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s supermercados mais uma vez são protagonistas
em um período delicado e decisivo da história da
humanidade. A crise sanitária, social e econômica
resultante da pandemia de coronavírus deixou em
evidência, novamente, a essencialidade da atividade, mas acima de tudo reforçou o brio e o orgulho
por trabalharmos em um setor tão importante para
a vida da população. Os quase 100 mil profissionais que atuam nos supermercados gaúchos, sejam
novos empacotadores ou gerentes com décadas de
atuação, vêm dando lições diárias de altivez e determinação, e são parte fundamental, ao lado de
fornecedores e distribuidores, para que as famílias
continuem permanecendo abastecidas. Com seu
sorriso no rosto e abraçando clientes com os olhos,
são verdadeiros heróis do dia a dia.
A Covid-19 pegou todos nós desprevenidos.
Nenhum sistema público de saúde no mundo estava preparado para um colapso desta magnitude.
Entretanto, após juntarmos os cacos do impacto
inicial, começamos a perceber as flores que nascem
em meio aos escombros desta devastadora pandemia. Centenas foram as ações de solidariedade e
união de forças em que pequenas empresas regionais e grandes multinacionais traduziram o engajamento social que o varejo supermercadista traz
arraigado em seu DNA. Somos aliados de prefeituras, governos, órgãos públicos, entidades filantrópicas, associações de bairros e comunidades religiosas
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no combate à fome, na minimização dos problemas
deste grande caos social. Nossas lojas são a segunda
casa dos clientes. E mais uma vez este sentimento
de pertencimento social ficou evidente e nos enche
de motivação para seguirmos.
Mas o coronavírus vai passar e precisaremos
estar unidos quando tudo se normalizar. A Agas
vem prestando assessoria aos associados com a divulgação de todas as mudanças legais, orientações
sanitárias e informativos. Produzimos prontamente a cartilha de Boas Práticas Operacionais da Covid-19, que busca minimizar a chance de contágio
nas lojas e garantir a funcionalidade das operações.
Estamos otimistas com a retomada das atividades
de nossa Associação. O setor supermercadista, ágil
e atento como sempre, mudou completamente sua
forma de trabalho a partir deste momento, seja com
a higienização constante de objetos e carrinhos, uso
de máscaras, adequação do mix, controles nas lojas ou com o realinhamento completo das operações de retaguarda e escritórios. Minimercados de
vizinhança criaram sistemas eficientes de delivery,
grandes empresas fortaleceram pequenos fornecedores, tudo com o objetivo de atender aos nossos
consumidores. Estamos trabalhando, alinhados ao
poder público, para que o coronavírus saia logo de
cena. E, como sempre, estaremos juntos novamente quando este momento chegar, com a garra e a
grandeza dos nossos heróis. Uma boa leitura!
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Flávio Obino Filho, advogado e consultor trabalhista

Fotos: Carlos Macedo/Divulgação

O advogado Flávio Obino Filho é uma das maiores
referências no Estado no que tange ao Direito do Trabalho.
Consultor da Agas nessa área, ele analisa os efeitos da
pandemia de coronavírus sobre empregadores e seus
empregados. Na visão dele, quem não se adaptar à 4ª
revolução tecnológica não sobreviverá no mundo pósCovid-19. Líder do escritório jurídico mais lembrado e
preferido pelos empreendedores gaúchos no Marcas
de Quem Decide, Obino Filho esclarece dúvidas de
supermercadistas durante o período de isolamento social e
comenta sobre as medidas anunciadas pelo governo federal
para inibir os efeitos da crise sobre os comerciantes
6
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viva voz
PANDEMIA ACELEROU
REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
As medidas anunciadas pelo governo para mitigar os efeitos da pandemia do coronavírus até
agora são suficientes para que empresas consigam suportar o período de isolamento?
As medidas de enfrentamento da Covid-19 são
duras e as regras de afastamento social, quarentena, e restrições ao funcionamento do comércio afetam toda a cadeia produtiva. No que
diz respeito ao setor supermercadista, mesmo
mantido o funcionamento das empresas, o volume de negócios será impactado, seja em função da diminuição dos valores circulantes, seja
pelo aumento do desemprego. O financiamento da folha de salários com juros subsidiados,
as linhas de crédito abertas, o diferimento do
pagamento de tributos e encargos sociais, e as
medidas trabalhistas que permitem redução
de jornada e proporcionalmente dos salários e
a suspensão dos contratos de trabalho com o
pagamento de benefício emergencial pelo Governo são importantes. Se serão suficientes o
tempo dirá.
Quais as perspectivas que o senhor traça em
relação ao desemprego em função da epidemia?
O número de empregos e ocupações que serão
destruídos pela pandemia será enorme e devastador. A velocidade de recuperação dependerá de
um novo contrato social. O mundo não será mais
o mesmo, a circulação diminuirá, as compras virtuais terão grande aceleração, novos valores deverão brotar como já ocorreu em nossa história
depois de outras epidemias e das grandes guerras.
O papel do Estado será fundamental neste novo

mundo em que os mais frágeis e vulneráveis precisarão de proteção.
Quais os reflexos sobre os trabalhadores em decorrência do isolamento?
A pandemia acelerou a quarta revolução tecnológica. A necessidade fez com que o consumidor
deixasse de lado a cautela que servia como freio
às compras pela internet. A população aprendeu
a comprar sem ir a lojas e supermercados. A empresa que não se adaptar ao mundo pós-Covid-19
não sobreviverá. No que diz respeito ao trabalho,
o isolamento social demonstrou que o teletrabalho, em muitas atividades, pode ser executado
com eficiência e sem dúvida será executado em
muito maior escala neste novo mundo.
No caso dos empregados que continuam trabalhando, como deve ser conduzido o afastamento
por suspeita de coronavírus? Quais as obrigações do empregador, na falta do empregado?
A saúde da população e em particular dos empregados deve ser colocada em primeiro lugar nos
procedimentos que serão adotados pelas empresas
que mantiverem suas atividades durante o período
de pandemia. A medição da temperatura corporal
diariamente dos empregados é uma medida que se
impõe. Havendo a suspeita de problema de saúde,
o empregado deve ser afastado do trabalho. Esta
prática não se confunde com o isolamento ou quarentena decidido pelo empregado. Somente caracterizada a doença por atestado a falta do empregado
se justifica e será abonada. O Congresso Nacional
chegou a aprovar o PL 702/20 que liberava o traba-

“A necessidade
fez com que
o consumidor
deixasse de
lado a cautela
que servia como
freio às compras
pela internet.
A população
aprendeu a
comprar sem
ir a lojas e
supermercados.”
REVISTA AGAS
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lhador de apresentar atestado médico como comprovação do motivo de quarentena, para justificar
a falta ao trabalho durante os primeiros sete dias. A
regra foi vetada pelo Presidente da República por
imprecisão técnica.
Lúcia Simon

“No setor
supermercadista,
mesmo mantido
o funcionamento
das empresas,
o volume de
negócios será
impactado,
seja em função
da diminuição
dos valores
circulantes, seja
pelo aumento do
desemprego.”
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Qual a sua análise sobre a decisão do STF a respeito da Medida Provisória 936? A interpretação
assegura a efetividade da medida?
A Constituição Federal estabelece como princípio a irredutibilidade dos salários e só admite a
sua flexibilização através de negociação coletiva.
A MP 936, ao permitir, por acordo individual, a
redução de jornada e proporcionalmente de salários e a suspensão dos contratos sem pagamento de salários, suscitava discussões quanto a sua
constitucionalidade. Ao examinar pedido liminar
em ADI, o STF, por ampla maioria (7x3), entendeu que em período de estado de calamidade, os
princípios da proteção do emprego e da atividade
econômica, reclamam medida que não poderia
aguardar um procedimento de negociação coletiva e afastaram qualquer sombra de inconstitucionalidade. Em que pese a decisão, neste momento,
ainda não vincular magistrados trabalhistas, o pronunciamento assegura a efetividade da medida.

do. No caso de empregados que percebam acima
de três salários mínimos nacionais a suspensão do
contrato depende de negociação coletiva.
Quais situações encerram o acordo de redução
de jornada de trabalho e salário ou a suspensão
do contrato de trabalho?
A redução proporcional de jornada e salário, assim
como a suspensão do contrato de trabalho, poderá
ser ajustada diretamente entre empregado e empregador caso este perceba salário inferior a três
salários mínimos nacionais. Para empregados que
percebam salário superior a redução depende de
negociação coletiva. A redução poderá ser de 25%,
50% e 70% e o governo pagará, durante o período de redução que está limitado a 90 dias, benefício emergencial calculado com base no seguro-desemprego. Se a redução foi de 25%, o governo
pagará benefício equivalente a 25% do seguro-desemprego. Tanto nos casos de redução de jornada
como de suspensão do contrato, o empregado terá
garantia de emprego durante a medida e por igual
período após a sua vigência. Assim, empregado
com contrato suspenso por 30 dias terá garantia
de emprego pelos 30 dias e por mais 30.

