para que os alunos troquem 

m texto: Diego Castro /  foto De abertura: ©istock.com/nirat

especial Curso livre de Gestão em 
Supermercados (GES) da Agas 
completa 12 anos, tendo capacitado 
mais de 1,2 mil líderes no RS. O projeto 
é um acelerador para a conquista de 
reconhecimento profissional

CapaCitação que transforma
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experiências e impressões”, relata. Veteranos 
com 30 anos de varejo interagem com novatos. 
As aulas viram um fórum com o conhecimen-
to prático dos aprendizes. “Fazemos relatórios 
de satisfação para saber quais módulos ajudam 
mais, a fim de realizar ajustes na vela para o bar-
co seguir no caminho certo.”

ExEmplo do Asun
Uma das maiores entusiastas do projeto é 

a psicóloga e consultora empresarial Angelita 
Garcia, instrutora da Agas e ex-coordenadora da 
Capacitação. Ela recorda a gênese da ideia, de-
senvolvida no Asun Supermercados em 2003. 
“Naquela época, eu atendia o RH da empresa e 
vimos a necessidade pungente de capacitarmos 
os gestores. Teria que ser um curso de adminis-
tração de empresas, com conhecimento técnico 
de operação de loja, gestão de perecíveis, ten-
dências nos hábitos de consumo dos clientes, 
mas isso não existia”, conta. 

O time formado pela empresa para dar 
conta do recado tinha nomes como o do ins-
trutor Luís Carlos Jantzen nas aulas de gestão 
de perecíveis e operação de açougue, Valde-
cir Pressi (hoje CEO do Asun) no módulo 
Financeiro, Sandra Petry (hoje engenheira de 
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Alimentos) em Boas Práticas e Leila Seelig 
(advogada) em noções de Direito do Trabalho 
e do Consumidor. Rose Braga Couto veio de 
Minas Gerais para dar lições de compras aos 
gestores. Surgia assim o Gerente Delta, com 
80 horas-aula. 

A formatura da primeira turma foi na So-
gipa e a banca para apreciação dos trabalhos de 
conclusão do curso foi composta pelo diretor 
da empresa Antônio Ortiz, Ayres Brito (tam-
bém responsável técnico do setor de açougue), 
Leila e Pressi. “Não sabíamos que o Gerente 
Delta seria um importante ensaio para aconte-
cer o GES, o que aconteceu depois que nosso 
diretor fez questão de compartilhar este case 
com a Agas”, revela. 

O curso, validado e com a chancela Agas, 
ganhou mais profundidade e qualidade (hoje 
tem 196h). Instrutores especializados como 
Airton Dória, Rodolfo Landgraf, Lísia Strüss-
mann, Gustavo Fauth, Jôni Franck da Costa, 
Salvador Fraga, Sara Cunha e Pedro Savi in-
gressaram no corpo docente, ajudando a ade-
quar uma logística de visitas técnicas para três 
áreas distintas que se complementam: super-
mercado, distribuidor e indústria. 

AlAvAncAndo cArrEirAs
O médico veterinário, higienista de ali-

mentos e instrutor Luís Carlos Jantzen acom-
panha a evolução da plataforma e o cresci-
mento profissional dos participantes. “Nossos 
alunos são de todas as camadas hierárquicas 
de uma loja de supermercado. Temos desde o 
presidente de uma grande rede, presidente de 
cooperativas, atendentes, açougueiros. Todos 
navegam no mesmo barco para o bem dos ne-
gócios”, afirma. “O GES aprimora processos 
e qualifica pessoas”. Ele leciona Gestão de Pe-
recíveis e Formação de Açougueiro. 

Um egresso do curso é Patrique Nicolini 
Manfroi, diretor comercial do Super Nicoli-
ni, 13ª maior empresa do setor no Estado, com 
nove lojas instaladas em Bagé (7), Pelotas (1) 
e Dom Pedrito (1). Ele foi aluno da primeira 
turma. “Foi quando houve a união da teoria, já 
alinhada e direcionada ao nosso setor, e a prá-
tica. Muitos dos conceitos apresentados eu já 

os pioneiros do curso 
livre que já capacitou 
cerca 1,2 mil líderes 

supermercadistas 
no estado



REVISTA AGAS 31

primeira turma 
formada no interior 
gaúcho foi em santa 
maria, em 2009

saía da aula aplicando direto nas lojas”, garante. 
“Nesses 11 anos, nossa empresa cresceu mais 
de 10 vezes seu faturamento e fomos melho-
rando os resultados. Hoje estamos acima da 
média para o setor. Foram muitas ações para 
que conseguíssemos isso, e o GES está entre 
elas, com certeza.” 

No entender de Angelita, há muito o que se 
comemorar nestes 12 anos do curso livre: “O 
mais importante é a transformação que ele causa 
em todos aqueles que participam como alunos 
ou até mesmo como empresas investidoras em 
seus funcionários, patrocinadores ou apoiado-
res.” Assim como Manfroi, outros alunos come-
çaram com uma função e depois de formados 
tornaram-se importantes executivos do varejo. 
Jurandir dos Santos era gerente de loja do Asun 
e hoje é supervisor da rede. Henrique Oyarzabal 
era encarregado de loja quando fez o curso, hoje, 
além de consultor empresarial, é instrutor da 
Agas. Rainer Telini, Vanderlei Goulart e Rogério 
Machado são outros nomes de destaque impul-
sionados por seus talentos e pelo GES.

Evolução mArcAntE
Alguns momentos lastrearam o GES ao lon-

go do tempo. O primeiro foi quando o setor 
percebeu que investir no treinamento e de-
senvolvimento técnico e estruturado das habi-
lidades dos líderes poderia ser alternativa para 
lidar com a dificuldade do entendimento sobre 

gestão de uma loja. Ao longo dos anos, a forma-
ção virou referência nacional. Em cada ano de 
formatura, a história e as tendências do varejo 
supermercadista são delineadas nos trabalhos 
escritos pelos formandos do curso.

Matérias e novos módulos são formatados 
em métodos de ensino continuamente atualiza-
dos constantemente. O curso livre é único em 
cada detalhe. Nos dias atuais, as obras de con-
clusão escritas pelos alunos mostram maior vi-
são da sensibilidade humana, a interação simbi-
ótica do gestor com a tecnologia e o necessário 
cuidado temas ambientais. As turmas de 2019 
retrataram a importância da sustentabilidade 
em um supermercado, formas de fidelização do 
cliente por meio de ações de marketing, os be-
nefícios da interdisciplinaridade e a importância 
da sensação de pertencimento do profissional à 
bandeira que ele representa. 

EmpodErAmEnto dAs pEssoAs
Conceitos de neurociência e empodera-

mento do RH tem norteado o GES de modo 
a mudar comportamentos organizacionais e, 
por consequência, a história dos supermerca-
dos gaúchos. O foco em processos, cálculos e 
operação de loja prossegue, mas o trabalho com 
o ser humano ganha espaço com a finalidade 
de fazer emergir uma nova cultura de lideran-
ça, capaz de despertar nas equipes a vontade de 
fazer parte da empresa que elas representam. 

Divulgação/agas
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“Demandar ordens e não desafios para jovens 
profissionais é um erro. Não ter tempo para 
compartilhar informações ou investir em co-
municação interna entre departamentos e gru-
pos de trabalho também é algo que precisa ser 
revisto”, analisa Angelita.

O momento é de ampliar a democracia nas 
organizações para que o líder ouça com atenção 
a opinião dos subordinados antes da tomada de 
decisões. Equipes mais humanizadas, respeita-
das e cientes das suas responsabilidades desen-
volvem um forte engajamento com o trabalho. 
Os gestores voltam às funções com o desafio 
de implementar mudanças. “Todos recebem o 
mesmo norteamento ao longo do curso, e cons-
tatamos que existem brasas capazes de, com um 
sopro, virar chamas iluminando as lojas que in-
vestiram nelas. Me honra ter a missão de asso-
prar essas brasas”, finaliza. 

AprEndizAdos quE AbrEm portAs 
Caroline Righi, ex-presidente do Agas Jo-

vem e ex-gerente de RH dos Supermercados 
Righi, tem orgulho de ter feito parte da primei-
ra turma do GES. “Na época, estava bem no 
início da minha carreira, não tinha experiência 
anterior no varejo e a qualificação foi funda-

formação leva turmas 
para visitas técnicas 

em empresas da 
indústria e do varejo

mental ao meu trabalho, pois tratava de temas 
operacionais, técnicos e comportamentais, além 
da troca de experiências e do networking”, expõe. 
Foram alguns meses de viagens de Santana do 
Livramento a Porto Alegre para os encontros 
semanais. “Esse período valeu muito a pena, me 
rendeu boas amizades que me abriram portas 
dentro da Agas. Na gestão de pessoas é funda-
mental entender todo o funcionamento da em-
presa, desde as funções operacionais até as mais 
estratégicas”, complementa.

Andressa Vieira se formou no GES Santa 
Maria em 2016, quando era gerente do Mer-
cado Universal. Ela considerou a experiência 
incrível. “O aprendizado constante é uma má-
xima no mundo corporativo e o GES cumpre 
muito bem seu papel ao capacitar líderes do 
varejo supermercadista. A metodologia, que 
alia a teoria e a prática, alinhada à realidade 
dos negócios, pode ser considerada um fator 
de distinção no mercado. Além disso, o curso 
proporciona um excelente intercâmbio entre 
professores e colegas, o que contribui muito 
para a liderança”, avalia.

Formada em Pedagogia e pós-graduada 
em Psicologia Organizacional, a instrutora 
Aurelise Braun Neves Moreira iniciou na 
Agas em agosto de 2009. Nessa caminhada, 
pelo menos uma turma por ano a escolheu 
como paraninfa no momento da formatura. 
“No GES não apenas ensino, troco conheci-
mentos, divido angústias e conheço pessoas, 
mostrando que concorrentes podem se tornar 
amigos e parceiros de vida pessoal e profis-
sional”, pontua. Responsável por disciplinas 
como Gestão de Pessoas e Treinamento Vi-
vencial ao Ar Livre (entre outras), ela reforça 
a necessidade de cuidar do RH em um mun-
do dominado por máquinas.

“O curso se renova com o objetivo de 
demonstrar que o sol nasceu para todos e 
que todos, se quiserem, podem crescer e ter 
um brilhante negócio pela frente. Sou grata 
a Agas por me proporcionar a oportunidade 
de multiplicar conhecimentos e compartilhar 
anseios para que possamos cada vez mais for-
mar supermercadistas com garra, força e de-
terminação”, declara.

Divulgação/agas
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“o grande diferencial 
se dá pelo viés prático 
e operacional do curso, 
com vistas a melhorias 
tangíveis no cotidiano 
supermercadista.”

franCisCo brust
Coordenador de 
Capacitação da Agas

GErAção dE idEiAs
Jairo Libraga, diretor da Rede Vivo, 9ª maior 

empresa do setor no RS, com 26 lojas em 18 
cidades, é outro apoiador da plataforma. “A gra-
duação em gestão estratégica de supermercados 
foi um marco para nós e superou as expectativas 
em termos de resultados”, ressalta. Em 2017, a 
gerente de Gestão de Pessoas, Michelli Roso, 
e os supervisores Ciomar Dotto e Marcelo da 
Luz participaram do GES pela Rede. O TCC 
da gerente levou à implantação do programa 
interno Eu e Você Aqui: mediação de conflitos por 
lideranças capacitadas. 

Mais de 30 mediadores já foram capacita-
dos desde então, e hoje a companhia tem pelo 
menos um deles em cada filial, pronto para 
oferecer suporte em situações de conflitos. 
“Com isso, reduzimos nossos custos com cau-
sas trabalhistas, pois menos colaboradores dei-
xam o emprego com dúvidas ou desconfortos. 
Ainda temos muito a evoluir, os módulos se-
guem sendo replicados para líderes Rede Vivo 
e aplicados no dia a dia”, assegura. 

2020: prEsEnçA Em três cidAdEs
Estão confirmadas as próximas localida-

des que irão receber o curso livre em 2020: 

Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Santa 
Rosa. As duas últimas não haviam sido sedes 
do GES ainda e se juntam a uma lista que 
inclui Santa Maria, Caxias do Sul, Pelotas, 
Passo Fundo, Ijuí, Osório, Capão da Canoa, 
Carazinho, Cruz Alta, Bagé e Soledade. O 
departamento de capacitação da Agas ainda 
estuda a possibilidade de desenvolver o cur-
so em alguma outra cidade, de acordo com 
a procura. 