Como ficam os pagamentos dos empregados
que tiveram contratos suspensos?

O empregador pode dispensar o funcionário durante o período da garantia provisória estabelecida pela MP?

A MP 936 estabelece que o contrato de trabalho
do empregado com salário até três mínimos nacionais, durante o período de calamidade pública,
poderá ser suspenso por dois períodos de até 30
dias, não necessariamente subsequentes, através
de acordo direto entre empregado e empregador.
Neste período, nas empresas com receita bruta
inferior a R$ 4,8 milhões em 2019, o empregado
não receberá salário, terá garantida a manutenção
dos benefícios concedidos pelo empregador, e receberá do governo federal benefício emergencial
equivalente ao seguro desemprego. Nas empresas
com faturamento acima do antes referido, o empregado perceberá do governo benefício equivalente a 70% do seguro-desemprego e a empresa
fica obrigada a pagar ajuda compensatória mensal
no valor de 30% do valor do salário do emprega-

A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego
previsto na MP sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no
valor de: 1) cinquenta por cento do salário a
que o empregado teria direito no período de
garantia provisória no emprego, na hipótese
de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento
e inferior a cinquenta por cento; 2) setenta e
cinco por cento do salário a que o empregado
teria direito no período de garantia provisória
no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior
a cinquenta por cento e inferior a setenta por
cento, ou 3) cem por cento do salário a que

o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de
redução de jornada de trabalho e de salário em
percentual superior a setenta por cento ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho.
A não observância das regras impostas pela MP
936/2020, no que tange à redução de jornada de
trabalho e de salário ou à suspensão temporária
do contrato de trabalho, pode gerar alguma penalidade para empresa? Como ocorre a fiscalização?
O empregador é responsável por informar ao
Ministério da Economia a redução da jornada de
trabalho e de salário ou a suspensão temporária
do contrato de trabalho, no prazo de dez dias,
contado da data da celebração do acordo. Caso
o empregador não preste a informação dentro do prazo ficará responsável pelo pagamento
da remuneração no valor anterior à redução da
jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais, até
que a informação seja prestada. De outra parte,
no caso de suspensão do contrato, se o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que

parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho
remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de
trabalho, e o empregador estará sujeito ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos
sociais referentes a todo o período, além de outras sanções previstas na legislação.
Como fica o lançamento no e-Social (os impostos
serão pagos sobre o salário-base ou sobre o salário reduzido no período)?
A informação a ser prestada pelo empregador é
do salário efetivamente pago. No caso de jornada e salário reduzidos este é que deverá ser informado. A empresa também deverá preencher
campo específico informando a redução da
carga horária. Com relação a eventual complementação de natureza indenizatória paga pelo
empregador, seja em caso de suspensão do contrato ou mesmo de redução da jornada, ainda
não foi disponibilizado campo específico para
que a informação seja prestada.
Na minha loja de supermercado, quais as medidas
que devo tomar para oferecer segurança sanitária
aos meus funcionários, clientes e fornecedores?
O empregador deverá seguir as normas de segurança sanitária adotadas pelos governos federal,
estadual e municipal e envidar seus melhores
esforços para seguir as recomendações sugeridas
pelo Ministério Público do Trabalho.
Como ficam exames admissionais e demissionais neste período?
A Medida Provisória 927 trata expressamente
da matéria. Durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos
e complementares, exceto dos exames demissionais. Os exames serão realizados no prazo de
sessenta dias, contado da data de encerramento
do estado de calamidade pública. O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame
médico ocupacional mais recente tenha sido
realizado há menos de 180 dias.
REVISTA AGAS
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AGAS INCENTIVA O
USO DE MÁSCARAS

FARINHA PARA PRODUÇÃO DE PÃES

©iStock.com/morrowlight

Com a recomendação do Ministério da Saúde para a
utilização de máscaras visando a diminuir o risco de
contaminação pelo novo coronavírus, a Agas incentiva
a sociedade gaúcha a utilizá-las não só nos supermercados, mas também nos mais diferentes espaços de
convivência. De acordo com especialistas, as máscaras podem ser tanto de tecido como descartáveis,
cuidando apenas para deixar as cirúrgicas para os profissionais da saúde, já que elas podem fazer falta para
os responsáveis por tratar diretamente das pessoas
infectadas pelo vírus. A máscara deve cobrir totalmente nariz e boca, sem deixar espaços nas laterais para
que as gotículas não se espalhem pelo ambiente.

O Miller Supermercados, de Santa Cruz do Sul, doou
farinha para a produção de pães que serão entregues a famílias em situação de insegurança alimentar em diversos
bairros da cidade. A ação foi idealizada pela Universidade
de Santa Cruz do Sul (Unisc) com a Secretaria de Políticas
Públicas e Assistência Social (Sepas). A padaria Lisaruth
também participa com o aporte de insumos. A Unisc
entrou com uma estrutura moderna e automatizada e a
prefeitura municipal cuida da distribuição.
Ederson Käfer/Coop. Languiru

LEITE PARA ENTIDADES

SUPERMAGO DOA
CESTAS BÁSICAS
O Supermago realizou a doação de 50 cestas básicas à comunidade Bom Jesus, em
Porto Alegre, no dia 24 de abril. A iniciativa
contou com a parceria de representantes
da prefeitura de Porto Alegre e do Projeto
AME (Ação Nacional de Mulheres pela
Equidade). Além da sua doação, a empresa
supermercadista também está arrecadando
alimentos junto a seus clientes para realizar
mais ações beneficentes. A diretora Patrícia
Machado também incentiva os clientes a
doarem alimentos e produtos de higiene
por meio de suas lojas, já que muitas vezes
eles querem fazê-lo, mas não sabem como.
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A parceria entre o cooperativismo e o esporte valorizou a
natureza solidária do Vale do Taquari. O Clube Esportivo
Lajeadense, conjuntamente com a patrocinadora Cooperativa Languiru, realizou a doação de 2,5 mil litros de leite
para cinco entidades assistenciais. A Languiru foi representada pelo gerente de Comunicação, Marketing e Cooperativismo,
Alexandre Schneider, e pelo coordenador do Supermercado Languiru
de Estrela, Daniel Cord.

CRISE AFETA MAIS DUAS REGIÕES
A Região Metropolitana e a Serra Gaúcha foram as mais afetadas
economicamente pela crise do coronavírus. O dado é da 4ª edição
do Boletim Semanal da Receita Estadual sobre os impactos da Covid-19 nas movimentações econômicas dos contribuintes de ICMS
do Estado. A avaliação por região é feita considerando a evolução
do total de vendas a varejo no âmbito dos 28 Conselhos Regionais
de Desenvolvimento (Corede) existentes no Rio Grande do Sul. o
Corede Hortênsias, que abrange os municípios de Gramado e Canela, por exemplo, é o que apresenta as maiores reduções no nível
de atividade econômica (-45% no acumulado dos últimos 28 dias).

PREFERÊNCIA PASSA A SER POR
COMPRAS PERTO DE CASA

CENTRAL PARA ENTREGA
DE COMPRAS

Preocupada com a pandemia de Covid-19, a população
brasileira alterou seus hábitos, optando por medidas que
reduzam o risco de exposição ao coronavírus. De acordo
com a quarta edição do Kantar Thermometer, estudo que
contempla os principais impactos socioeconômicos no
Brasil e no mundo decorrente do período de pandemia, 75%
dos brasileiros têm preferido comprar em supermercados e
mercados mais próximos de casa, a fim de evitar aglomeração de pessoas em lojas de maior porte. A insegurança em
relação à economia também está levando as pessoas a se
preocuparem mais com os valores dos produtos.

Para melhor atender a demanda dos seus clientes durante o surto de Covid-19, o Supermercados Peruzzo criou uma central única que recebe
pedidos para todas as lojas da rede nas cidades de Bagé, Alegrete, Dom Pedrito, Candiota,
Caçapava, Pelotas, Santa Maria e São Gabriel. O
Peruzzo colocou telefone, site e WhatsApp para
agendamento das entregas. Pesquisas confirmam que o e-comerce e as tele-entregas têm
crescido com o isolamento social.

LANZ INAUGURA ATACAREJO
No dia 3 de abril, o Supermercados Lanz, de Igrejinha, inaugurou a sua primeira loja no formato de atacarejo, o Pexinxa
Atacado e Super. De acordo com o diretor do Lanz, Ezequiel
Stein, não foi realizada qualquer cerimônia festiva, tomando
“as medidas preventivas necessárias para a segurança dos
nossos clientes e colaboradores”. O empreendimento conta
com 1300 m², sete check-outs e um total de 40 colaboradores. O empreendimento já havia sido planejado há dois anos
e representa uma aposta no segmento que mais cresce nos
últimos anos dentro do autosserviço.