Na capital, o GES será realizado às terças-
feiras, com início previsto para março, sempre 
na sede da associação (Rua Dona Margarida, 
320 – Bairro Navegantes). Em Santa Cruz 
do Sul, com apoio do Sindigêneros Vales do 
Rio Pardo e Taquari, os encontros ocorrerão 
às quartas-feiras, com início previsto para 
abril, e aulas no Sindigêneros (Rua Sete de 
Setembro, 871 – Centro). Em Santa Rosa, 
com apoio da RedeAgro, as reuniões serão 
nas quintas-feiras, com início previsto para 
abril – o local dos encontros ainda está em 
definição. As inscrições estão abertas. Sócio 
Agas tem valor de 6x R$ 440,00 e não sócio de 
6x R$ 490,00. Informações e matrículas pelo 
e-mail ges@agas.com.br ou do telefone (51) 
2118-5230.

tCC do Ges deu 
origem a programa de 
mediação de conflitos 
na rede Vivo
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O mês de maio é dedicado às mães e às noivas,
pedindo ações mais efetivas, com foco

em experiência e atendimento 

Muito aléM 
do aMor 
eM faMília 

onsiderada a segunda data mais importante para 
o comércio – perdendo apenas para o Natal –, o 
Dia das Mães, assim como o mês das noivas, são 
épocas tradicionais do ano em que se celebram 
o afeto, costumes e sonhos. Comemoradas em 
maio, elas são ótimas oportunidades de venda 

para o varejo, que deve trabalhar com as emo-
ções dos consumidores, proporcionado uma 
experiência mais voltada para o encantamento e 
o uso dos sentidos do corpo humano. Oferecer 
opções mais econômicas também mostra empa-
tia perante as dificuldades do país.

A publicitária Sônia Zarbenunes vê nas datas 
uma forma dos supermercadistas resgatarem o 
feminino, o carinho e costumes, em meio à cor-
reria diária e à busca por conexões. “Há um ape-
lo à família, ao retorno ao amor à moda antiga. 
Nada pode ser mais ritualizado do que o casa-
mento, a figura da supermulher, de quem cuida, 
dá afeto e ainda se preocupa com o lar”, expõe 
a também antropóloga. Ela lembra que mãe é 
um arquétipo do amor incondicional, por isso 
o segundo domingo de maio se tornou uma das 
âncoras do mês, fazendo com que a data seja tão 
importante no varejo. “Não há como passar bati-
do, porque ela é a propulsora, está normalmente 
no centro da organização familiar.”  

O período, segundo ela, possibilita o uso de 
uma linguagem universal, mais afetuosa. “Se an-
tes tínhamos ações focadas em preço, hoje elas de-
vem ser mais voltadas para o emocional. É preciso 
utilizar mais o simbólico em produtos no ponto 
de venda. São eles que significam, fazendo parte 
da nossa cultura”, completa. 

Ao escolher mercadorias para compor 
ações, deve-se visualizar não apenas atribu-
tos materiais, mas suas significações. “Um kit 
de beleza, com creme, perfume e sabonete, 
por exemplo, será adquirido por alguém que 
se identificar com os itens. Dar um presente 
significa bem mais do que uma compra ou 
venda, mas que alguém gosta e se preocupa 
com o outro. As escolhas são sempre proje-
ções do que queremos ter na nossa vida”, re-
flete Sônia. 

C
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Para comemorar estes momentos de forma 
mais emotiva, a professora de Marketing da 
Unisinos cita a necessidade de associar também 
a experiência de compra. “É preciso trabalhar os 
cinco sentidos de forma mais holística, usando 
cheiros, estimulando o toque sobre produtos, 
oferecendo um ambiente todo climatizado e um 
atendimento muito bem feito”, afirma a profis-
sional. Ela sugere aos supermercadistas ter um 
staff que dê suporte aos clientes: “Muitas vezes 
faltam profissionais preparados, que ajudem na 
escolha dos produtos.” 

Se as datas fossem mais personalizadas, con-
forme a consultora, poderiam ser mais aceitas. 
“Alguns supermercados possuem listas de noivas, 
que vão além do mês de maio. O Dia das Mães é 
uma data complexa, que exige organização. É pre-
ciso ter um nicho próprio na loja que seja capaz de 
associar a data, como ocorre na Páscoa”, ensina.

Muitas marcas, segundo Sônia, já condu-
zem estes calendários promocionais com muita 
maestria, pensando nas várias identidades que 
as mulheres assumem. “Se antes tínhamos a 
gestora e a cuidadora, hoje há tipos bem dife-
rentes, como a mãe moderna, que trabalha e 
deixa o marido em casa, além da executiva, da 
visionária e da doméstica, que cuida de outras 
pessoas. Elas pertencem a diversas classes so-

ciais, mas exercem vários papéis, que estão no 
inconsciente coletivo e na nossa vida.” 

A consultora sugere pensar na comunicação 
de presentes para cada tipo de mulher. “Elas são 
maioria no mercado e buscam sensibilidade, em-
patia e delicadeza. Produtos são muitas vezes a re-
ferência da personalidade.” Para enaltecer as datas, 
Sônia propõe tornar o PDV mais feminino. “Fi-
que atento aos detalhes e à gentileza, já que mães 
e noivas são mais perceptivas, intuitivas.” Pode-se 
fazer ainda uma ação promocional com desconto 
e experiência, valorizando a emoção. “Crie um 
espaço para ressignificar, trabalhando com diver-
sos tipos de públicos e argumentos.”

Outra indicação é aproveitar produtos pró-
prios para oferecer opções direcionadas ao mo-
mento de retração do país. “Há uma tendência 
de as pessoas valorizarem bem mais o que estão 
consumindo, devido à insegurança econômica. 
As empresas precisarão ser mais assertivas, pois os 
clientes não entregarão o seu dinheiro para qual-
quer coisa”, alerta. Parcerias são bem-vindas e a 
negociação com fornecedores deve ser feita bem 
antes. “Com quem posso me articular para ser o 
pioneiro, dividir custos ou fazer uma ação casada? 
O cliente prefere o diferente. Ganhará quem mu-
dar, se arriscar, inovar. O caminho que não tem 
mais volta é a evolução.“
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potencialize as datas
Confira algumas dicas 
da consultora Sônia 
Zarbenunes para hu-
manizar as suas ações 
promocionais:

1 Conheça o seu 
público – saiba as ne-
cessidades de quem 
costuma comprar da 
sua empresa.
2 Entenda e reco-
nheça seus pontos 
fortes – verifique 
quais são os produtos 
certos e o ambiente 
que será oferecido ao 
consumidor.
3 Estratégias táticas 
– defina as ações para 
cada tipo de cliente e 
os formatos usados na 
busca dos resultados. 
4Comunicação efe-
tiva – tudo precisa ter 
uma harmonia, desde 
o cartaz aos balões, 
uma ambientação 
integral em lugares 
menores e algo que 
chame atenção nos 
carrinhos ou perto dos 
check-outs.
5 Invista em relacio-
namento – os clientes 
não são mais fiéis, 
sendo um exercício de 
entrega muito grande 
e uma conquista de 
todos os dias.
6 Ouça as pessoas – 
fale e converse com 
os consumidores, 
mostre suas histórias 
de vida, destacando 
aquilo que eles têm 
de positivo. 
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perfil do varejo (Super Cigognini)

21 anos
de história

certeza de uma boa compra. Este é o slogan 
do Supermercado Cigognini, empresa fami-
liar criada em dezembro de 1998 pelo casal 
Madalena e Edi Cigognini, em Passo Fun-
do. Com duas lojas no Parque Farroupilha, 
seu maior diferencial para a concorrência no 
bairro é o açougue bem abastecido e respon-
sável por até 30% das vendas.

A trajetória da família no ramo começou 
com uma loja de 70m², que passou por uma 
primeira ampliação para 150m² em 2002. 
Dois anos depois, surgiu a oportunidade de 
ocupar uma nova instalação de 520m² na ave-
nida Sinimbu, n° 699, local que se encontra a 
matriz até o momento, com 17 funcionários, 
quatro check-outs e 6 mil SKUs. A filial veio 
em 2011, com 255m², oito funcionários e 
dois check-outs, também na avenida Sinimbu, 
nº 172, facilitando a administração e a logísti-
ca de abastecimento. 

A
Açougue forte é 
o diferencial do 
Supermercado 

Cigognini, empresa 
familiar com duas 
lojas na cidade de 

Passo Fundo

“Nós atendemos o público das classes 
CDE, que enche os olhos diante de ofertas 
e promoções. Damos a eles um atendimen-
to rápido e atencioso”, conta o sócio William 
Cigognini, filho de Edi e Madalena (falecida 
em 2006). Além dele e do pai, ajudam na ad-
ministração a sua esposa Aneline (na filial), o 
tio Lodi, responsável pelas compras da em-
presa, e o irmão Emerson, que cuida do rece-
bimento de mercadorias para ambas as lojas.

PARCERIA PARA CRESCER
A parceria com a rede Super Passo ajuda 

a obter melhores condições de preço e paga-
mento nas compras com fornecedores, ba-
rateia o custo de produção e distribuição de 
encartes e reduz as taxas cobradas pelas opera-
doras de cartões, modalidade responsável por 
quase metade das vendas. A maior dificuldade 
para os negócios, segundo William, continua 
sendo os impostos cobrados sobre as empresas 
de lucro real. “O pagamento de tributos pesa 
muito em nosso negócio”, avalia.

Na análise dele, o mercado ainda vive um 
momento de incerteza, com altos e baixos, 
mesmo assim mantém sua saúde financei-
ra. “O pai sempre nos ensinou a manter os 
pés no chão e a ter cuidado para não fazer 
grandes dívidas. Sempre conseguimos fazer 
uma reserva para investimentos”, declara. O 
marketing das lojas é feito pelas redes sociais 
(uma agência cuida dos perfis no Facebook 
e Instagram) e por carro de som que circula 
semanalmente pela redondeza. “O cliente até 
nos cobra se por acaso o veículo deixa de pas-
sar na rua e ele não escuta as ofertas”, revela. 
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carrinho agas  2019

Os preferidOs 
dO varejO

O

Supermercados gaúchos entregam 42 prêmios aos 
melhores fornecedores de 2019 e a personalidades 

de destaque em diversos segmentos

Carrinho Agas 2019 distinguiu 42 agraciados 
na noite de 25 de novembro, no Grêmio Náu-
tico União, em Porto Alegre, em evento que 
reuniu 1.100 convidados. A premiação da As-
sociação Gaúcha de Supermercados chegou à 
36ª edição com oito categorias novas de melho-

res fornecedores, refletindo as mudanças nos 
hábitos de consumo dos gaúchos e premiando 
as empresas que atenderam a essas novas de-
mandas com excelência. O processo de sele-
ção dos campeões contou com a auditoria do 
Instituto Segmento Pesquisas, e reuniu votos 
das 250 maiores empresas supermercadistas do 
Estado em eleição que, entre setembro e ou-
tubro, levou em conta critérios como share de 
mercado, qualidade dos produtos ou serviços, 
relacionamento com o varejo, índices de rup-
tura, capacidade de inovação e cumprimento 
de prazos de entrega.

Oito empresas foram contempladas pela 
primeira vez, estreando no Carrinho Agas. His-
toricamente majoritária entre os vencedores do 
Carrinho Agas, a participação de gaúchos entre 
os agraciados subiu de 67% em 2018 para 70%, 
numa demonstração da valorização do produto 
da terra pelo varejo e pelo consumidor local. O 
troféu ganhou novo layout, também produzido 
pela artista plástica Ana Simone, como nos anos 
anteriores. Mais de 200 companhias já foram 
contempladas desde a criação do prêmio, sendo 
a Nestlé a maior vencedora (34 vezes), tendo 
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ganho novamente como Melhor Forne-
cedor de Cafés. Outra novidade da pro-
gramação, o prêmio Agas Jovem de Pai 
para Filho homenageou três processos 
sucessórios que, na opinião dos super-
mercadistas, são modelares para o setor.

O evento teve o patrocínio de GS1 
Brasil, Alelo e Prosegur e contou com 
apresentações do coral Canarinhos, de 
Bento Gonçalves, e show do ABBA The 
History – A Salute To Abba, grupo forma-
do em 2013 com o objetivo de come-
morar o legado da maior banda sueca de 
música pop. No seu discurso de abertu-
ra, o presidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo elogiou a qualidade do trabalho 
dos vencedores do Carrinho o longo do 
ano e solicitou o apoio da Fecomércio 
e da Fiergs para que os supermercados 
possam comercializar medicamentos 
isentos de prescrição médica (MIPs) 
em suas gôndolas. “Não há mais espaço 
para corporativismo e para reservas de 

mercado no país. Assim como defen-
demos a liberdade econômica para as 
farmácias, queremos oportunizar aos 
consumidores que adquiram produtos 
como antitérmicos, analgésicos e diges-
tivos nas nossas lojas. Afinal, esses re-
médios já estão ao alcance das pessoas 
por televendas e pela internet, sem que 
o farmacêutico precise acompanhar o 
entregador em sua moto”, disse. 

EstrEias podErosas
Neste ano, as oito categorias que es-

trearam foram as de Melhores Fornece-
dores de Embutidos, de Commodities, de 
Matinais, de Inclusão Digital e de Su-
primentos e Embalagens. A Excelsior, 
de Santa Cruz do Sul, venceu na catego-
ria Melhor Fornecedor de Embutidos. 
“Temos mais de 5 mil clientes no Estado 
e esse resultado é muito gratificante. E 
ainda vamos ampliar nossa fábrica em 
2020, num investimento de mais R$ 40 

Presidente da Agas 
elogiou indústrias  

e pediu mais reformas 
para alavancar 

crescimento do país
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milhões”, revelou o gerente executivo 
de Vendas, Edson Melo de Souza. 