AUDIÊNCIA ONLINE NA JUSTIÇA
DO TRABALHO
A Justiça do Trabalho colocou à disposição dos
seus jurisdicionados a ferramenta de mediação
online. Empresas e sindicatos poderão ajustar, com
a intermediação de juízes e desembargadores,
condições específicas para atravessarem o período
de pandemia. O processo de mediação pode ser
requerido de forma simplificada, preenchendo-se
um formulário no site trt4.jus.br. A mediação não é
um processo, mas sim uma tentativa de conciliação prévia, prevenindo e evitando a existência de
futuras demandas. As negociações serão realizadas
por videoconferência e não terão custos. Depois de
realizado o requerimento, as partes indicadas serão
contatadas diretamente para o agendamento do dia
e horário da negociação.

Divulgação/Supermercados Lanz

CURSOS E EVENTOS SUSPENSOS
Foi suspensa a programação de cursos, eventos
e reuniões da Agas nos meses de março, abril
e maio em todo o Estado. A medida cumpre as
determinações das autoridades competentes
e atende às medidas de controle ao avanço do
Covid-19, podendo ser reavaliada conforme o
andamento dos fatos. A decisão, de caráter preventivo, visa a garantir a segurança e o bem-estar
de seus associados, parceiros e fornecedores.
Ao contar com a compreensão dos interessados,
a Agas se coloca à disposição para esclarecimentos. Mais informações em agas@agas.com.br.
REVISTA AGAS
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NICOLINI INAUGURA
FILIAL EM PELOTAS

Divulgação/ Super Nicolini

No dia 5 de março, os Supermercados Nicolini inauguraram a 10ª filial da rede, localizada
na cidade de Pelotas, no bairro Três Vendas,
com 6.500m² de área construída e 1.800m²
de área de vendas. Esta é a maior e mais moderna filial da rede, oferecendo mais conforto e comodidade aos clientes. A matriarca da
família Nicolini e fundadora da empresa, Elzira Nicolini, junto com conselheiros, direção
e funcionários, recepcionou com um café
da manhã os convidados para a cerimônia
de inauguração. Foram gerados 187 novos
postos de trabalho. A prefeita do município,
Paula Mascarenhas, estava presente.

DEBATE SOBRE RELAÇÕES SINDICAIS
Antes do decreto de isolamento social, a Agas realizou
o debate Agas em Foco - Novo momento das relações
sindicais, no dia 12 de março, em Bento Gonçalves, no
Sesc. O evento teve como foco a importância do diálogo
na construção das relações sindicais entre empregados e
empregadores do varejo. Além do presidente da entidade,
Antônio Cesa Longo, os anfitriões do encontro foram o
presidente do SindigênerosRS, Francisco Micelli
Vieira, e o presidente do
Sindicato dos Empregados
do Comércio de Bento
Gonçalves, Orildes Loticci.
Nesta edição, o encontro foi
dividido em dois momentos.
O palestrante Airton Dória,
instrutor da Agas e mestre
em Administração de
Empresas, iniciou falando
sobre A arte de sorrir nos
momentos de conflito. Na
sequência, os advogados
Lúcia Witczak e Eduardo
Francisquetti debateram os
principais direitos e deveres em uma negociação sindical,
entrando no âmbito teórico e legal. “Foi um debate pertinente
que visou à conciliação e ao equilíbrio nas relações sindicais,
que sofreram mudanças após a Reforma Trabalhista.
Queremos minimizar conflitos e dirimir dúvidas de
empregados e empregadores”, explica o presidente Longo.

A Agas solidariza-se aos colegas da Sucos
Petry, familiares e amigos do gerente comercial
e sócio da empresa, Luiz Anschau, falecido no
dia 29 de março, aos 60 anos, vítima de coronavírus. “Ele era um dos empresários que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento
da indústria gaúcha. Com sua atuação modelar
e capacidade de gestão e relacionamento, Anschau deixa aos supermercados um legado de
trabalho e amizade que não serão esquecidos”,
diz o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.
Arquivo pessoal
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Divulgação/ Agas

NOTA DE PESAR

à vista
©iStock.com/alexialex

ESPAÇO BRASCO SERÁ
ABERTO NO BOM FIM
Um dos locais mais icônicos de Porto Alegre, a esquina
da Espaço Vídeo receberá em maio um novo morador: o
Espaço Brasco. Capitaneado pelo Mercado Brasco, que
busca trazer a proximidade das cidades do interior para
a capital, o lugar deve ser um ponto de encontro para os
moradores da região com diferentes atrativos. “Vir para o
Bom Fim sempre foi um sonho e agora que encontramos
um lugar especial para chamar de casa, queremos que
ele sirva como a sala de estar do bairro: onde todos se
sintam bem-vindos para vivenciar diferentes momentos,
seja um almoço ou um café, uma pausa de descanso ou
uma tarde de trabalho, dentro da loja ou na rua”, diz um
dos sócios-proprietários, Gabriel Drumond.

Divulgação/ Mercado Brasco

COMPRAS COM CARTÃO
SOBEM 18,7%
A Associação Brasileira das Empresas de Cartões
de Crédito e Serviços (Abecs), que representa o
setor de meios eletrônicos de pagamento, aponta que os brasileiros realizaram R$ 1,84 trilhão em
compras com cartões de crédito, débito e pré-pagos em 2019, o que representou um crescimento
de 18,7% em relação a 2018. O levantamento da
Abecs passou também a acompanhar o volume
de compras feitas por meio da tecnologia de
aproximação NFC, em que o consumidor apenas
aproxima seu dispositivo (cartão, celular, relógio)
da máquina de cartão para realizar pagamentos.
A modalidade cresceu 565%. Os pagamentos
realizados a distância, principalmente via e-commerce, já representam 28% das transações.

COMPRAS ONLINE
PODEM CRESCER MAIS

CONFIANÇA NO NÍVEL MAIS BAIXO

Conforme pesquisa da Mintel, quase um em cada cinco
brasileiros aumentou a quantidade de compras
online como resultado do isolamento social decorrente
da pandemia de Covid-19. Enquanto a frequência deste
tipo de compra é baixa de maneira geral no Brasil, já
que mais de um em cada 10 têm comprado online de
duas a três vezes por mês, a categoria deve crescer no
longo prazo. A barreira pode ser maior para alimentos
e bebidas, já que metade dos consumidores comprou
esses produtos somente em lojas físicas. Quantidade
de compra online é menor entre pessoas de 55 anos ou
mais, pertencentes ao grupo de risco.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da
Fundação Getulio Vargas caiu 22 pontos em abril,
para 58,2 pontos, o menor nível da série histórica iniciada em setembro de 2005. Até então, o
mínimo histórico tinha sido o registrado em dezembro de 2015, quando chegou a 64,9 pontos.
Segundo o levantamento, houve perda de confiança para consumidores em todas as classes
de renda, principalmente para famílias de menor
poder aquisitivo (até R$ 2,1 mil). O pessimismo
homogêneo faz com que o consumo seja freado,
a não ser para gastos essenciais.
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à vista
NOVA LOJA DO STOK CENTER
EM PELOTAS

VENDAS NOS SUPERMERCADOS
ONLINE AUMENTAM EM 80% COM
A CRISE DO CORONAVÍRUS

Divulgação/Comercial Zaffari

A rede Comercial Zaffari inaugura em maio sua 11º loja da
bandeira Stok Center em Pelotas, diferenciando-se pelos
preços baixos e descontos exclusivos no clube de vantagens. A unidade está localizada na avenida Senador Salgado
Filho nº 936, bairro Três Vendas. A instalação marca a entrada do Stok Center na região sul do estado. Com 11.894m²
de área construída e 6 mil m² de área de vendas, o empreendimento conta com 44 caixas de atendimento e 828 vagas
de estacionamento – sendo 78 cobertas. A abertura do Stok
oportunizou 160 empregos diretos na cidade, compondo o
atual quadro de 2,6 mil colaboradores da Comercial Zaffari.
A loja dispõe de mais de 6 mil itens.