A catarinense Ave Serra sagrou-se o 
Melhor Fornecedor de Frango de 2019, er-
guendo seu primeiro troféu. “Ser ranqueado 
foi muito importante, porque somos uma 
empresa média concorrendo com grandes 
concorrentes, num mercado concentrado. 
Temos 40 anos de atuação e a equipe está 
extremamente feliz. Vamos crescer mais 
de 15%”, relatou o diretor administrativo 
Roberto Kehl. A porto-alegrense Open So-
lution subiu ao palco como Melhor Forne-
cedor de Inclusão Digital. “É um orgulho. 
Hoje a inclusão digital cuida de todos os 
processos e entrega resultados ao lojista. Isso 
engloba o e-commerce e todo o acompanha-
mento fiscal. São 24 anos de trabalho”, co-
mentou o diretor Marcos Arjona.

O Melhor Fornecedor de Matinais 
foi a Kellogg’s/Parati. “Temos um local 
reservado para estes troféus lá em São 
Lourenço e pretendemos ter muito mais. 
Neste ano houve retomada de vendas e 
de crescimento, graças a uma parceria 

maior com os nossos clientes”, afirmou 
o diretor de vendas Alexandre Nedel. A 
Pirahy, produtora do Arroz Prato Fino, 
ganhou o prêmio pela primeira vez em 
seu território natal. “Sempre fomos mais 
fortes no Sudeste, mas no último ano 
voltamos a atenção para ações de fomen-
to ao consumo de nossos produtos aqui, 
dando boa assistência ao lojista e melho-
rando a distribuição”, explicou o diretor-
presidente Celso Paulino Rigo.

A consolidada Bauducco estreou no 
Carrinho Agas recebendo uma das mais 
badaladas premiações, a de Produto Lan-
çamento do Ano. “É uma honra receber-
mos o prêmio. Sabemos quantos lança-
mentos das indústrias há no ano, o quanto 
se busca a inovação para poder superar a 
crise. Isso mostra que nossa estratégia de 
entrada numa categoria tão importante 
como os chocolates está no caminho cer-
to. O prêmio também mostra que o pro-
duto foi importante para os resultados 
das lojas”, contou Rogério Pires, gerente 
nacional de Trade Marketing.

GrandEs vEncEdorEs
O Melhor Fornecedor de Quei-

jos novamente foi a Cooperativa Santa 
Clara. A honraria foi recebida pela su-
pervisora de Marketing da Santa Clara, 
Kátia Hoffelder Dalcin. “Receber este 
reconhecimento coroa o trabalho da Co-
operativa, que nos seus 107 anos sempre 
primou pela excelência em todas as eta-
pas de produção do alimento e sua dis-
tribuição”, salientou. Mostrando a força 
do segmento no Rio Grande do Sul, ou-
tra tradicional congênere levou pela 16ª 
vez para casa o troféu de Melhor For-
necedor de Iogurtes: a Cooperativa Piá. 
“Isso é fruto do trabalho de nossa equipe 
e reflete a qualidade dos produtos. Va-
mos crescer em 8% em volume de ven-
das, apesar da crise, e queremos avançar 
para o mercado paulista também”, frisou 
o presidente Jeferson Smaniotto.

Sediada em Caxias do Sul, com 60 
anos de história, a marca Orquídea fatu-
rou o Carrinho Agas como Melhor For-
necedor de Massas. O gerente industrial 
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Ledomar Tondo sentiu-se honrado pela 
sétima conquista. “Só temos motivos 
para agradecer”, resumiu. A centená-
ria Oderich bateu a concorrência como 
o Melhor Fornecedor de Conservas. “A 
premiação coroa o trabalho de recupe-
ração de espaços que estamos tendo em 
faturamento e vendas de produtos estra-
tégicos e importantes, especialmente em 
comoditties de baixo valor agregado mas 
altíssimo consumo, como os legumes”, 
afirmou o diretor Marcos Oderich.

O Melhor Fornecedor de Barras de 
Cereal de 2019 foi a Ritter Alimentos. 
“Comemoramos nossos 100 anos, numa 
história de forte comprometimento com 
os supermercadistas. Os princípios do 
trabalho continuam os mesmos, dar óti-
mo atendimento e oferecer produtos de 
qualidade. Os maus tempos estão ficando 
para trás”, salientou o diretor-presidente 
Walter Beiser. A Oniz levantou o 15º tro-
féu como Distribuidor do Ano. “Cada vez 
mais nos esmeramos para fazer boas en-
tregas. São 20 mil clientes no RS”, contou 
o diretor comercial Élcio Júnior Dallastra.

LídErEs dE mErcado
A líder de mercado Tang/Mondelez, 

com 52% de share no Brasil, recebeu dos 
varejistas a distinção de Melhor Forne-
cedor de Sucos em Pó. “Estamos muito 
felizes pelo reconhecimento que reflete 
a opinião também dos consumidores. A 
marca já se consagrou no mercado bra-
sileiro, mas estamos sempre procurando 
inová-la”, comentou o gerente regional 
Nei Duarte. O excelente ano terminou 
em comemorações para o Melhor For-
necedor de Equipamentos: Eletrofrio. “O 
Rio Grande bombou e nosso volume de 
vendas cresceu 30%”, vibrou o gerente re-
gional de Vendas Hugo Pons.

A Girando Sol foi agraciada com dois 
troféus do Carrinho Agas: Melhor Forne-
cedor de Produtos de Limpeza e Melhor 
Promoção Comercial na Expoagas 2019. 

Entre os momentos marcantes do evento 
esteve a homenagem da Agas a César Bors-
cheid, gerente comercial que faleceu em 
outubro. Com sua foto exibida no telão, o 
presidente Longo, elogiou sua trajetória à 
frente das vendas dos produtos da marca, 
recordou o prêmio Gerente de Vendas do 
Ano do Carrinho Agas por ele conquista-
do em 2018 e saudou seus familiares.

A gaúcha Neugebauer ganhou o prê-
mio de Melhor Fornecedor de Chocola-
tes num ano desafiador. “A categoria teve 
de se diferenciar, usar a criatividade. Sur-
giram muitos kits presenteáveis e houve 
menos procura por ovos de Páscoa. Nos-
so share no Estado é de 17% e na linha de 
barras tabletes somos líderes com 33%”, 
destaca o gerente de Account Everton 
Todero. A Isabela foi a marca preferida 
dos supermercados na categoria Melhor 
Fornecedor de Biscoitos. “São 21 troféus 
celebrados junto com nossos clientes. É o 
resultado construído com todos os traba-
lhadores que elevam a marca ao seu mais 
alto grau”, diz Andrei Trindade, gerente 
comercial no RS e SC. A paranaense Mili 
subiu ao palco ao ser chamada como Me-
lhor Fornecedor de Papéis. “Recebemos 
com satisfação mais essa homenagem. A 
parceria da Mili com o varejista gaúcho 
é cada vez mais forte. São 1800 clientes 
atendidos de forma direta”, refletiu o ge-
rente regional de Vendas, Gediel Carloto. 

Painel na entrada do 
evento mostrou os  

vencedores na premiação
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Sete premiações do Carrinho Agas 2019 homenagearam personalidades e iniciativas modelares para o setor 
varejista gaúcho. Eduardo Bier foi agraciado como Empresário do Ano; Elzira Nicolini recebeu a distinção de 

Mulher Supermercadista; Elton Laux, das Conservas Oderich, venceu como Gerente de Vendas do Ano, e o troféu 
Reconhecimento Agas destinou-se ao programa Nota Fiscal Gaúcha. Novidade da programação, o prêmio Agas Jovem 

de Pai para Filho celebrou processos sucessórios que, na opinião dos supermercadistas, são referências para o 
setor: um na categoria Imprensa, com Otávio e Alexandre Gadret (Rede Pampa), um na categoria Indústria, com Zildo, 

Paulo e Izabel De Marchi (Uniagro) e um na categoria Personalidade Pública, com Onyx e Rodrigo Lorenzoni. 

exemplOs hOmenageadOs

HONEStIDADE NO tRABALHO
A tradicional premiação de Mu-

lher Supermercadista, conferida pe-
los empresários do setor a personali-
dades femininas que representam o 
trabalho, a importância e a força das 
mulheres na construção do segmento 
varejista gaúcho, foi dedicada a Elzi-
ra Maria Cagliari Nicolini, matriar-
ca dos Supermercados Nicolini, de 
Bagé. “Nossa empresa começou do 
nada e cresceu rápido. O segredo é ser 
honesto e trabalhar justo”, contou a 
matriarca, nascida em Garibaldi, que 
em 1979 foi para a Campanha com o 
marido Ivo Manfroi e, juntos, deram 
início ao negócio que hoje emprega 
mais de 1,1 mil pessoas e conta com 
nove lojas.

FERRAMENtA DE CIDADANIA
O prêmio de Reconhecimento 

Agas, estatueta conferida a pessoas ou 
ações de sucesso, foi para o Programa 
Nota Fiscal Gaúcha, da Secretaria Es-
tadual da Fazenda do RS. A NFG é um 
programa do Estado que fomenta a ci-
dadania fiscal, a concorrência leal e o 
aumento da arrecadação, por meio do 
estímulo à emissão de documentos fis-
cais pelas empresas e sua exigência por 
parte dos consumidores. O subsecre-
tário Ricardo Neves Pereira agradeceu. 
“Mais de 1,8 milhão de gaúchos estão 
cadastrados.  Já distribuímos mais de 
R$ 65 milhões em prêmios aos cida-
dãos e 100 milhões para as entidades 
assistenciais. A Agas sempre foi parcei-
ra, tanto que o primeiro sorteio ocor-
reu no super Apolo”, lembrou.

EMPREENDEDORISMO MULtIFACEtADO
Eduardo Bier, 53 anos, da Cerveja-

ria Dado Bier, iniciou sua carreira com 
a implantação de uma surfshop, migrou 
para uma loja de conveniências, depois 
microcervejaria, restaurante e casa no-
turna e hoje produz, distribui e exporta 
uma das marcas de cerveja mais vendi-
da nos supermercados gaúchos. “Fiquei 
emocionado e muito feliz. Em 2016 de-
cidimos ignorar a crise: empoderamos 
nossa equipe de vendas, caprichamos no 
marketing e pelo terceiro ano consecuti-
vo crescemos em três dígitos”, explicou. 
“Somos agora uma cervejaria indepen-
dente, não mais uma microcervejaria. 
Agradeço a Deus, à minha família, ao tio 
Jorge Gerdau Johannpeter e a vocês.”

ELZIRA MARIA CAGLIARI NICOLINI,
Mulher Supermercadista

EDUARDO BIER,
Empresário do Ano

NOtA FISCAL GAúCHA,
Reconhecimento Agas
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PROxIMIDADE COM OS CLIENtES
O Gerente de Vendas do Ano é Elton Laux, profissional com 23 anos de atua-

ção nas Conservas Oderich, de São Sebastião do Caí. “Além de representar a ética, 
o bom relacionamento e a confiança, Elton é um vendedor atualizado, que está 
implementando o novo modelo de execução comercial desta empresa admira-
da por todos os gaúchos”, comentou Longo. O homenageado se emocionou. 
“Quando o presidente da Agas foi no escritório da empresa pessoalmente me 
comunicar a escolha, me faltou o ar e levou alguns dias para cair a ficha. Sem-

pre trabalhei junto com os supermercados gaúchos, mas nunca tive tal propósito.  
Recebi muitos abraços dos varejistas, é uma sensação incrível”, disse. 
ELtON LAUx, Gerente de Vendas do Ano

POLítICA NO SANGUE
ONyx E RODRIGO LORENZONI: AGAS JOVEM DE PAI PARA FILHO, Segmento Personalidade Pública

O deputado estadual Rodrigo recebeu o troféu também em nome do pai e mi-
nistro-chefe da Casa Civil, que se encontrava em missão governamental na Europa. 
Em mensagem por vídeo, Onyx disse que os supermercados gaúchos são referên-
cia nacional em tecnologia aplicada nas operações. “É um segmento também de pai 
para filho, em grande parte”, lembrou. Nas palavras de Rodrigo, receber o prêmio 
com menos de um ano de vida pública é motivo de honra e surpresa. “Entendo 
que a Agas dá um voto de confiança ao meu trabalho, que tem todo um engajamento 
com a liberdade econômica por intermédio da atividade empreendedora”, finalizou. 

LIDERANçA VISIONáRIA
PAULO E IZABEL E ZILDO DE MARCHI: AGAS JOVEM DE PAI PARA FILHO, Segmento Indústria

O ex-presidente da Fecomércio-RS e fundador da Uniagro, Zildo De Marchi, 94 
anos – já homenageado com o título de Supermercadista Honorário na ExpoAgas 
2013 – recebeu na noite mais um prêmio da Agas, dessa vez juntamente com os 
filhos Paulo e Izabel. É o reconhecimento de boa atividade social e empresarial, 
também nas entidades de classe do Rio Grande do Sul, com 60 anos de atua-
ção. Sempre tivemos grande contribuição do sistema supermercadista desde o seu 

início”, apontou. O filho Paulo agradeceu a distinção: “Temos a responsabilidade 
grande de continuar o trabalho iniciado pelo pai e enquanto ele está vivo e atuante. 
Estamos com projeto e filial em Itajaí para nos dar mais competitividade.”