CAI EM 52% A VENDA
DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
A venda de bebidas alcoólicas caiu 52% no período de
15 a 31 de março, segundo a Associação Brasileira de
Bebidas (Abrabe). A entidade, que reúne produtores de
destilados, cachaça, cerveja e vinhos, afirma que 40%
deles sentiram um declínio de faturamento ainda maior.
O motivo é que 61% do consumo de bebidas alcoólicas
acontece em bares, restaurantes, casas noturnas e
eventos, de acordo com pesquisa feita pela KPMG para
a entidade. Esses lugares continuam fechados para
evitar aglomerações e o alastramento do contágio de
coronavírus. Para tentar mitigar o impacto da restrição
ao consumo, a Abrabe diz negociar uma série de
medidas com o poder público, como a postergação do
recolhimento de tributos e disponibilização de linhas
de crédito. As empresas do setor geram mais de 30 mil
vagas. Mesmo com a crise, elas já doaram mais de 200 mil
litros de álcool 70% para hospitais, asilos e comunidades.
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Devido à crise causada pelo coronavírus, as compras pela internet se expandiram. É o que mostra
o relatório da Associação Brasileira de Comércio
Eletrônico (ABComm), em parceria com a Compre
e Confie, empresa de inteligência em mercado
focada em e-commerce, que revelou um aumento
de 80% nas compras online dos supermercados.
O estudo compara as vendas realizadas no
período de fevereiro a março de 2020 com as que
foram feitas no mesmo período do ano passado.
“A tendência é que o cenário continue dessa forma, com consumidores cada vez mais engajados
nas compras à distância”, explica André Dias, diretor executivo do Compre&Confie. Mauricio Salvador, presidente da ABComm, também compartilha
de ideia parecida. “A falta de mobilidade urbana é
um atrativo valioso para o varejo digital, por isso
as empresas precisam começar a vender online e
buscar presença digital.”

CARREFOUR CONGELA PREÇOS
DE 200 PRODUTOS DE MARCA
PRÓPRIA POR DOIS MESES
Em abril, o Carrefour anunciou o congelamento
dos preços de 200 produtos de sua marca
própria. Dentre as categorias que estarão com os
preços congelados, estão: mercearia, açougue,
frutas e legumes, higiene pessoal, entre outros
vendidos em todos os estados com as bandeiras
Carrefour (hipermercados, supermercados,
bairro, Market e Express). Segundo a rede, a
ideia é garantir para os seus clientes preços
mais acessíveis. “Neste momento, estamos
trabalhando incansavelmente para que os nossos
clientes consigam ter acesso a produtos de
qualidade e com um preço acessível. Sabemos
o quão delicado este momento é para todos
e como isso pode afetar diversas pessoas
financeiramente. Por isso, decidimos congelar os
preços de nossos produtos Carrefour por 60 dias
em todo o país”, afirmou Luis Moreno, CEO do
Carrefour Varejo.

rapidinhas
DOCES PARA QUEM ATUA NA SAÚDE

VINÍCOLA AURORA RETOMA PRODUÇÃO

No dia 7 e abril, a Bom Princípio Alimentos, com sede
em Tupandi, entregou 1,4 mil unidades de doces aos
profissionais da saúde nos hospitais Santa Casa, Moinhos de Vento e no Hospital de Bom Princípio. Os produtos fazem parte de uma nova linha de cinco itens de
creme sabor chocolate e que trazem no rótulo sentimentos como amor, gratidão, felicidade, alegria e coragem. A
ideia é estender
a ação a outros
hospitais. Segundo o gerente de
Marketing, Marcelo Carvalho,
esta foi a forma
dos colaboradores agradecerem
a quem está na
linha de frente
neste período
de pandemia.

A Vinícola Aurora retomou a produção industrial nas suas
três unidades, localizadas em Bento Gonçalves, no dia 13
de abril. Os trabalhadores do grupo de risco (funcionários
acima de 60 anos, com problemas de saúde e gestantes)
permanecem afastados. A equipe administrativa segue
atuando em home office. Já o roteiro turístico, junto à
matriz, permanece fechado, sem previsão de retomada.
A cooperativa fabrica 220 produtos.
ERRATA – Diferentemente do publicado na edição 347 da
Revista Agas, foi a Vinícola Aurora que teve recorde de
faturamento no ano passado: R$ 558 milhões.

RESPIRADORES PARA HOSPITAIS
A Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma (Camnpal)
anunciou a doação de R$ 108 mil para a compra de
dois respiradores (aparelho de ventilação pulmonar)
para o auxílio no enfrentamento do novo coronavírus
(Covid-19), para o Hospital Nossa Senhora da Piedade
de Nova Palma e Hospital de Caridade São Roque de
Faxinal do Soturno. A organização também realizou a
doação de R$ 5 mil para o Hospital Santo Antônio, de
São Sepé, para auxiliar na aquisição de um respirador.

Preocupada com a propagação do Covid-19, a Dália
Alimentos criou um Grupo de Prevenção para tratar da
implementação de um pacote de medidas contra o coronavírus. Formado por profissionais das áreas da Saúde,
da Segurança do Trabalho e do Setor Pessoal da cooperativa, o GP disponibilizou álcool gel para aplicação, afixou
cartazes informativos e determinou a obrigatoriedade da
higienização das mãos ao acessar a empresa. A mesma
sistemática foi adotada nos supermercados em Encantado e Arroio do Meio e em toda a rede de agropecuárias.
A cooperativa possui cerca de 2,5 mil funcionários.

Carina Marques/ Dália Alimentos

Divulgação/ Bom Princípio

DÁLIA CRIA GRUPO DE PREVENÇÃO

CINCO TONELADAS DE ALIMENTOS

PANDEMIA NÃO PAROU A PIÁ

A Fröhlich, empresa com sede em Ivoti, doou cinco
toneladas de alimentos para o Coletivo Autônomo Morro
da Cruz, ONG que atua na Zona Leste de Porto Alegre. A
ação foi intermediada pela startup Moeda do Bem, que
também atua na comunidade formada por cerca de 60
mil pessoas. Ao todo foram doados 1.000 kits de produtos da marca Fritz & Frida contendo arroz, feijão preto,
massa parafuso, biscoito sortido, pipoca e farinhas de
milho e mandioca, além de 200 kg de macarrão.

A produção de alimentos da marca Piá foi mantida durante a pandemia do coronavírus. Para isso, a cooperativa segue todas as orientações de segurança da Agência Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde. Com
o objetivo de resguardar a saúde dos colaboradores, as
visitas à fábrica foram canceladas, bem como o atendimento externo e reuniões com terceiros. A empresa já
doou 11 toneladas de lácteos para as equipes de saúde
da Serra e da capital.
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INFORME JURÍDICO
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO ICMS

Dados da Receita Estadual mostram que 75% das empresas varejistas aderiram ao novo Regime Optativo de
Tributação da Substituição Tributária (ROT-ST). Ao todo,
foram 4.199 empresas do segmento. Dessa forma, o ajuste previsto para esse conjunto de contribuintes também
só precisará ser realizado a partir de janeiro. O ROT-ST foi
criado para atender diversos setores econômicos gaúchos
como forma de simplificar o processo para as empresas
e para o fisco. Entre os setores com maior demanda
estavam os postos de combustíveis. Empresas com
faturamento acima de R$ 78 milhões seguem na obrigatoriedade do ajuste da ST desde 2019, não tendo nenhuma
alteração no sistema de tributação para 2020.

O Decreto 55.212/20 exclui o limite de seis parcelas
para o parcelamento de débitos de ICMS declarados relativos a fatos geradores ocorridos depois do
encerramento do Programa Refaz 2019. A decisão foi
publicada no Diário Oficial do Estado em 29 de abril.

©iStcck.com/katleho seisa

ROT-ST TEM ADESÃO DE 75% DAS EMPRESAS

DISTANCIAMENTO CONTROLADO
O governo do Estado apresentou, no dia 21 de abril, um
primeiro modelo do distanciamento social controlado,
que deve ser adotado no Rio Grande do Sul a partir de
maio. Em transmissão ao vivo, o governador Eduardo
Leite frisou que a iniciativa não corresponde a uma
flexibilização aleatória, a uma abertura desordenada ou a
uma volta à normalidade. O modelo estabelece graus de
risco de contaminação conforme as regiões gaúchas e
os números de avanço da doença.

SUSPENSÃO DE DEPÓSITOS

PRORROGADO O PRAZO PARA EMISSÃO DA NF-E
Pelas dificuldades de acesso à internet em determinadas regiões, a Secretaria da Fazenda do Estado confirmou a alteração do calendário da obrigatoriedade de
emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) por produtores
rurais. Com a mudança, a substituição da NF-e passa a
valer somente em 1º de janeiro de 2021 e para os estabelecimentos de produtor rural que tiverem valor adicionado superior a R$ 4,8 milhões no ano de referência.

TST VEDA ACUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS
O Tribunal Superior do Trabalho fixou a impossibilidade
de cumulação dos adicionais de periculosidade e de
insalubridade, ainda que amparados em fatos geradores
distintos e autônomos. A decisão é vinculante para os
órgãos do TST e deve ser observada pelos juízes e TRTs.
A tendência será os advogados não mais formularem o
pedido de acumulação, até pelo risco de sucumbência,
com o pagamento de honorários pelo trabalhador.
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A Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei
69/20 que autoriza a suspensão da recomposição
dos depósitos judiciais durante a calamidade pública
estadual. A votação ocorreu de forma virtual no dia
22 de abril, sendo aprovada por 50 votos favoráveis
e um contrário. Com isso, o Estado tem autorização
para, durante período da crise da Covid-19, deixar de
manter na conta-corrente o percentual mínimo de
5% do total dos depósitos judiciais. O texto prevê o
prazo de 12 meses após o fim do período de calamidade pública para o acréscimo da recomposição dos
5% do saldo.