HERANçA COMUNICAtIVA
OtáVIO E ALExANDRE GADREt: AGAS JOVEM DE PAI PARA FILHO, Segmento Imprensa

O jornalista e empresário porto-alegrense Otávio Dumit Gadret, 72 anos, fun-
dador da Rede Pampa de Comunicação, brincou em seu agradecimento: “Gosto 
de vir na Agas não só para receber prêmios, mas também para agradecer a todos os 
nossos anunciantes. Um maravilhoso 2020 a todos.” O filho e herdeiro Alexan-
dre, 41 anos, celebrou a conquista por gerar conteúdo local de qualidade nas emis-
soras de rádio e televisão da empresa. “A parceria com esferas tão relevantes para 
a sociedade fortalece a nossa relação e a união que nossa área tem com a Associação 
Gaúcha de Supermercados. Este setor ajuda muito o Rio Grande do Sul”, declarou.
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Melhor Fornecedor de Balas e DocesMelhor Fornecedor de CafésMelhor Fornecedor de Massas
Orquídea Nestlé Docile

Melhor Fornecedor de Barras de CerealMelhor Fornecedor de ConservasMelhor Fornecedor de Chocolates
Conservas OderichNeugebauer Ritter

Melhor Fornecedor de Sucos em Pó Melhor Fornecedor de RefrigerantesMelhor Fornecedor de Sucos Prontos
Mondelez – Tang Suvalan Coca-Cola Femsa

Melhor Fornecedor de EspumantesMelhor Fornecedor de CervejasMelhor Fornecedor de Águas Minerais
Bebidas Fruki – Água da Pedra Ambev Cooperativa Vinícola Garibaldi

Melhor Fornecedor de Vinhos Melhor Fornecedor de Higiene e Beleza Melhor Fornecedor de Fraldas
Cooperativa Vinícola Aurora Unilever P&G – Pampers 

Melhor Fornecedor de MatinaisMelhor Fornecedor de Biscoitos Melhor Fornecedor de Mercearia-Commodities
Isabela Kellogg’s/ Parati Pirahy Alimentos – Arroz Prato Fino

Melhor Fornecedor de Iogurtes Melhor Fornecedor de EmbutidosMelhor Fornecedor de Queijos
Cooperativa Santa Clara Excelsior Alimentos Cooperativa Piá
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Melhor Fornecedor de Produtos de Limpeza Melhor Fornecedor de Papéis Melhor Fornecedor de Bazar
Girando Sol Mili Tramontina

Melhor Fornecedor de FLV Melhor Fornecedor de Rações Pet Melhor Fornecedor de Carne Bovina
Silvestrin Nutrire – Monello Frigorifico Silva – Best Beef

Melhor Fornecedor de Frango Melhor Fornecedor de Energéticos Melhor Fornecedor de Equipamentos
Ave Serra Bebidas Grassi – Baly Eletrofrio

Melhor Fornecedor de Inclusão Digital Melhor Fornecedor de Suprimentos e Embalagens Distribuidor do Ano
Open Solution Lema Embalagens Oniz Distribuidora

Produto Lançamento do Ano Melhor Promoção Comercial na ExpoAgas Gerente do Ano
ChocoBiscuit Bauducco Girando Sol Elton Laux - Conservas Oderich

Reconhecimento Agas Empresário do Ano Mulher Supermercadista
Programa Nota Fiscal Gaúcha Eduardo Bier - Dado Bier Cervejaria Elzira Maria Cagliari Nicolini - Supermercados Nicolini

Agas Jovem de Pai para Filho (Segmento Imprensa) Agas Jovem de Pai para Filho (Segmento Indústria) Agas Jovem de Pai para Filho (Seg. Personalidade Pública)
Otávio e Alexandre Gadret - Rede Pampa Paulo, Izabel e Zildo De Marchi Onyx e Rodrigo Lorenzoni 
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mOmentOs da 
celebraçãO
Criado em 1984 como o reconhecimento do 
setor supermercadista gaúcho às empresas 
e personalidades que mais se destacaram e 
contribuíram para o crescimento da economia durante 
o ano, o Carrinho Agas 2019 distinguiu 42 agraciados 
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Comodidade, segurança e retorno maior do 
que a poupança são os atrativos dos fundos de 

investimento, que têm recebido aportes crescentes

©iStock.com/MicroStockHub

Fazendo o
dinheiro 

render
s fundos de investimento são uma forma coleti-
va de aplicar dinheiro em diversos produtos do 
mercado financeiro e de capitais. Segundo a As-
sociação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (Anbima), até o final 
do ano passado aproximadamente 34,5% dos 
recursos do varejo já estavam aplicados nessas 
modalidades (num crescimento superior a 8% 
em 2018). Essa tem sido uma opção satisfatória 

O

para quem tem uma reserva e deseja fugir dos 
rendimentos baixos da poupança. 

Sem personalidade jurídica, eles são cons-
tituídos como um condomínio, tendo um de-
terminado objetivo ou retorno. Cada investi-
dor detém um número de cotas proporcional 
ao seu aporte. As receitas geradas e as despesas 
necessárias para o empreendimento são dividi-
das entre os cotistas. A administração e a gestão 
podem ser realizadas por especialistas contrata-
dos, daí as vantagens de comodidade e seguran-
ça. Para manter uma estrutura de um fundo em 
funcionamento regular, os cotistas arcam com 
taxa de administração e/ou de performance, 
além da tributação. 

Existem muitos tipos diferentes dessas 
aplicações no mercado, como os de renda fixa 
(CDBs), multimercados, cambiais, imobiliá-
rios, mistos, entre outros. O primeiro citado é 
de longe o mais popular no Brasil, concentran-
do mais de 80% dos recursos. Dependendo do 
tipo de fundo, as carteiras geralmente podem 
ser mais diversificadas ou menos diversificadas, 
podendo conter ativos de diversos tipos.

Como se dá o resgate do dinheiro? Para 
condomínios abertos, basta solicitá-lo junto 
ao fundo ou à operadora. Dependendo do 
fundo, o prazo pode demorar alguns dias ou 
meses. Já para condomínios fechados, o cotis-
ta precisa achar algum outro investidor para 
quem possa vender suas cotas. Em ambiente 
de bolsa ou balcão organizado, isso é mais fá-
cil e rápido de conseguir.

Transformação com simplicidade
A fintech Fliper, em um ano de funciona-

mento, já tem mais de 40 mil usuários ativos, 
R$ 4 bilhões em patrimônio mapeado e cone-
xão automática com mais de 40 mil contas de 
investimentos. O planejador financeiro cer-
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tificado Walter Poladian, um dos fundadores 
da empresa, conta que é possível transformar 
completamente as finanças com decisões sim-
ples, mas 99% das pessoas falham justamente 
no ato de fazer o dinheiro trabalhar por elas. 

O aplicativo (gratuito) desenvolvido pela 
startup ajuda os investidores a controlar suas 
aplicações. A ferramenta conecta todas as contas 
deles em vários bancos e corretoras e permite 
o acompanhamento da carteira de capitais de 
forma global e na palma da mão. Em 2020, será 
oferecido o serviço de assessoria de investimen-
tos. “Vamos identificar o perfil do cliente para 
dar melhores indicações e teremos o diferencial 
de saber o seu comportamento em todas as ins-
tituições financeiras”, relata. 

Mas por que investir num fundo de uma ges-
tora independente em vez de fazê-lo no próprio 
banco? “O banco tem outros produtos na casa 
que são o seu core business, como créditos e segu-
ros. Com os avanços das tecnologias e das plata-
formas digitais de investimento, hoje é possível 
diversificar seus ativos por meio de uma plata-
forma só, apostando em retornos conservadores, 
moderados ou arrojados. E tudo isso tendo um 
gestor experimentado por trás”, explica. 

Um dos conselhos de Poladian é tirar a reserva 
de emergência (para resolução de problemas, am-
pliações e compras de ocasião) da conta corrente 
ou da poupança e aplicá-la em fundos de investi-
mentos no Tesouro, de menor risco, que rendem 
100% da taxa Selic. “A rentabilidade é diária e não 
mensal, algumas plataformas não cobram taxa de 
administração e o imposto de renda é regressivo. 
A rentabilidade bruta é 41% maior, e isso ao lon-
go do tempo faz uma grande diferença”, diz. Nas 
palavras dele, o momento de vencer as resistências 
é agora, pois o mercado financeiro (que precifica 
antes da economia real) está atraente e mostra si-
nais de que a crise começa a esvanecer.

fundos imobiliários
Conforme Lucas Paulino, assessor de inves-

timentos e sócio-fundador do Mais Retorno, 
plataforma de assessoria de investimentos em 
ativos financeiros, antes de partir para a área, o 
ideal é entender seu perfil de investidor, seu ob-
jetivo com o patrimônio. “Investimento é que 

nem remédio, não existe uma melhor alterna-
tiva universal, uma alternativa certa ou errada”, 
lembra. Ele também frisa que não existe tempo 
ideal para ingressar no mercado, porque renta-
bilidade passada não é garantia de rentabilidade 
futura. “Às vezes os investidores, quando vão 
alocar recursos, idealizam que todas as opções 
escolhidas devem ir bem. Veja o resultado como 
um todo, porque é comum que uma pequena 
fatia não entregue performance”, indica. 

Uma de suas recomendações são os Fundos 
de Investimento Imobiliários, ou seja, investi-
mentos atrelados a imóveis ou a produtos liga-
dos ao segmento. Para ser isento, o fundo deve 
ser composto por mais de 50 cotistas e os tí-
tulos devem ser negociados exclusivamente na 
Bolsa. Além disso, a pessoa deve possuir menos 
de 10% do total de cotas. “É um excelente in-
vestimento para quem almeja entrar no setor, 
uma vez que o resgate do dinheiro é mais fácil 
do que vender um imóvel. Sem mencionar que 
os valores são mais baixos do que efetivamente 
comprar um imóvel. Mas fique atento: por ser 
negociado em Bolsa, possui risco maior: não 
são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito 
(FGC), ou seja, se a empresa não vingar o in-
vestimento, há perda de dinheiro”, conta.

cusTos
A taxa de administração é uma taxa presente 

em praticamente todos os fundos de investi-
mento. Essa taxa serve para cobrir tanto os cus-
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tos de gestão, como administração, custódia, te-
souraria, escrituração e auditoria. Geralmente, 
ela incide sobre um percentual do patrimônio 
do fundo (desde algo como 0,2% para alguns 
ETFs até 3,9% para alguns fundos DI de ban-
cos). Essa taxa costuma ser provisionada diaria-
mente e recolhida mensalmente.

A taxa de performance é cobrada sobre a 
rentabilidade de um período que exceder o ín-
dice de desempenho previamente determinado 
– chamado de benchmark. Ou seja, o fundo deve 
superar em pelo menos 100% do seu benchmark 

para poder cobrar pela performance. Tradicio-
nalmente, a alíquota da taxa de performance nos 
fundos de investimento brasileiros é de 20%.

As regras de tributação variam muito, tanto 
quanto os tipos de fundos de investimento. A 
norma geral é a instrução normativa nº 1585 
da Receita Federal. A incidência do Imposto 
de Renda (IR) nessas aplicações costuma variar 
entre 15% e 22,5% sobre o valor dos rendimen-
tos e depende, em grande parte, do período de 
permanência e dos tipos de investimento em 
que o fundo coloca recursos.
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Quais são as vanTagens dos fundos de invesTimenTo? 

 Tratamento igualitário entre os 
cotistas: independentemente do 
valor aplicado, todos os cotistas 
recebem o mesmo tratamento, a 
mesma rentabilidade, as mesmas 
informações.
 Acesso a vários mercados e 
papéis: os Fundos de Investimento 
permitem aos cotistas acesso a 
aplicações que não seriam possíveis 
individualmente.

 Expertise: ter profissionais 
especializados para administrar seus 
recursos, para buscar os melhores 
retornos e oportunidades de mercado.
 Diversificação: pelas diferentes 
composições de carteiras, eles 
oferecem variedade de alternativas. 
Há produtos direcionados ao perfil de 
cada cliente.
 Custos rateados: taxas fixas 
referentes à administração acabam 

sendo menores do que seriam se 
o investidor tivesse que aplicar seu 
dinheiro individualmente.
 Rentabilidade diária: a maioria tem 
rentabilidade diária.
 Personalidade Jurídica e 
contabilidade própria: O cotista não 
se preocupa com a contabilização 
dos ativos e nem com a tributação, 
que é recolhida na fonte pelo 
Administrador do Fundo.

Fonte: Caixa Econômica Federal 
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Lojas supermercadistas com restaurantes agregados 
geram tráfego oferecendo conveniência para pessoas 

que desejam praticidade e economia de tempo 

S

Lugar para
comprar 
e comer

©iStock.com/AJ_Watt

egundo o Ranking Agas 2019, 15,9% dos super-
mercados operam com restaurantes ou lancho-
netes nas lojas, num índice que cresceu quase 
um ponto percentual em 12 meses. Essa é uma 
possibilidade interessante de lucrar mais, espe-
cialmente para o varejo alimentício, acostumado 
a ter à disposição a matéria-prima para o preparo 
de inúmeros pratos. Apesar da economia em difi-
culdades, uma pesquisa realizada pela Federação 

das Indústrias de São Paulo, em 2017, com 3 mil 
entrevistados em 14 cidades brasileiras, mostrou 
que 38% dos respondentes concordaram total ou 
parcialmente com a afirmação: “Com a vida que 
levo não tenho tempo para cozinhar em casa”.

Todo o negócio de food service (incluindo fast 
food, bares, catering, conveniência) já supera as 
vendas das lojas de supermercados nos Estados 
Unidos. No Brasil, esse setor se aproxima dos 
40% em termos de participação nos dispêndios 
das famílias com alimentação nas principais ca-
pitais do Sudeste — e na média nacional é 34%. 
O tíquete médio por pessoa está em R$ 15, 
segundo a pesquisa de monitoramento Crest 
2019, do grupo Gouvêa de Souza. Segundo al-
guns analistas, em todos os mercados do mun-
do a tendência é que cresça essa participação 
pelas mudanças estruturais da economia e do 
comportamento de consumo.

Se no território ianque redes como Whole 
Foods já integraram restaurantes em cada uma de 
suas lojas, aqui as ações ainda são tímidas. “Existe 
o potencial, mas as redes supermercadistas ainda 
não conseguiram se reinventar suficientemente 
para assumir esse business ou não encontraram o 
apoio que necessitam da indústria e de parceiros 
para a operação. Não estou falando de rotisserie 
ou da praça de alimentação, mas de encarar o 
fluxo já existente na loja e oferecer serviço de 
restaurante com a qualidade que o consumidor 
deseja/espera em oferta, tecnologia e ambien-
te”, analisa em um artigo a diretora-executiva da 
GS&Libbra, Cristina Souza.

ExEmplos no intErior
Em Vacaria, o Supermercado Bortolon con-

ta, desde 2002, com um Centro de Eventos que 
serve buffet ao meio-dia e o espaço Galleria com 
pratos à la carte ou sushi à noite. No andar tér-
reo fica o autosserviço. “Já temos todos os ali-
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Divulgação/ Centro de Eventos Bortolon
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Centro de Eventos 
Bortolon, em Vacaria, 
tem delivery, buffet e 
serviço à la carte

Imec Supermercados 
já instalou 
restaurantes em cinco 
pontos do Estado

mentos necessários na loja, por isso julgamos 
conveniente que o consumidor interessado em 
fazer compras também aproveitasse para almo-
çar. Servimos cerca de 200 refeições por dia”, 
conta o proprietário, Olírio Bortolon. Há tam-
bém tele-entrega aos interessados. 

A equipe do CEB encaminha diariamente 
aos seus clientes o “Cardápio do Dia” via What-
sapp. Para evitar desperdícios, tudo é produzido 
conforme o movimento diário e as carnes são 
preparadas na hora. Quem administra o negó-
cio é o filho Mateus, que já abriu a sanduicheria 
Smoke House em área anexa e prepara uma fi-
lial dessa loja em Santa Catarina. “O restaurante 
costuma ser um investimento viável. A vida das 
pessoas está muito corrida e contratar empre-
gada para fazer almoço é caro. Nosso custo de 
operação mais pesado é energia elétrica, porque 
os insumos não entram nesse cálculo”, explica.

O Imec Supermercados começou em 2007 
a abrir ambientes semelhantes, chamados Cheff 
Imec. Há unidades em Lajeado, Vacaria, Mon-
tenegro, Santa Cruz do Sul e Cachoeira do Sul. 
Todos operam com buffet, no horário de almoço. 
Além de atrair tráfego para a loja, os restaurantes 
também são fatores gerados de interação com a 
marca e possibilitam o recebimento de valores 
pelo Vale-Refeição, que não é recebido nos cai-
xas do autosserviço. 

De acordo com o diretor de operações, El-
ton Brito, o ponto de partida para se colocar um 
restaurante agregado diz respeito à localização 
da unidade supermercadista. Se ela estiver num 
ponto central do município ou em local com 
grande número de empresas e pessoas que al-
moçam fora, vale a pena. “Em Lajeado, a loja fica 
bem no centro, onde o entorno também ajuda 
com uma série de soluções para os consumido-
res, como bancos e farmácias”, diz. É importante 
estar atento também às exigências do Plano de 
Proteção Contra Incêndios e da Vigilância Sa-
nitária. Se o súper tem característica de conve-
niência, há maior aderência ao formato. Bom 
estacionamento é importante também, porque 
janela de tempo dos clientes é pequena. 
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Cooperativa viníCola aurora

Keep Cooler volta 
ao piña Colada
a bebida jovem Keep Cooler 
reeditou o sabor piña Colada, 
que por anos foi o mais pedido. 
o sabor de abacaxi com coco, 
inspirado no coquetel de porto 
rico, reforça o conceito vintage 
que permeia a marca desde que 
completou 30 anos no mercado e 
voltou a ser envasada na garrafa 
original. a bebida é elaborada 
a base de vinho, com aromas 
naturais de frutas, levemente 
gaseificada e 5,2% de teor 
alcoólico.
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Heineken

versão de Cerveja sem álCool
Com o objetivo de liderar a categoria de cervejas sem álcool, 
o Grupo Heineken no Brasil coloca à venda sua versão 
Heineken 0.0. puro malte, o lançamento não tem adição 
de outros cereais, além de contar com apenas 69 calorias 
por long Neck, sendo destinada às pessoas que apreciam 
o sabor da cerveja, mas não os efeitos do álcool em 
determinados momentos do dia.

Cooperativa santa Clara

Queijo estepe fatiado e 
produtos para food service
o Queijo estepe passa a ser comercializado também na 
versão fatiada, em embalagem de 120g. outra novidade 
da marca são os novos produtos voltados à linha 
food service: molho lácteo Branco e molho lácteo 
4 Queijos, cujo preparo é rápido e não exige outros 
ingredientes. Chega às gôndolas também o Cream 
Cheese, produto utilizado em sushis e doces. as três 
variedades são oferecidas na versão bisnaga 1,8kg.

nestlé

liNHa de CHoColates 
orGâNiCos
líder do mercado brasileiro de 
chocolates, a multinacional Nestlé inova 
o portfólio com a linha essentia, de 
chocolates 100% orgânicos e livre de 
alergênicos. 
feita com 
apenas dois 
ingredientes – 
cacau orgânico 
(massa e 
manteiga 
de cacau) 
e açúcar 
orgânico, ela 
vem em duas 
diferentes 
versões, com 
55% e 70% de 
cacau. 
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seara alimentos 
produtos de proteíNa 
100% veGetal
a novidade é a linha incrível seara, uma opção 
completa de alimentos 100% vegetais, que chega 
às gondolas e em todo o Brasil no início de 2020. 
os produtos possuem a exclusiva Biomolécula 
i, que garante sabor e textura inéditos de carne 
aos novos produtos feitos à base de plantas. os 
hambúrgueres são de ervilha com sabor frango. o 
empanado é de soja, também sabor frango.

moinHo santa maria

fariNHa para faBriCação
de salGados
ideal para a 
fabricação de 
salgadinhos em geral 
(pasteis, empadas, 
risolis, entre 
outros), a farinha 
de trigo maria inês 
– salgados possui 
grande flexibilidade 
no trabalho com 
massa. além disso, 
dificulta a absorção 
de gordura durante 
a fritura, deixando o 
petisco mais seco e 
crocante. o produto 
está disponível em 
embalagens de 5kg.

euroCompany Brasil 
snacks para BoNs momeNtos
a indústria de farroupilha apresenta sua linha 
de snacks chamada Happy Hour. Composta 
por mais de 30 produtos, conta com nozes, 
amendoins, sementes e frutas secas. a empresa 
optou por utilizar embalagens transparentes em 
pet recicláveis, possibilitando total visualização 
do produto em seu interior. Há embalagens no 
formato de mix aperitivo, ideal para a reunião de 
amigos.

marilan

aposta No ClássiCo BisCoito
a marca especialista em biscoitos anuncia a chegada de 
mais um produto no seu portfólio: o Biscoito Champanhe. 
o tradicional biscoito, conhecido amplamente por ser 
utilizado em diversas receitas de sobremesa, chega aos 
consumidores nas versões açúcar cristal e açúcar fino, ambas 
em embalagens de 150 g.
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divulgação/ eurocompany Brasil
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produtos (Shampoos e condicionadores)

Com opções variadas, shampoos e condicionadores 
ganharam o gosto dos consumidores, mantendo-se 

na lista de compras das famílias  

EmbElEzamEnto no banho 

©iStock.com/Sergeyryzhov

beleza e a saúde dos cabelos são preo-
cupações constantes tanto de mulheres 
como de homens. Devido a práticas de 
higiene e cuidados, shampoos e condicio-
nadores foram inseridos na rotina das 
famílias e ganham mercado a partir de 
investimentos em pesquisa, tecnologia 
e inovações. Com isso, produtos do gê-
nero se destacam cada vez mais nas gôn-
dolas, garantindo um crescimento lento, 
mesmo com a desaceleração econômica, 
sendo um bom negócio para os super-
mercadistas – figurando entre os prin-
cipais itens do setor de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (HPPC).

A
Desde a antiguidade, muitos povos 

costumavam limpar as madeixas, para 
controlar a oleosidade e amaciar os fios. 
Plantas, essências de rosas e jasmim eram 
utilizadas pelas populações do Oriente, 
melhorando o visual, além do cheiro na 
cabeça. Já na Idade Média, algumas técni-
cas foram levadas ao Ocidente pelas Cru-
zadas (expedições militares, organizadas 
por católicos europeus, entre 1095 e 1291). 
Nesta época, a higienização capilar passou 
a contar com ingredientes curiosos, como 
ferrugem, raiz de couve, banha de urso e 
rãs – comuns em poções mágicas.

Uma espécie de shampoo natural teria 
surgido na Índia, a partir de vários ex-
tratos de ervas, como a Sapindus (uma 
árvore da família da Lichia), e groselhas. 
Eles eram fervidos, amassados e espre-
midos para formar um surfactante líqui-
do usado na higiene diária. Essa mistura 
se espalhou para a Europa, onde as pes-
soas ferviam sabão raspado com água e 
ervas para criar um sabonete líquido.

Há também relatos de que o produto 
teria surgido na Indonésia e que o pri-
meiro foi feito a partir de cinzas de palha 
de arroz e água. Posteriormente, aplica-
vam óleo de coco como condicionador 
para hidratar os fios. As fórmulas casei-
ras foram aos poucos perdendo espaço 
para o sabão e sabonetes, adicionados até 
mesmo nos cabelos. 

Em 1.759, Sake Dean Mahomed 
criou “banhos de shampoo” na Grã-
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Bretanha, seguindo os moldes turcos. A 
iniciativa terapêutica fez tanto sucesso, 
que o empresário ficou conhecido como 
“o cirurgião do shampoo” pelos reis Ge-
orge IV e William IV. A partir do final 
do século XIX, cabelereiros ingleses in-
corporaram ao trabalho uma mistura de 
sabão em pó com ervas aromáticas. Esta 
fragrância especial foi incluída como 
um novo tipo de serviço oferecido aos 
clientes, que queriam mais brilho em 
seus cabelos.

De origem hindu, a palavra champo 
significa "massagear", em alusão aos 
movimentos realizados com as mãos 
no couro cabeludo. A primeira fór-
mula do produto foi desenvolvida em 
um laboratório da Alemanha, em 1890. 
Era uma variação do detergente, sendo 
um artigo caro, disponível a poucos. 
Sua popularização aconteceu somente 
no século 20, após a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918). 

Uma versão semelhante a que conhe-
cemos hoje foi criada por Hans Schwar-
zkopf em Berlim, em 1927. Alguns anos 
depois, cientistas americanos criaram 
o que seria a versão contemporânea do 
produto, com componentes de limpeza e 
substâncias que produzem espuma. Nes-

ta versão foram colocados ingredientes 
conhecidos como “espumógenos”. 

Logo, a empresa Proctor e Gamble pas-
sou a fabricar o shampoo em larga escala, 
surgindo o Drene – considerado o primei-
ro item sintético do gênero na História.

Acredita-se que a marca contribuiu 
para uma higiene sem danos a partir de 
1930, pois as fórmulas anteriores possu-
íam agentes químicos muito fortes que 
removiam a gordura, mas causavam a 
queda. A descoberta foi levada para a Eu-
ropa por soldados dos EUA a partir de 
1939, fomentando o seu consumo. 

Com o passar dos anos e o desenvol-
vimento da indústria da beleza, o shampoo 
ganhou novas versões e formatos, tornan-
do-se um item indispensável na hora do 
banho. Em 1961, o piritionato de zinco, 
que possui propriedades antibacterianas 
e antifúngicas, foi incluído em algumas 
marcas, ampliando as opções disponíveis 
no mercado. As fórmulas verdes e azuis 
buscavam combater a caspa, sendo lança-
do nos Estados Unidos em novembro do 
mesmo ano. 