VALE-ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADO A EMPREGADOS
É válida a norma coletiva que estabelece valores
diferenciados de tíquete-alimentação em relação ao
local de serviço prestado ou do tomador de serviço. A decisão é da 1ª Turma do Tribunal Superior do
Trabalho, ao afastar condenação de empresa estatal
que presta serviços de terceirizados para o próprio
Executivo a pagar diferenças de valores de tíquete-alimentação a uma advogada que prestava serviços a
órgãos públicos. Na contestação, a empresa afirmou
que foi observado o valor mínimo do tíquete pactuado
nas convenções coletivas de trabalho e nos contratos
firmados com os diversos tomadores de serviço.

©iStock.com/simpson33

REVOGADA MP DO CONTRATO VERDE E AMARELO

VALIDADE DE ACORDOS INDIVIDUAIS
O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo
Lewandowski proferiu em abril voto para confirmar a validade dos acordos individuais entre empresas e empregados para redução de jornada e salários. Os acordos
estão previstos na Medida Provisória 936/2020, editada
para preservar o vínculo empregatício e permitir acesso
a benefícios durante os efeitos da pandemia do novo
coronavírus na economia. Pelo entendimento, os acordos individuais têm validade imediata após a assinatura,
possibilitando acesso aos benefícios, mas os sindicatos
podem propor acordo coletivo, que terá prevalência ao
individual se for mais benéfico ao trabalhador.

DIREITO A INDENIZAÇÃO EM CASO DE ACIDENTE
Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) aprovou tese que garante ao trabalhador que
atua em atividade de risco o direito a indenização em
razão de danos decorrentes de acidente de trabalho,
independentemente da comprovação de culpa ou dolo
do empregador. No julgamento do Recurso Extraordinário, os ministros entenderam, por maioria de votos,
que é constitucional a imputação da responsabilidade
civil objetiva do empregador por danos decorrentes de
acidentes de trabalho em atividades de risco.

A Medida Provisória 955/20 (DOU de 20/04) revoga a
MP 905/19, que instituiu o Contrato Verde e Amarelo,
programa voltado à criação de postos de trabalho entre
jovens. O presidente Jair Bolsonaro deverá reeditar a
norma. A revogação ocorreu no último dia de vigência da
MP 905. Se a medida provisória caducasse, o governo não
poderia reapresentá-la este ano em um novo texto.

PREVIDÊNCIA: DEDUÇÃO DOS 15 PRIMEIROS DIAS
A dedução dos primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador, cuja incapacidade para o trabalho seja decorrente
do coronavírus, poderá ser efetuada em relação aos episódios que ocorrerem dentro de três meses, a contar de 2 de
abril (Lei nº 13.982/2020). O período poderá ser prorrogado,
por ato do Poder Executivo. Para fins de dedução dos primeiros 15 dias, a empresa deverá lançar no campo “Salário
Família”, no Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (Sefip), o valor dos primeiros 15 dias subsequentes ao do afastamento, observado o
limite máximo do salário de contribuição.

BANRISUL FINANCIA FOLHA DE PAGAMENTO
O Banrisul disponibilizou, até 30 de junho, o financiamento da folha de pagamento pelo Programa Emergencial de
Suporte a Empregos, instituído pela Medida Provisória Nº
944/2020. A linha de crédito é destinada ao financiamento
da folha de pagamento de pequenas e médias empresas
com Receita Operacional Bruta (ROB) anual entre R$ 360
mil e R$ 10 milhões, em 2019. Exclusivo ao pagamento de
dois meses dos salários dos funcionários, é limitado até
dois salários mínimos por empregado que recebe no Banrisul. A solicitação pode ser feita pelo app Banrisul Digital ou
no Internet Office Banking, na aba Empréstimos.

DANO MORAL POR CAMISETA DE LOGOMARCA
A 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu,
por unanimidade, que um ex-caixa do Bom Preço Bahia
Supermercados, em Lauro de Freitas (BA), não tem direito
a indenização por danos morais por ter tido que usar camisetas contendo propaganda e logomarcas de produtos
comercializados pela empresa. A Turma considerou que o
uso do uniforme não feria o direito de imagem do empregado. O TST avaliou que a imagem do empregado com a
marca só configuraria marketing se ele tivesse “notoriedade suficiente” para influenciar as vendas.

BOLETIM SEMANAL DOS IMPACTOS DA PANDEMIA
A Receita Estadual está publicando semanalmente boletim com dados sobre o impacto da pandemia de coronavírus nas finanças gaúchas. O relatório considera informações extraídas dos sistemas de inteligência da Sefaz-RS,
com base nos documentos fiscais eletrônicos e outros
dados. A análise, que pode ser acessada no site receitadados.fazenda.rs.gov.br, compreende o período acumulado
a partir das primeiras medidas de quarentena adotadas no
RS até a semana anterior à publicação do relatório.
REVISTA AGAS

21

anote aí! (NEUROCIÊNCIA)
IMAGENS

TÉCNICAS DE

SOMOS SERES
VISUAIS

PERSUASÃO
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Estudo sobre o modo das pessoas
pensarem e tomarem decisões
fornece boas ferramentas para as
vendas e o marketing

O cérebro humano é extremamente
visual e a sua parte basal (que
controla as funções vitais) responde
muito rapidamente a estímulos,
porque está conectada ao nervo
ótico. Por isso a imagem é tão
importante nas vendas: ela serve
como estímulo, ela faz o cliente
antecipar sensações. Na hora do
marketing, também faz a diferença
compreender que, da perspectiva
dos consumidores, produtos são
vistos mais como um pacote de
qualidades ou benefícios, e não
como atributos (características).

EFEITO DE ADESÃO

E-COMMERCE
FAZ BOM USO
O viés cognitivo do efeito adesão é a tendência das
pessoas de fazerem as coisas pelo fato de outras
também estarem fazendo. O princípio fundamental desse viés é a pessoa estar em busca de uma
sensação de pertencimento a um grupo ou de reconhecimento de escolha. “Se você visitar o site da
Amazon, vai se deparar com as listas de produtos
mais vendidos em diversas categorias. O e-commerce e as livrarias realizam muitas conversões
com essa tática. Se você ainda não despertou para
essa possibilidade, está perdendo vendas”, ensina
Mike Ross, empreendedor canadense palestrante
na ExpoAgas de 2019.

LEITURA

A neurociência faz uso de técnicas que ajudam a desvendar
os pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes
que lideram as decisões de compra. Afinal, pesquisas
mostram que 95% dessas decisões são tomadas de
maneira emocional e depois justificadas racionalmente.
Conhecendo os vieses cognitivos que operam na cabeça
de todos, é possível oferecer aos clientes oportunidades de
compra na melhor luz possível para promover a aquisição.
O que são vieses cognitivos? São atalhos mentais efetivos
e econômicos na hora da persuasão. O primeiro passo para
ter sucesso é se informar sobre o tema.
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INFORMAÇÃO
É FUNDAMENTAL

EFEITO DE ANCORAGEM

IMPRESSÕES INICIAIS
SÃO DURADOURAS

Um exemplo muito utilizado no varejo supermercadista é o de criar tabelas ou faixas de preços comparativas de um mesmo produto. A tendência de escolha
será o preço intermediário. Se a empresa colocar
o produto que lhe agrega maior margem de lucro
nessa condição, melhores serão os resultados. Várias
promoções também são criadas com um preço-base
servindo de âncora para atrair o cliente pelo valor
com desconto. Uma das técnicas mais famosas é a
redução de um centavo do preço redondo. R$ 79,99
no lugar de R$ 80.

SIMPLICIDADE

EVITE CONCEITOS
COMPLICADOS
Os clientes de um supermercado costumam pertencer a todas as camadas da sociedade porque
o segmento é serviço essencial à população. Com
essa amplitude, a comunicação precisa desenvolver
conceitos básicos para ter sucesso. Evite palavras
complicadas ou estrangeiras, conceitos como “soluções flexíveis”, “redução de atrito” ou “customer
experience”. Faça com que suas interações utilizem
expressões de entendimento imediato, como “respondemos em 24 horas”, “produto que não quebra”,
“mais economia no seu bolso”.

©iStock.com/Alexandros Michailidis

AVERSÃO À PERDA

DOR MAIOR POR
FICAR DE FORA

É um viés que faz as pessoas atribuírem maior
importância às dores das perdas do que aos
prazeres dos ganhos. Essa assimetria as leva
também ao medo de desperdiçar boas oportunidades de investimento. Um dos momentos
de maior uso da estratégia ocorre na Black
Friday, quando são anunciados estoques limitados e descontos atrativos, “O consumidor
teme desperdiçar boas oportunidades e pode
até mesmo adquirir itens que não estavam planejados para aquele momento”, afirma Ross.