Atualmente, há muitas opções e mar-
cas à disposição das famílias, atendendo 
às necessidades de todos os gostos e bol-
sos (confira alguns tipos no quadro).

IndustrIalIzação
Até o século 19, os shampoos conti-

nham essencialmente tensoativos (subs-
tâncias capazes de alterar a superfície de 
contato entre dois líquidos e realizar a 
limpeza do cabelo). Com o surgimento 
de novas fórmulas, em meados do sécu-
lo 20, aparecem nas prateleiras diferentes 
tipos, atendendo às variações de cabelo: 
seco, oleoso, misto, liso, ondulado e afro. 
Nesta época, a inclusão de produtos sin-
téticos possibilitou que o preço final fos-
se barateado. 

No Brasil, o shampoo só ganhou for-
ça em 1968. No começo dos anos 70, o 
movimento Hippie influenciou também 
a indústria da beleza, criando-se opções 
naturalistas para potencializar as madei-
xas longas, usadas soltas ou frisadas. Na 
década seguinte, surgiram shampoos a base 
de mel, alecrim, gérmen de trigo men-
ta e proteínas da seda. Um dos sucessos 
de venda da época foi a marca Colorama, 
que eternizou o jingle: “Você se lembra 
da minha voz? Continua a mesma, mas 
os mesmos cabelos... quanta diferença!”  
Outro destaque foi o shampoonete do 
Bozo, que vinha em uma embalagem em 
formato do famoso palhaço, que coman-
dava um programa infantil no SBT. Cha-
mava-se, assim, pois ele podia ser usado 
como shampoo ou sabonete líquido. 

Atualmente, estão disponíveis em 
uma variedade bem diversificada de pre-
ços, dependendo dos ingredientes que 
fazem parte de sua composição, como 
henna, aloe vera e camomila. Também fa-
vorecem a hidratação e o embelezamento 
dos fios, podendo fortalecer os quebra-
diços, por exemplo, além de atuar como 
antiqueda e anticaspa, entre outros.

de olho no mercado
Basicamente, o shampoo é compos-

to por 80% de água e de 10 a 15% de 
detergente, capaz de eliminar todos os 
óleos, a graxa e sujeira que aparecem 
nos fios. Sugere-se ensaboar duas vezes 

©iStock.com/JackF
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produtos (Shampoos e condicionadores)

tIpos de shampoos
Algumas opções disponíveis nos 
supermercados:
 Antirresíduo: abre as cutículas 
para receber tratamento, pode 
ser usado a cada 15 dias ou an-
tes de uma hidratação intensa.
 Leitoso: de tratamento, 
mostra-se mais denso. Deve 
ser usado com as madeixas 
bem limpas, antes do shampoo 
antirresíduo.
 Translúcido: de uso diário, 
com aspecto perolado. Reco-
menda-se usar o antirresíduos 
antes para um melhor resultado. 
 Seco: vem em um frasco de 
spray e não molha os cabelos, 
sendo aplicado nos fios atra-
vés de jatos de “pó”. Reduz a 
oleosidade aparente, disfarçando 
odores, além de dar mais movi-
mento e volume ao cabelo. 
 2 em 1: são detergentes 
neutros ou aniônicos constitu-
ídos de aditivos oleosos, para 
minimizar o efeito eletrostático 
gerado pelos fios. 
 Anticaspa: possui um nível de 
adstringência maior do que os 
convencionais, limpando profun-
damente o couro cabeludo.

a cabeça, pois a primeira liga os agen-
tes sintéticos aos resíduos, e a repetição 
contribui para que as moléculas de água 
se misturem com a gordura, eliminan-
do-a com o novo enxague. Além disso, 
há fragrância e agentes condicionantes, 
como óleos à base de silício, para hidra-
tar e evitar irritações no couro cabelu-
do, e o pantenol ou ácido cítrico usados 
para dar brilho aos fios. 

Os espessantes dão o aspecto cremoso 
e denso do produto, a partir de cloreto de 
amônio ou de sódio. Como o sal costuma 
prejudicar um pouco as mechas e faz os 
olhos arderem, algumas marcas substi-
tuem o composto por glicol, álcool etílico 
e xileno sulfonato de amônio, entre vários 
outros. As cores e texturas são resultado 
de modificadores, como o diestearato de 
glicol. Como impulsionadores de espu-
ma, os mais usados são o lauramida DEA 
e a cocamida DEA, derivados de ácidos 
graxos, em conjunto com o trietilenogli-
col, que dá firmeza e aspecto de "nuvem", 
juntamente com alcanolamidas. Há ainda 
conservantes, como DMDM hidantoína, 
o benzoato de sódio, o isotiazolinona e o 
metilparabeno.

Já os condicionadores apresentam 
como composto principal um tensoativo 
catiônico ou surfactante, que diminui a 
tensão superficial da água. Usados para 
equilibrar o PH dos cabelos, possuem a 
função de hidratar e condicionar as ma-
deixas. Com aromas variados, contam 
ainda com ações complementares, ca-
pazes de devolver nutrientes ao cabelo, 
proteínas e várias outras substâncias ex-
traídas dos fios diariamente.

A origem desta espécie de creme 
veio de pesquisas para desenvolver um 
produto que ajudasse as vítimas de quei-
maduras da Segunda Guerra Mundial. 
Químicos suíços, no entanto, acabaram 
criando um composto que melhorou a 
saúde capilar. Na década de 1950, outros 
cientistas que desenvolviam amaciantes 
de roupa descobriram que o mesmo 
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material poderia ter a mesma aplicabi-
lidade no cabelo. 

O condicionador não tem a mesma 
duração de uma máscara de hidratação, 
mas faz uma reparação pós limpeza, fe-
chando as cutículas do cabelo, além de 
dar brilho e auxiliar no pentear. O pro-
duto é capaz de criar uma barreira que 
ajuda na proteção contra fatores exter-
nos, como vento, poluição e sol.  Ele não 
deve ser usado na raiz e deve ser bem 
enxaguado, pois seus resíduos podem 
queimar os fios e causar caspa. Em ex-
cesso, deixa os cabelos oleosos e pesa-
dos. Como o shampoo, há opções para 
cada tipo de cabelo e necessidade.

Mesmo com a desaceleração econô-
mica, o Brasil é o quarto maior mercado 
consumidor global de higiene pesso-
al, perfumaria e cosméticos, com 6,2% 
desta fatia do mercado e US$ 30 bilhões 
em vendas ao consumidor em 2018. 
De acordo com a Euromonitor, o líder 
do segmento são os Estados Unidos 
(18,3%, que corresponde a US$ 89,5 bi-
lhões), seguido por China (12,7% e US$ 
62 bilhões) e Japão (7,7% e US$ 37,5 
bilhões). O estudo também indica que 
o país manteve no ano passado o quar-
to lugar em produtos para cabelo. Entre 
as categorias que mais venderam, Hair 
Care aparece na terceira colocação, com 
US$  21,62 bilhões. 
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perfil do varejo (Unisuper Ricci)

De mãos DaDas 
com os clientes

parceria entre os irmãos Calos Roberto, Antô-
nio Cláudio, Ricardo e Odilon Ricci fez com 
que surgisse em 1986 o Comercial de Alimentos  
Ricci Ltda. Os empreendedores, naturais de Pas-
so Fundo, uniram forças para abrir o negócio na 
rua Bauru, bairro Canudos, em Novo Hambur-
go. Com o passar do tempo, o empreendimento 
foi crescendo, surgindo a oportunidade de expan-
dir as atividades. Em mais de 30 anos de atuação, 
o Supermercado Ricci ganhou filiais nas cidades 
de Campo Bom, São Leopoldo e Passo Fundo, 
além de outras unidades na capital nacional do 
calçado, nos bairros Canudos e São Jorge.

Até a década de 1990, a empresa contava com 
uma equipe de 10 colaboradores, focada basica-
mente em itens de cesta básica, como arroz, feijão, 
óleos, leites, massas e carnes, além de legumes e 
frutas. Em 1988, foi finalizada a operação da pri-
meira loja. Já em 2002, optou-se em encerrar as 
atividades da outra unidade do bairro Canudos. 

Sete anos depois, foi adquirido o terreno na 
rua Guilherme Growermann, bairro Rondônia, 

onde passou a funcionar uma nova loja. “Decidi-
mos participar em 2009 da Rede Unisuper, uma 
parceria que dura mais de 10 anos”, conta o ge-
rente administrativo, Fábio dos Santos Gonçalves. 
Em dezembro de 2010, a empresa passou a contar 
com estrutura própria. “Sempre trabalhamos com 
o público B e C, mas após as melhorias também 
cativamos a classe A”, comemora.

Após cinco anos, foi necessária uma ampliação 
da unidade. “A reforma foi finalizada em 2016. 
Entregamos uma loja moderna e aconchegante a 
nossos clientes”, resgata. Fazer parte da Rede Uni-
super, segundo ele, fortaleceu a competitividade 
da empresa: “A troca de informações e a estrutura 
oferecida auxiliam muito o médio e pequeno va-
rejos a gerir mais facilmente seu negócio”.

Atualmente, há um Supermercado Ricci no 
bairro São Jorge, comandado por Antônio Cláu-
dio. Já Carlos Roberto é o proprietário do Uni-
super Ricci, ambos em Novo Hamburgo. Loca-
lizada no bairro Rondônia, a loja licenciada pela 
rede de supermercados possui 35 colaboradores, 
oferecendo uma ampla variedade de marcas e 
produtos que atendem a diferentes consumido-
res. Entre seus diferenciais, segundo o gerente, 
estão o serviço de pagamento de contas e banco 
24 horas, para facilitar e agilizar o dia a dia das fa-
mílias. “Mesmo após o crescimento da empresa, 
mantivemos a relação quase pessoal com nossos 
clientes”, ressalta.

Desde 2015, segundo Gonçalves, os anos têm 
sido difíceis. “Percebemos quase que uma estag-
nação em 2019. Prevemos um 2020 melhor e 
mais ‘confiável’, mantendo nosso planejamento 
justo, aguardando a reação positiva da economia.” 
Para os próximos anos, os planos são “melhorar a 
gestão da empresa e compreender melhor a rela-
ção com o cliente, que muda a cada dia.”

A

Divulgação/Unisuper Ricci

Loja licenciada 
pela rede Unisuper 

conta com uma 
ampla variedade de 
produtos e marcas 

no bairro Rondônia, 
em Novo Hamburgo
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Conclusão do PDEL Agas Jovem mostrou para 
a turma os segredos do Grupo Disney para 

surpreender e conquistar pessoas de todo o mundo

Encanto amEricano
Programa de Desenvolvimento de Líderes - PDEL, 
desenvolvido e promovido pelo Agas Jovem, foi 
concluído no dia 26 de novembro com o encon-
tro sobre a Magia da Excelência Disney, realizado 
em Porto Alegre, no Novotel Três Figueiras. O 
encontro foi ministrado pelo Disney Expert, for-
mado pelo Disney Institute, Rodrigo Maruxo, e 
contou com a participação de 102 supermercadis-
tas. Na oportunidade, ele mostrou como proces-
sos técnicos muito bem estruturados resultam no 
encantamento dos clientes. 

"O PDEL foi um extraordinário programa de 
desenvolvimento de líderes que, com os seus 14 en-
contros em 2019, trouxe ainda mais conhecimento e 
networking para os jovens supermercadistas gaúchos", 
destacou a presidente do Agas Jovem, Patrícia Ma-
chado. Nas palavras de Maruxo, vale a pena estudar a 

Disney não apenas porque ela é uma empresa muito 
rentável, mas porque o negócio dela é baseado em 
construção de conexão emocional. “Quando isso 
ocorre, o consumo acontece como se não tivesse 
amanhã”, relata. Por meio de diferentes dinâmicas, 
foram incentivadas reflexões sobre inspiração e o 
"supergerenciamento" de cultura, liderança, marca, 
inovação e serviço.

Para Eder Tarnowski, gerente do Super Tar-
nowski, de Dom Feliciano, o encontro mostrou a 
importância dos detalhes no relacionamento com 
o cliente, e peso do treinamento e engajamento 
dos colaboradores. “A excelência no atendimen-
to no varejo não é magia, mas sim planejamento, 
organização e treinamento para cada dia se tornar 
mais competitivo”, diz. Natalia Chieza, gerente de 
loja do Mercado Ponto Novo, em Porto Alegre, 
saiu convicta de que não se pode nunca deixar de 
lado um bom atendimento aos clientes, mesmo 
diante de tanta tecnologia. “Foi uma forma bem 
divertida de saber como trazer o encantamento ao 
colaborador, cliente e fornecedor para a nossa rea-
lidade dentro de loja”, apontou. 

Na visão de Maikel Regert, sócio-diretor do Big 
Pão Supermercado, de Rio Pardo, o dia ficará mar-
cado. “Aprendemos a arte do encantamento, a fazer 
o melhor com o recurso disponível no momento e a 
desenvolver a equipe com sentimento. Faça algo tão 
bem feito que, quando as pessoas virem você, vão 
querer voltar para ver você fazer de novo", resumiu.