TECNOLOGIA

SÍMBOLO DE MODERNIDADE

As pessoas se sentem especiais por estarem
utilizando tecnologias de ponta que facilitam o seu
dia a dia e lhe conferem o status de modernas, uma
posição que elas possam ostentar de alguma forma.
Por isso modelos de loja como Amazon Go fazem tanto
sucesso, ou que muitos preferem o uso dos self checkouts, ou mesmo de mecanismos como as “compras
por um clique”. Os programas de pontuação por
compras podem ser ferramentas dessa natureza, mas
é preciso fazer algo dentro da loja para que o cliente
possa mostrar aos outros que faz parte de uma “elite”.

INTUIÇÃO

SOLUÇÕES SUTIS
Mike Ross conta que as empresas
utilizam a neurociência para acionar o
pensamento intuitivo nas compras. “A rede
americana Whole Foods, por exemplo, usou uma
solução sutil para ver suas vendas crescerem
40%: aumentou o tamanho do carrinho para que
as pessoas o vejam vazio e entendam que podem
comprar mais. Há diversas formas de cognição
incorporada ao processo de compra. Você sabia
que o cliente com um cafezinho quente nas mãos
tende a confiar mais no vendedor?", explica Ross.
REVISTA AGAS
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ma pesquisa realizada pela consultoria de gestão e compliance ICTS Protiviti mostra que as
organizações continuam despreparadas para
atender às exigências da nova Lei Geral de Proteção de Dados, recém-postergada para maio de
2021 pela Medida Provisória 959, publicada no
dia 29 de abril. Com a participação de 192 empresas ao longo de seis meses, o levantamento
organizado aponta que 84% das respondentes
seguem sem uma diretriz clara sobre a adequação. A primeira fase da pesquisa, realizada entre
10 de agosto e 10 de novembro de 2019, trazia
um percentual similar, porém com metade de
empresas participantes, o que demonstra que
não houve evolução nas medidas de adequação
nos três meses subsequentes.
Neste cenário de crise atípico, muito diferente daquele que o mercado enfrentou nos últimos

anos, o novo adiamento da entrada da LGPD em
vigor é compreensível. No entanto, os dados da
pesquisa sinalizam que as empresas não estão utilizando a ampliação do prazo para se prepararem,
mas sim protelando suas ações. De acordo com
o consultor Paulo Ricardo Oliveira Dias, sócio
da Privacy Corp, é importante começar o quanto
antes, porque a norma provoca alterações profundas, fazendo quase um raio-x de como as empresas trabalham internamente. “A lei altera todas as
esferas do negócio: pessoas, processos e tecnologia. Quem se adaptar mais rápido desfrutará de
mais competitividade no mercado”, avisa.
GARANTIAS PARA O CIDADÃO
Até o início da pandemia de coronavírus, a
lei entraria em vigor em agosto. Hoje, tramitam
no Congresso Nacional diferentes projetos que
lidam com seus termos. Um deles é o PL 1.179,
recentemente aprovado pelo Senado, que prevê a
vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2021 e a
aplicabilidade de multas e sanções por descumprimento a partir de 15 de agosto de 2021. O
Ministério Público Federal defendeu que fosse
adiada para 2021 apenas a aplicação das sanções.
Para os procuradores, a lei pode ajudar o país no
desenvolvimento de ações e colaboração com atores estrangeiros durante a pandemia.
A LGPD (nº 13.709/18) divide os dados em
dois tipos, os pessoais e os sensíveis. Os dados
pessoais representam qualquer informação que
identifique ou torne identificável o seu titular,
como nome, endereço, CPF, data de nascimento,
ou uma combinação que permita saber de quem
se trata. Os dados sensíveis são informações que

Exigências da LGPD foram postergadas, mas sua
empresa precisa se preparar o quanto antes para
administrar, proteger e monitorar informações de clientes
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Lei foi sancionada
no governo de
Michel Temer

possam gerar discriminação ou humilhação ao
cidadão, como prontuários médicos, escolha de
partido político, a opção sexual. “O RH não pode
deixar vazar dados fornecidos para fins de obtenção de plano de saúde para um companheiro, por
exemplo. A informação tem um fim específico”,
afirma Dias. Mas o que significa protegê-los? “É
preciso dar segurança à informação, de modo que
os dados estejam disponíveis sempre que necessário somente a quem precisa. Precisamos ter a
garantia de que essas informações fornecidas inicialmente pelos clientes estão íntegras também,
ou seja, que não sofreram manipulação e são fidedignas”, relata.
Os atores envolvidos nesse processo são vários. Há o controlador, ou seja, a empresa que celebra o contrato com o cidadão, como uma companhia de telefonia ou TV a cabo. Há o operador,
no caso uma empresa que sustenta o negócio do
controlador, como os instaladores terceirizados
de TV a cabo, ou mesmo um datacenter. Outras
partes são o cidadão titular dos dados e o DPO,
Data Protection Officer. Ele é o encarregado da
gestão dos dados, fazendo o “meio de campo”
entre a empresa e os órgãos públicos, entre os cidadãos, a empresa e seus departamentos. “É responsável por disseminar o tema na organização e
passa pela sua área a avaliação de projetos desde
o seu início”, frisa o consultor. Do lado governa-

mental, existe a Autoridade Nacional de Proteção
de Dados (ANPD), órgão criado para monitoramento e auditoria.
Qual a responsabilidade da empresa se os sistemas de gestão de dados são terceirizados, até
mesmo para fora do Brasil? Na visão do especialista em segurança digital Cristiano Goulart Borges, analista da Procergs, a companhia no papel
de controladora tem o encargo de definir o tratamento desses dados. Isso inclui determinar as
finalidades e os meios de tratamento, definir o
tipo de processamento, aplicar medidas técnicas
para poder comprovar que o tratamento é realizado de forma segura, documentar violações e registrar atividades de processamento, entre outras
atribuições. “Trocando em miúdos, mesmo que
o controlador dependa da figura de um operador
nacional ou estrangeiro para realizar o tratamento
dos dados e tenha com ele acordos muito bem alinhados, o operador responderá de forma ‘solidária’ por eventuais danos causados apenas quando
não tiver seguido as instruções lícitas do controlador ou quando descumprir as obrigações da lei.
Em última análise, a responsabilidade principal é
de quem coleta o dado”, esclarece.
MONTAGEM DE SISTEMAS
Nas palavras de Borges, o que um projeto de
adaptação à LGPD tem de diferente sob a ótica da
REVISTA AGAS
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Normas precisam
ser incorporadas
à cultura das
organizações e
não dizem respeito
apenas à TI
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TI é justamente a proteção de dados e não apenas a segurança da informação. Empresas em fase
de implantação ou que já possuem um Sistema
de Gerenciamento de Segurança da Informação
implementado geralmente se baseiam em normas
técnicas a exemplo da família ISO/IEC 27000 (em
especial a 27001 e a 27002). “Uma empresa com
um SGSI bem implementado já está com boa parte do caminho percorrido para atingir a conformidade, porém normas como a ISO/IEC 27701,
voltadas especificamente à Gestão da Privacidade,
são uma extensão importante das anteriores tanto
para a montagem de um SGPI (Sistema de Gestão da Privacidade da Informação) quanto para
um programa de Governança em Privacidade e
Proteção de Dados”, explica.
Com a nova lei, não basta estar em conformidade, é preciso demonstrar conformidade
além de atentar-se a princípios importantes
como a adequação, o livre acesso, a responsabilização e prestação de contas, a transparência,
entre outros. “Independentemente da empresa
ter condições de adquirir produtos e implementar as ISOs, nada disso funciona se a cultura não mudar. Ao mesmo tempo que se faz
projeto, o mapeamento e se contrata uma consultoria, é necessário começar o aculturamento
dos colaboradores. Os dados são ativos importantes, às vezes valem mais do que dinheiro. Os
demais investimentos virão depois com itens

e produtos recomendados dentro do processo
de mapeamento. Isso depende da maturidade
e dos recursos de cada empresa”, relata Paulo
Ricardo Oliveira Dias.
FALHAS MAIS COMUNS
Um dos principais erros cometidos pelas
empresas, de acordo com Borges, é atribuir o
projeto de aplicação da lei a uma área específica da empresa, geralmente segurança ou a área
jurídica (ou ambas, apenas). “A LGPD impacta
toda a empresa, desde a guarita/recepção até o
C-Level. É impensável não envolver as áreas de
negócio, recursos humanos e marketing, por
exemplo, além de outras áreas tão importantes
quanto as citadas”, frisa. Outro ponto de atenção é a não especificação de um DPO desde o
início, o que pode impactar negativamente em
decisões importantes do projeto que exijam a
sua atuação. A última grande falha citada pelo
especialista, cometida pelas companhias, é
achar que a lei “não vai pegar”.
PUNIÇÕES SEVERAS
Em meados de abril, a Câmara dos Deputados reviu penalidades anteriormente vetadas no
texto da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), órgão regulador criado pela
Lei 13.853/19 para aplicar e fiscalizar a nova
legislação de dados pessoais. Entre elas, duas
bastante severas: suspensão total ou parcial do
banco de dados por até 180 dias e até mesmo da
própria atividade empresarial que dependa do
tratamento de informações.
Antes da aplicação dessas penalidades mais
graves, no entanto, a ANPD deverá ter aplicado
uma das outras sanções mais leves: multa (simples ou diária) que pode chegar, dependendo
da violação, a 2% do faturamento da empresa
em seu último exercício fiscal, limitada a R$ 50
milhões; publicização da infração após processo administrativo; bloqueio dos dados pessoais
a que se refere a infração até a sua regularização; ou eliminação dos dados pessoais a que se
refere a infração. A inclusão das punições no
texto final depende apenas de ato formal do
presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

PERFIL DO VAREJO (Super Atacado Cristal)

DE GERAÇÃO
EM GERAÇÃO

A
Mix de produtos
do atacarejo e
qualidade do
atendimento são
alguns diferenciais
do Super
Atacado Cristal

história da empresa familiar do Super Atacado Cristal se iniciou em 1974, quando o casal
Hilmo Saalfeld e Iná Saalfeld saiu do interior de São Lourenço do Sul para a cidade de
Cristal. Alguns anos depois, em 1977, abriram o Armazém Colonial Saalfeld, em que
vendiam produtos agrícolas, como batata e
cebola, entre outros. Com os clientes fiéis, o
Armazém se expandiu para uma estrutura de
200 m² e passou a diversificar os produtos.
“Como é uma empresa familiar, inicialmente
os funcionários eram meus pais e tios”, conta
o gerente Jonathan Saalfeld e neto de Hilmo
e Iná. Além dele, os avós ainda fazem parte da
empresa. Atualmente, as três gerações trabalham no negócio.
Com os filhos mais maduros auxiliando os
pais no negócio, em 1984 inauguraram a Empresa Hilmo Saalfeld & Cia Ltda, o Supermercado Saalfeld. “Foi um marco para a empresa,
porque a partir desse momento começou o seu

desenvolvimento”, relata Jonathan. Em meados
de 1989 passaram a atender não somente as demandas da sede, mas também das cidades vizinhas Amaral Ferrador e São Lourenço do Sul.
Mais tarde, o supermercado aumentou a área
construída para mais de 600 m². Em 1996 foram inaugurados três pavilhões, cada um com
500 m², para implantação do depósito, tornando possível o aumento da logística de entrega e
das vendas externas.
O Super Atacado Cristal foi inaugurado
em 2011, em uma loja com mais de 1.000 m²,
numa localização estratégica, às margens da
BR-116. Com um ambiente moderno, possui estacionamento próprio, com mais de 700
m². Hoje o formato da loja é atacarejo, com
12 mil itens e uma variedade grande de preços. Além desse comércio, possuem também
a loja matriz, em que são realizadas apenas
vendas externas. “Temos cinco representantes que vão aos comércios menores e depois
realizamos a entrega. Atualmente atendemos
mais de 20 cidades da região, principalmente
o interior dessas cidades”, explica Jonathan.
O perfil do consumidor do Super Atacado
Cristal é bem variado, das classes A a E. Em
função de a cidade ser muito pequena, atendem todos os públicos. Na análise de Jonathan,
o maior diferencial para a concorrência é o mix
de produtos do atacarejo e a qualidade de atendimento. “Tentamos disponibilizar o melhor
atendimento para todos os públicos, entendendo suas peculiaridades.”
Para 2020, Jonathan comenta que “tínhamos uma perspectiva muito grande no começo, pois era o ano da retomada, mas devido à
pandemia do coronavírus, se continuar com a
mesma evolução do ano passado, está de bom
tamanho.” Os planos para o futuro no médio
prazo é de inaugurar em outra cidade mais uma
filial no formato atacarejo.

Arquivo pessoal

Super Atacado Cristal conta hoje
com atuação de três gerações da família
REVISTA AGAS
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Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma
(Camnpal) conta com 18 unidades em nove
municípios gaúchos da região central do Estado. Com um faturamento de R$ 794 milhões
em 2019, ela oferece aos mais de 6,1 mil produtores rurais associados a maior parte dos
produtos e serviços necessários para o seu dia a
dia: recebimento, armazenagem e comercialização de cereais; comercialização de insumos;
assistência técnica agrícola e veterinária; fábrica de rações; posto de recebimento de leite;
agropecuárias; supermercados; magazine; autocenter e loja de eletroeletrônicos; engenho
de arroz; moinho de trigo e a agroindústria
com o beneficiamento e empacotamento do
feijão e outros cereais.
A empresa foi fundada em 1963 por 28
agricultores que enfrentavam dificuldades no
transporte e comercialização dos seus produtos.
No início, a cooperativa restringia-se a comercialização de produtos agrícolas, principalmente
fumo e trigo e um pequeno comércio de bens de
primeira necessidade, como tecidos, querosene,

sal e açúcar. Hoje, mais de 550 colaboradores
fazem parte de sua equipe de trabalho numa
história de crescimento baseado em três pilares:
a ampliação da área de ação, a diversificação dos
negócios e a agroindústria (com os produtos das
marcas Bella Dica e Caldo de Ouro).
DESAFIOS DO SEGMENTO
Segundo o gerente da agroindústria Laércio
Dal Ross, um dos maiores desafios no segmento é a regularidade na produção dos cereais,
pois o clima interfere diretamente na sua oferta
e qualidade. “Variações cambiais e de produção
também tem efeito imediato no custo, principalmente em períodos onde há uma maior
ou menor disponibilidade de matéria-prima”,
explica. Outros objetivos permanentes da
Camnpal incluem a consolidação de suas marcas no varejo, a conquista de novos clientes e a
satisfação dos consumidores. O comércio dos
produtos da empresa para o setor supermercadista corresponde por aproximadamente 90%
de suas vendas totais.
Algumas das vantagens competitivas da cooperativa decorrem de sua própria natureza jurídica. “Os resultados das atividades revertem
em benefícios aos associados e à comunidade e
os lucros são repartidos. Além disso, cuidamos
de todo o processo produtivo até a comercialização de alguns produtos, como o feijão e o arroz. A trajetória de 57 anos nos confere solidez
e credibilidade”, salienta Dal Ross. A logística
cobre todo Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio
de Janeiro e Espírito Santo. Apesar de todas as
adversidades do momento, o gerente vê boas
perspectivas para o setor de alimentação, principalmente para os produtos que compõem a
cesta básica, porque estes que terão uma maior
demanda em função de ações sociais desenvolvidas por empresas, entidades e pelo governo.
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momento de excepcionalidade imposto à sociedade pela pandemia de coronavírus colocou à prova o caráter de serviço
essencial dos supermercados. As normas de
isolamento social que levaram mais de 60% da
população a ficar em casa fizeram as vendas no
setor crescerem, ao mesmo passo em que suas
lojas tiveram de se adaptar a exigências sanitárias mais rigorosas de modo a reduzir as possíveis chances de contaminação dos funcionários
e consumidores. O período de resguardo, pelo
qual a população nunca havia sido submetida,
também serviu para mostrar a todos a face mais
humana do autosserviço. Diversas empresas
organizaram doações e atos beneficentes para
ajudar a quem mais precisa.
Desde o início do surto de Covid-19, o varejo total no Brasil apresentou queda de 29,3%.
Os supermercados e hipermercados, por outro lado, surfaram outra onda e tiveram alta de

16,9%, segundo dados da Cielo computados de
1º de março a 29 de abril. O consumo de produtos de alto giro disparou, especialmente na
semana pré-quarentena e na primeira semana
de isolamento. Antisséptico para as mãos esgotou nas prateleiras de algumas lojas, e produtos
como papel higiênico, arroz, pão, leite e macarrão ficaram escassos, pois em um primeiro
momento a população adquiriu mais itens do
que precisava. A partir da segunda quinzena de
abril, as vendas começaram a voltar à normalidade, à medida que as pessoas foram se valendo
do estoque adquirido e percebendo que não haveria falta de seus itens preferidos porque houve garantia de abastecimento.
Na rede Unisuper, presente em 15 cidades
gaúchas, o crescimento de vendas chegou a 30%,
o mesmo índice verificado nas três lojas do Super da Praia. No Superbom, de Imbé, março de
2020 superou em 25% o mesmo mês do ano pas-