O

Othon Ciparoni/Agas
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Visitas técnicas
Agas Jovem visitou a indústria e o vare-
jo de Teutônia e Encantado, no Vale do 
Taquari, nos dias 21 e 22 de novembro. 
O grupo contou com a participação de 
37 sucessores supermercadistas de di-
ferentes partes do Estado. No primeiro 
dia, houve passagem pelas instalações 
da cooperativa Languiru. O roteiro deu 
oportunidade para conhecer o manejo e 
a tecnologia empregados na proprieda-
de da família Brackmann, que fornece 
matéria-prima para a industrialização 
do Leite Origem. Depois, a comitiva co-
nheceu o frigorífico de aves e suínos, a 
sede administrativa e os supermercados 

Éderson Moisés Käfer/Languiru

da marca. No dia seguinte (22), o destino 
foram duas indústrias de cosméticos de 
Encantado. Na parte da manhã, o grupo 
visitou a Hedera. À tarde, percorreu a 
fábrica da Di Hellen, onde a missão foi 
finalizada com um happy hour antes do 
retorno a Porto Alegre.

A proprietária do Mercado Justin, de 
Capão da Canoa, Gabriela Justin, conside-
rou muito gratificante conhecer de perto 
as indústrias, como funciona a fabricação 
dos produtos e ver o comprometimento 
delas com a qualidade e a ética. “Fomos 
muito bem recebidos, os anfitriões cuida-
ram de cada detalhe e nos deram explica-
ções claras”, conta. Fernando Bohrer, do 
Super Fefo, de Igrejinha, gostou de ver o 
orgulho e o entusiasmo que demonstra-
vam todos com quem o grupo conversou, 
sejam colaboradores, cooperados ou pro-
prietários nas empresas.

Bruna Sonaglio, do Supermercado 
Sonaglio, de Viamão, voltou da viagem 
com ótimas lembranças, tanto pela troca 
de experiências com os colegas quanto 
com as companhias visitadas. “É emo-
cionante ver como os funcionários têm 
orgulho do local onde trabalham. O olho 
deles chega a brilhar contando sobre as 
fábricas e seu funcionamento”, relata. 
“Os processos são bem definidos e ins-
piradores, saí de lá com muitas ideias na 
cabeça”. Ela ficou impressionada com a 
disposição das organizações em mostrar 
como operam. “Conhecemos até as va-
quinhas que produzem leite para a Lan-
guiru, foi sensacional”, finaliza. 

O
Grupo de jovens 

supermercadistas 
esteve no Vale do Taquari  
para conhecer indústria e 

varejo em duas cidades 
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Projeto Verão 2020 dará a largada em Quintão, no dia 
8 de janeiro, e passará por outras cinco localidades 
do Litoral gaúcho levando oficinas de capacitação

A

Malas prontas

para a praia
partir de janeiro, a Escola Móvel da Agas sedia-
rá a oitava edição do Projeto Verão, que ofere-
ce a moradores e veranistas oficinas gratuitas 
nas principais praias gaúchas. Com patrocínio 
de Moinho do Nordeste e Coca-Cola Femsa 
e apoio de Oniz Distribuidora, a iniciativa está 
consolidada no calendário de eventos super-
mercadista. Na última edição, 1.805 pessoas 
participaram das programações. A capacidade 
para cada oficina é de 50 pessoas, a participação 
é gratuita e por ordem de chegada.

O diretor da Agas Cesion Pereira, proprietá-
rio do Super da Praia (com unidades em Terra de 
Areia, Capão da Canoa e Três Cachoeiras), res-

salta que os cursos têm melhorado a cada ano, fa-
zendo com que aumente a procura por eles. “So-
mos privilegiados em receber a Escola Móvel em 
nossa praia, pois, além da parceria com a Agas, 
criamos uma simpatia ainda maior com o públi-
co, uma vez que também divulgamos esse belo 
projeto. O fornecedor parceiro tem uma grande 
oportunidade de apresentar seus produtos a mui-
tas pessoas de todos os lugares do Estado, oportu-
nizando negociações em nossas lojas”, frisa. 

Parceria emPolgada
De acordo com a gerente de Marketing da 

Moinho do Nordeste, Jayne Tondello, para a 
marca é importante participar do Projeto Verão 
Agas. “Inspiramos os participantes a colocar a 
mão na massa e a elaborar delícias com nossos 
produtos, por meio de receitas leves e fáceis, dan-
do aquele tempero a mais nas suas férias”, rela-
ta. “É o período de alta temporada, e iniciativas 
como essa possibilitam a participação de pessoas 
que desejam desfrutar de diversas atividades e 
ainda adquirir conhecimentos.”

João Bernardi Neto, gerente de Mercados 
Especiais da Coca-Cola Femsa, afirma que a em-
presa patrocina a Agas num projeto considerado 
inovador, trazendo benefícios ao proporcionar 
qualificação aos profissionais que atuam no setor 
ou compradores que frequentam suas lojas. “Isso 
é prestação de serviços e compromisso com os 
associados. Esses atributos bastam para justificar 
nosso interesse e reforçam nosso compromisso 

Divulgação/Agas
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Programe-se
Confira datas e locais por onde passará a Escola Móvel da Agas:
JANEIRO
 Quintão – de 8 a 11, no estacionamento do Asun (Av. Sparta, 4717)
 Balneário Pinhal – de 15 a 18, no Osso da Baleia (Av. Marechal Castelo Branco, 63-155)
 Cidreira – de 22 a 25, na Concha Acústica (Praça José Berger, s/n°)
FEVEREIRO
 Atlântida Sul – de 29/1 a 01, na Av. Saquarema, s/nº
 Capão da Canoa – de 5 a 8, na Praça do Farol, s/nº
 Capão Novo – de 12 a 15, na Av. Beira Mar, ao lado do palcão

de evoluir e prosseguir inovando nas categorias 
em que atuamos”, garante.

Vinícius Tirapelle, gerente de Trade Marke-
ting da Oniz Distribuidora, traça as estratégias 
para cada ano de apoio. “Ficamos extremamen-
te satisfeitos por repetirmos nossa participação 
em 2020”, diz. Se, no início do ano passado, o 
Projeto Verão proporcionou a divulgação das 
marcas Oral-B, Pantene e Mars Pet, agora a 
companhia volta com a Pantene e traz ainda Ve-
nus e Havaianas. Esperamos que o público saia 
novamente satisfeito.

Nas palavras de Carlos Ely Jr., gerente co-
mercial e Trade Marketing da Pirahy Alimentos, 
dona da marca Arroz Prato Fino, a proposta dá 
visibilidade aos produtos em época de grande au-
mento populacional na região. Seis itens já estão 
presentes em grandes redes (Asun, Unidasul, 
Walmart) e regionais do Litoral. “Esperamos au-

mentar a experimentação e intensificar as ações 
no PDV”, conclui.

Para Giovani Schneider, diretor da Erva-Ma-
te Schneider, a marca enriquece a cada ano com 
a experiência adquirida. “O Projeto Verão é uma 
grande escola para nós. Cultivamos novos hábitos 
e novos consumidores, já que temos nosso foco 
voltado às crianças”, conta. Mostramos a histó-
ria e os benefícios do chimarrão e percebemos a 
existência de muito mercado para o tererê.”

Maria Lúcia Gava Severa, presidente da Liga 
de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves, 
sente-se honrada em participar da ação, podendo 
levar conscientização a outras regiões do RS. A 
oficina de 40 minutos abordará o funcionamento 
da entidade e cuidados com a pele, focando em 
prevenção e diagnóstico precoce. “A parceria for-
talece nossos trabalhos, é um reconhecimento da 
importância do voluntariado”, resume.
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Comitê Jurídico da Agas realiza pitch day para 
apresentar detalhes da nova legislação que vai reger 

processos e segurança no tratamento de dados

A

Lei reforça

proteção de dados
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(13.709/18) entrará em vigor em agosto de 2020. 
Ela estabelece regras e sanções para o tratamento 
de dados, por meio digital ou não, e provoca di-
versas mudanças nas empresas, sejam elas super-
mercadistas ou não. Para identificar os controles 
e processos necessários e saber como se adequar 
aos principais instrumentos reguladores, o Co-
mitê Jurídico da Agas realizou um Pitch Day com 
três especialistas no assunto, em 28 de novembro. 
Representantes de mais de uma dezena de com-
panhias do setor estavam presentes.

A advogada Flávia Coêlho Leite abriu sua 
fala ressaltando que as novas regras afetarão as 

empresas em todas as suas formas de relação. 
“Será preciso analisar cada momento em que 
há tratamento de dados para encaixá-lo dentro 
dos requisitos. É um trabalho denso, repleto de 
descobertas”, avisou. Depois do mapeamento 
da matriz de riscos, a fase seguinte é a adap-
tação, com treinamentos e conscientização da 
equipe. As penalidades preveem multas de até 
R$ 50 milhões. 

De acordo com Ederson Bastos, diretor da 
empresa de gestão de TI Connection, a preo-
cupação deve ser geral, pois os dados são essen-
ciais para as operações e a fiscalização será ri-
gorosa. “Os titulares terão direito a saber como 
cada empresa administra tais informações e po-
derão pedir a exclusão delas”, lembrou. A nova 
lei não determina quais tecnologias devem ser 
adotadas. “Crie um programa de governança e 
políticas de segurança da informação e nomeie 
um encarregado por coordenar as ações práti-
cas”, recomendou. 

O advogado Eduardo Anversa Scremin re-
força que o setor de Recursos Humanos será 
drasticamente afetado, tendo em vista que os 
dados são tratados desde a entrevista de empre-
go até o rompimento do contrato de trabalho. 
O Departamento Jurídico, interno ou contra-
tado, terá que trabalhar juntamente com outras 
áreas para revisar e alterar contratos e demais 
documentos, criando políticas de privacidade e 
códigos de conduta para evitar possíveis vaza-
mentos de informações.

©iStock.com/Rawpixel
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Contratação “verde e amarelo” faz parte do pacote 
de medidas do governo federal, que busca diminuir 

o alto índice de desemprego no país

©iStock.com/Gabriel Ramos

Novas regras 
para os trabalhadores 

Medida Provisória 905/2019, que cria o Progra-
ma Verde e Amarelo, trouxe amplas mudanças à 
legislação trabalhista. Entre as novidades, está a 
redução de encargos para a contratação de pessoas 
entre 18 e 29 anos, por meio de nova modalidade 
de contrato. “Este tipo de contratação incentivada 
é restrita a situação de primeiro emprego. O foco 
é exatamente os trabalhadores sem experiência”, 
afirma o advogado trabalhista Flávio Obino Fi-
lho. Com a iniciativa, o governo espera estimular 
a criação de 1,8 milhão de vagas para jovens em 
início de carreira até 2022. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

A
taxa de desocupação do terceiro trimestre de 2019 
chegou a 11,8%, sendo de 8,8% no Rio Grande 
do Sul. 

Na contratação “verde e amarela”, a remu-
neração pode chegar a R$ 1,5 mil por 24 meses. 
Já a indenização rescisória cai de 40% para 20% 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). No entanto, o valor depositado men-
salmente ao FGTS baixa para 2% e as empresas 
ficam isentas da contribuição previdenciária, sa-
lário educação e contribuição de terceiros (Siste-
ma S). “Aqueles que evoluírem serão mantidos 
na empresa sem as limitações e incentivos ini-
ciais”, explica Obino Filho. 

Ele ressalta que a medida não permite a tro-
ca de empregados atuais por contratações nesta 
modalidade, com limite de 20% do total de fun-
cionários. “É feita a média dos colaboradores de 
janeiro a outubro de 2019 e verificado quantos 
postos novos poderão ser preenchidos”, ensina 
o especialista em Direito Coletivo do Trabalho. 
“Há punição com a perda dos incentivos, além 
da multa por infração trabalhista.”

No caixa do governo, as novas regras serão 
compensadas com a incidência da contribuição 
previdenciária de 7,5% no seguro-desemprego. 
“De forma simplista se pode afirmar que os de-
sempregados estão financiando a contratação de 
trabalhadores do primeiro emprego”, completa 
o advogado. 
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Acordos e PPr
A partir de 1º de janeiro, o empregador não 

precisa mais pagar a contribuição social adicional 
de 10% do FGTS, em casos de rescisão sem justa 
causa. A MP também prevê que as empresas qui-
tem obrigações trabalhistas através de acordo ex-
trajudicial homologado pela Justiça do Trabalho, 
reduzindo, assim, os litígios. 

Com relação à participação nos lucros e re-
sultados (PPR), foi excluída a necessidade de 
representante sindical na comissão paritária es-
colhida pelas partes. “Admite-se regras e pro-
gramas diversos para grupos de trabalhadores e 
no caso de empregado hipersuficiente (com di-
ploma de curso superior e salário mensal igual 
ou superior a duas vezes o limite dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social), que o 
ajuste seja direto entre empresa e empregado”, 
expõe Obino Filho. As regras do PPR devem 
ser formalizadas pelo menos 90 dias antes do 
pagamento final. Já os prêmios poderão ser pa-
gos em até quatro vezes no ano. 

Não é mais considerado acidente de trabalho 
o que ocorre nos deslocamentos da residência ao 
trabalho e no retorno ao lar. “Os casos de dupla 
visita da fiscalização do trabalho antes da autuação 
foram ampliados e as multas unificadas. Foi criado 

um sistema de exame descentralizado das defesas 
administrativas, previsto um Conselho Recursal 
Tripartite para exame das infrações trabalhistas.”

AberturA do comércio  
A medida, segundo o especialista, altera uma 

regra antiga de que o município, ao regular o 
horário de funcionamento de determinada ativi-
dade, deveria respeitar a legislação federal. “Pelo 
texto da lei, a mudança não vale mais para o co-
mércio. Assim, cria uma discriminação odiosa. 
O tratamento diferenciado e não isonômico se 
afigura inconstitucional”, afirma Obino Filho. 
Ele lembra que o trabalho aos domingos já esta-
va autorizado. “A novidade é que em feriados não 
será necessária a autorização em negociação cole-
tiva. Cumpre destacar que as entidades sindicais 
de trabalhadores e empresários permanecem com 
legitimidade para estabelecer regras e condições 
para o funcionamento do comércio em qualquer 
dia”. A nova legislação garante que, em caso de 
trabalho em domingo e feriado, seja concedida 
folga compensatória em outro dia da semana. O 
descanso semanal deverá coincidir com o domin-
go a cada quatro semanas. Em vigor desde 11 de 
novembro, a MP depende do Senado para conti-
nuar valendo após 120 dias. 

sAibA mAis
redução dos juros por coNdeNação trabalhista
De acordo com o advogado Flávio Obino Filho, as novas regras colocam os créditos 
trabalhistas em um patamar próximo do mercado financeiro. Confira as principais alterações:

Linha do tempo Natureza Legislação anterior Após a MP 905/2019

DESCUMPRIMENTO 
DE OBRIGAÇÃO 
TRABALHISTA

Atualização 
monetária

Atualização pela TR 
ou IPCA (controvérsia 
jurídica) entre a data do 
vencimento da obrigação 
e o pagamento

Atualização pelos índices da 
poupança entre a data do 
vencimento e o pagamento

CONDENAÇÃO 
TRABALHISTA

Atualização 
monetária

Atualização pela TR 
ou IPCA (controvérsia 
jurídica) entre a data do 
vencimento da obrigação 
e o pagamento

Atualização pelo IPCA 
entre a condenação e o 
cumprimento da sentença

AJUIZAMENTO 
DA AÇÃO 
TRABALHISTA

Juros 
moratórios

Juros de mora de 1% 
ao mês desde a data de 
ajuizamento

Juros de mora equivalente 
ao índice aplicado à 
caderneta de poupança 
desde a data de ajuizamento
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uvir os atores da sociedade e buscar soluções para 
questões que dificultavam a adesão de contri-
buintes em programas anteriores foram os passos 
iniciais para a construção do Refaz 2019. Com o 
intuito de retomar o crescimento do Estado em 
meio à grave crise financeira e possibilitar que 
devedores regularizassem sua situação junto ao 
fisco, a parceria entre Procuradoria-Geral do Es-
tado e Receita Estadual reformulou o programa 
instituído pelo governo do Rio Grande do Sul por 
meio do Decreto nº 54.853/19, posteriormente, 
alterado pelo Decreto nº 54.876/19.

De forma a incrementar ainda mais a ar-
recadação do programa por meio de ações em 
todo o Estado, a Procuradoria-Geral do Estado 
e a Receita Estadual atuaram em conjunto, des-
de o início, na definição de estratégias para sua 
potencialização, como exemplo, treinamentos 
de servidores, palestras, espaços em diversos 
meios de comunicação, visitas aos contribuin-
tes, contatos com escritórios de contabilidade 
e advocacia. Ademais, simuladores acessíveis 
na rede mundial de computadores auxiliam o 
devedor a projetar a melhor forma de adesão ao 
programa com os benefícios correspondentes.

Além das modalidades tradicionais de quitação 
parcial, ou seja, aquela que o contribuinte escolhe 
o débito que pretende pagar, e de parcelamento, 
com ou sem entrada, podendo alcançar até 120 
meses, o Refaz 2019 inovou com a alternativa 
de quitação integral de débitos administrativos e 
judiciais enquadráveis possibilitando ao devedor 
regularizar sua situação com o fisco gaúcho com 

descontos de até 90% da multa e dos juros. A pro-
pósito, número significativo de contribuintes op-
tou por essa modalidade estando hoje com a sua 
condição fiscal normalizada no Estado do RS.

O Decreto vedou o enquadramento de cré-
ditos tributários objeto de pedido de compen-
sação com precatório homologado pela Pro-
curadoria-Geral do Estado, ressalvado o saldo 
remanescente; objeto de depósito judicial não 
levantado ou convertido em garantia de outra 
natureza até 5 de novembro de 2019; e, por fim, 
objeto de enquadramento no Tema nº 299 do 
Supremo Tribunal Federal.

A poucos dias de seu encerramento, a expec-
tativa de arrecadação do Refaz é de aproximada-
mente R$ 400 milhões. Soma-se a essa impor-
tância mais de R$ 400 milhões decorrentes de 
negociações envolvendo débitos vedados pelo 
Decreto, como exemplo, ações que discutiam o 
Tema nº 299 do STF.

Além do Refaz, cabe lembrar que a Procura-
doria-Geral do Estado conta com outras formas 
de negociação, como parcelamentos ordinários, 
penhora de faturamento (Portaria nº 434/19), 
compensação de precatórios (Lei nº 15.038/2017 
e Decreto nº 53.974/17), e, mais recentemente, a 
sub-rogação de precatórios (Resolução nº 133/18, 
alterada pela Resolução nº 153/19).

O Estado do Rio Grande do Sul está com as 
portas abertas para todos que pretendem investir 
e crescer aqui de forma lícita, estando a Procura-
doria-Geral do Estado inserida nesse trabalho de 
reconstrução e de desenvolvimento.

O
“O Estado do Rio 

Grande do Sul está 
com as portas 

abertas para todos 
que pretendem 

investir e crescer 
aqui de forma 

lícita, estando a 
Procuradoria-Geral 
do Estado inserida 
nesse trabalho de 
reconstrução e de 
desenvolvimento.”

GuStavO GRanzOttO ManfRO
Coordenador da

Procuradoria Fiscal

Refaz 2019
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nvestir em vendas online é pensar na experiência 
do cliente e oferecer mais informações aos con-
sumidores sobre seus produtos. Ter uma estra-
tégia de vendas online não é uma opção e, sim, 
uma necessidade. Atualmente, 27% da população 
brasileira já compra pela internet e em 2018 o va-
rejo online apresentou um crescimento de 12%, 
contra 2,3% do varejo como um todo. Motivados 
pela conveniência de comprar a qualquer mo-
mento, pela praticidade de não precisar se deslo-
car a uma loja – onde o produto talvez nem esteja 
disponível – e estimulado pela possibilidade de 
obter mais informações, os consumidores assu-
mem um comportamento cada vez mais digital 
e mobile. Segundo o relatório Webshoppers, os 
acessos a sites de e-commerce a partir de smartphones 
saltaram 40% em 2018 e representaram 42,8% de 
todos os acessos em 2019. 

No momento de estabelecer o relacionamen-
to com o consumidor, grande parte do varejo on-
line continua pecando. De acordo com o relató-
rio anual do E-commerce Radar, a taxa média de 
abandono de carrinho (quando o cliente adicio-
na algum produto e não finaliza a compra) é de 
82%. Todo o investimento realizado para atrair 
o consumidor para sua marca é desperdiçado 
quando a navegação no site é confusa, a página 
de produto não desperta o desejo de consumo 
ou o processo de check-out é complexo. 

Assim como acontece no ambiente físico, 
em que ações de trade marketing e ativações no 
PDV influenciam diretamente a decisão de 

compra do consumidor, no e-commerce é possí-
vel gerar diferenciação para as marcas nas pági-
nas de produto. No ambiente digital, o cliente 
pode comparar rapidamente todas as possibili-
dades de marcas e preços. Ainda assim, segun-
do o eBit, 56% dos consumidores desistem de 
comprar por não ter informações suficientes 
sobre os itens que desejam adquirir. Trabalhar 
com imagens, vídeos e conteúdo relevante é 
uma forma de alcançar uma diferenciação im-
portante, oferecer informações no contexto de-
sejado pelo cliente e estimular as vendas. 

Depois que a publicidade atrai o cliente, a vi-
trine online dá sequência ao discurso da campa-
nha, garantindo que o consumidor receba uma 
mensagem consistente durante toda a jornada de 
compra. O resultado é um aumento significativo 
das vendas. Dos nossos clientes que passaram a 
produzir vitrines online com mais informações 
relevantes e contextualizadas sobre seus pro-
dutos, vimos um aumento médio de vendas de 
60%, com um crescimento de 252% no tempo 
médio dos usuários nas páginas e um aumento 
médio de 25% no fluxo de público. 

O varejo tem caminhos para melhorar o de-
sempenho das vendas online e obter uma real di-
ferenciação em relação aos concorrentes. As res-
postas se tornam mais visíveis quando saímos do 
jeito tradicional e pensamos em como o cliente 
se comporta e na experiência que ele gostaria de 
ter no momento de decisão de consumo. Os re-
sultados compensam e muito! 

I
“As respostas se 

tornam mais visíveis 
quando saímos do 

jeito tradicional 
e pensamos em 
como o cliente 

se comporta e na 
experiência que 
ele gostaria de 

ter no momento 
de decisão de 

consumo.” 

Conteúdo vende,  
e muito!

AndreA MIrAndA CEO da Standout, 
empresa de inteligência digital
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uito mais que a preocupação com a saúde da 
população e a manutenção da profissão dos far-
macêuticos, a posição contrária à venda de Me-
dicamentos Isentos de Prescrição Médica (MIPs) 
esconde uma vantagem comercial competitiva 
das farmácias que não se justifica. A população 
paga essa conta sem saber!

Esqueça os argumentos de que a venda de 
MIPs por supermercados poderá aumentar 
os índices de intoxicação por medicamentos. 
Como se não bastasse o fato dos MIPs serem ex-
tremamente seguros para ter sua venda liberada 
sem a prescrição médica, ou qualquer restrição 
de acesso nas gôndolas das farmácias, levanta-
mento do Centro de Assistência Toxicológica 
do Hospital das Clínicas/SP não demonstrou 
aumento nos dados durante o período em que 
estes medicamentos foram comercializados pe-
los supermercados entre 1994 e 1995. 

Como consequência disso, também é falsa a 
afirmação de que a livre comercialização destes 
medicamentos por supermercados irá aumentar o 
atendimento no Sistema Público de Saúde. Muito 
pelo contrário! A Organização Mundial de Saúde 
informa que os países que facilitam o acesso a es-
tes medicamentos possuem melhores resultados 
no atendimento médico, já que este conseguem 
priorizar a assistência aos casos graves.

É leviana a afirmação de que os supermer-
cados querem acabar com a função dos farma-

cêuticos. Segundo dados do próprio Conselho 
Federal de Farmácias, existem estados e mu-
nicípios onde existem mais farmácias do que 
farmacêuticos. É o caso do Piauí! Isso signifi-
ca dizer que há uma demanda de mão de obra 
qualificada reprimida e, por consequência, que 
a população desses locais está sem acesso a qual-
quer medicamento ou está comprando-os sem 
qualquer assistência por profissional capacita-
do. Ou seja, se precisar de um paracetamol para 
diminuir a febre de uma criança vai depender 
da vontade de algum vizinho amigo, já que a 
farmácia estará fechada ou não existirá no local. 
Ah, é claro, ele pode comprar pela internet ou 
pedir pelo aplicativo, isso tudo com pleno con-
trole do farmacêutico!

Na verdade, caro leitor, o que as farmácias 
e os farmacêuticos escondem da população é 
que o mercado de medicamentos é muito ren-
tável, com margens que superam os 40%, como 
demonstram os preços de referência do Mi-
nistério da Saúde, e que a limitação legal para 
abertura da venda dos MIPs é uma importante 
barreira para os supermercados, garantindo-se 
as margens e as condições existentes. Ou será 
que países desenvolvidos e com maior liberda-
de econômica para comercialização dos MIPs, 
como Estados Unidos e Inglaterra, estão colo-
cando em risco a saúde de sua população e au-
mentando os gastos com a saúde? 

M

“As farmácias e 
os farmacêuticos 

escondem da 
população que 
o mercado de 

medicamentos é 
muito rentável, 

com margens que 
superam os 40%.”

MAurício ungAri dA costA 
Vice-presidente da 

Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras)
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A VERDADE SOBRE A VENDA DE 
MIPS NOS SUPERMERCADOS
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Associação Gaúcha de 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320 – CEP 90240-610

Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

Contato:

(51) 2118-5200

agas@agas.com.br

www.agas.com.br
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