Supermercados
enfrentam a
pandemia de
coronavírus de
portas abertas,
obedecendo
normas de
distanciamento,
realizando
ações
beneficentes e
vendendo mais
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de congelados também girou mais forte em algumas unidades. “Tivemos um pico grande de
vendas das cestas básicas prontas”, observa o
diretor-presidente da rede Unisuper, João Carlos Ligabue.
NÃO AO ABUSO NOS PREÇOS
No dia 30 de março, a Agas emitiu uma
nota para informar que trabalha, junto ao governo do Estado, órgãos de imprensa e indústria, para minimizar os efeitos decorrentes da
pandemia do coronavírus sobre a cadeia do
abastecimento. Uma das ações incentivadas aos
supermercadistas foi evitar, em qualquer hipótese, chancelar aumentos de preços registrados
nos diferentes elos da cadeia. “Nosso papel neste cenário de tensão e incertezas é acalmar os
ânimos e semear tranquilidade, evitando jogar
luz a aumentos de preços advindos da indústria.
Não é interessante entrarmos em conflito com
a indústria, nem acendermos nos meios de comunicação o debate sobre majorações em preços. Recomendamos aos associados que façam
valer a lei da oferta e da procura, não adquirindo produtos de fornecedores que praticarem
preços abusivos”, dizia o texto.
Uma semana antes, a Associação Brasileira
de Supermercados (Abras) havia comunicado a
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sado. No Supermercados Righi, com matriz em
Santana do Livramento, a alta registrada até o dia
17 de abril foi de 5,9%. Em muitos casos, isso
ocorreu apesar da redução do número de clientes circulando, ou seja, os compradores reduziram o número de visitas, mas passaram a levar
carrinhos mais cheios. Alguns municípios do
litoral, por outro lado, viram o retorno de veranistas em uma temporada de praia atípica.
Em geral, o abastecimento se manteve em
dia, com exceção do álcool-gel, esgotado até
mesmo nas indústrias logo no início da pandemia. Episódios de falta de produto nas gôndolas deveram-se mais a problemas na reposição
do que inexistência da mercadoria no estoque.
“Em algumas lojas, nos antecipamos à falta de
produtos de categorias que tiveram uma procura muito acima da média através de limitação
de quantidades por compra. Agora está tudo
normal”, relata Túlio Bolzoni, responsável por
operações e logística do Asun Supermercados.
Os produtos de cesta básica e limpeza em geral
foram os mais procurados no Estado inteiro.
Adriano Braz, supervisor comercial do Righi,
relata que subiu a procura por óleo de soja, leite
integral, açúcar, farinha de trigo, feijão preto,
biscoitos, pão de forma, bombom, sardinha,
arroz, erva-mate e extrato de tomate. A linha

Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon),
do Ministério da Justiça e Seguridade Pública,
sobre práticas abusivas de aumento de preços
por parcela da indústria de queijo e leite: “O
setor supermercadista está trabalhando incansavelmente para manter o equilíbro nas relações
de consumo diante da lamentável pandemia do
coronavírus. E não compactua com a elevação
injustificada de preços, principalmente, em período de fragilidade da população no que se refere
à saúde pública”, afirmava a nota. Em abril, um
protocolo de cooperação com esse teor foi assinado entre as partes.
Nas lojas do Asun, segundo Bolzoni, a variação de preços seguiu de acordo com a sazonalidade e efeitos da seca prolongada na região
que afetou ofertas de alguns produtos de hortigranjeiros, justamente leite e ovos. No Super
da Praia, foi preciso reduzir a margem de lucro
sobre esses produtos para não afetar demasiadamente o consumidor. De acordo com José
Leandro Oliveira Assis, superintendente do varejo da UnidaSul, os preços obedeceram à lei
de oferta e demanda, portanto, ocorreram elevações e decréscimos, em diversas categorias,
nem sempre relacionados à pandemia da Covid-19. O proprietário do Superbom, José Reni
Milanezi dos Santos, relata dificuldades com
arroz, feijão, leite e tomate em Imbé. “Pagávamos um valor pela caixa no Ceasa e o valor mais
que dobrou em abril. Para o restante a tabela foi
mantida”, pontua.
MUDANÇAS NOS PROCESSOS
Desde os primeiros dias da pandemia, as
empresas do setor supermercadista tomaram
todas as providências sanitárias e de higiene cabíveis para minimizar as chances de contágio do
coronavírus e de outras enfermidades a funcionários, fornecedores e clientes em todo o Estado, conforme disposições de cartilha de boas
práticas desenvolvida pela Agas. O autosserviço
reforçou seu compromisso de manter o abastecimento de produtos de primeira necessidade à
população gaúcha, protegendo a saúde dos profissionais que estão na linha de frente.
A intensificação da higienização dos carrinhos e cestas de compras foi largamente ob-

servada, assim como medidas importantes na
entrada das lojas, como a disponibilização de
álcool em gel e até de pias para os clientes lavarem suas mãos. Dentro das lojas, muitas são
as frentes que estão recebendo atenção especial.
Aos olhos dos clientes, destacam-se a constante limpeza dos check-outs e pisos, a marcação de
distância segura nas filas dos caixas e a instalação de painéis acrílicos nos check-outs, medida
que proporciona mais segurança.
Algumas lojas reduziram o número de caixas abertos e praticamente todas limitaram o
ingresso de compradores para evitar aglomerações. O alastramento do coronavírus provocou
ainda mais mudanças nos processos. Houve
aumento da frequência de higienização de banheiros, balcões e portas de freezer; estabelecimento de horários especiais na abertura da
loja para idosos/grupo de risco; substituição do
atendimento presencial de fornecedores por
comunicação via WhatsApp; exigência de uso
de máscaras para fornecedores, promotores,
entregadores e motoristas nas dependências de
empresa; afastamento de funcionários do grupo de risco e home office de áreas administrativas.
Outras medidas adotadas por algumas redes incluem a medição de temperatura de todos funcionários duas vezes ao dia e de clientes na entrada da loja, paradas no Centro de Distribuição
para lavagem de mãos e borrifação de paletes na
recepção e na expedição.
CRESCIMENTO DO DELIVERY
A busca no Google por supermercados online e delivery no Brasil aumentou mais de 400%

IMPACTO DO COVID-19 NO VAREJO BRASILEIRO
Confira o desempenho de diversos setores no período de 1º de
março a 29 de abril, segundo dados da Cielo:
Varejo em geral: -29,3%
Supermercados e
hipermercados: +16,9%

Móveis, eletro e lojas de
departamento: -39,7%
Bares e restaurantes: -54,6%

Turismo e transportes: -72,9%

Postos de gasolina: -31,7%

Vestuário: -64,2%

Serviços automotivos: -26,7%
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Lojas do autosserviço
se adaptaram às
exigências sanitárias
para dar
segurança aos
clientes
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durante o isolamento. Em todos os países afetados pelo coronavírus, a entrega em domicílio
tem sido bastante utilizada, principalmente pelos que fazem parte do grupo de risco. Segundo estudo da consultoria de mercado Kantar,
alguns hábitos que estavam se desenvolvendo
a passos mais lentos foram acelerados com esse
processo – por necessidade – e devem permanecer e fazer parte do chamado “novo normal”,
como, por exemplo, o uso de podcasts, shopvertising (anúncios compráveis) e o e-commerce.
Na segunda onda do Barômetro Covid-19, já
é possível confirmar o crescimento das compras
online no período de crise: o número de pessoas
que aumentaram compras online subiu de 19%
para 34%. Enquanto isso, o de pessoas que diminuíram compras em lojas físicas subiu de 32%
para 46%. “Isso demanda que as empresas sejam
rápidas na disponibilidade e tenham sortimento
para, depois, conseguirem escalonar a operação e
entrega para acompanhar o crescimento de pedidos”, diz a CEO da Kantar, Valkiria Garré.
O mesmo estudo mostra que 72% compram online para economizar tempo e 71%
acreditam que o e-commerce é mais conveniente
do que ir a lojas físicas. Muitos brasileiros usaram o período de pandemia para fazer suas primeiras compras online de alimentos e bebidas
(17%), remédios sem necessidade de prescrição
médica (15%), cosméticos e produtos de cuidado pessoal (12%), serviços (12%), roupas e
acessórios (8%) e eletrônicos (7%).
No Asun, foi implantado um sistema de
Drive Thru com pedido por WhatsApp e en-

trega nos estacionamento das lojas. A empresa
passou a oferecer também a entrega domiciliar
e a procura pelo aplicativo Rappi teve excelente
aceitação. “Nós nem fazíamos delivery, mas nos
obrigamos a deixar um telefone à disposição para
tele-entregas. Iniciamos e a aceitação nos surpreendeu. Foi uma experiência muito interessante
e faremos melhorias no sistema pós-pandemia”,
revela Milanezi. O empresário Cesion Pereira,
do Super da Praia, também fez o mesmo e promete desenvolver um site de compras no futuro. A Unidasul, que ainda não oferece o serviço,
relata uma alta de 10% nas entregas de ranchos.
De acordo com a operadora de cartão Elo, as
vendas pagas pela rede no e-commerce de supermercados subiram 45% no dia 1º de abril na
comparação com a média dos dias 5 de janeiro
até 22 de fevereiro, período anterior ao coronavírus no país. Na opinião de alguns analistas de
mercado, este comportamento não pode mais
ser desprezado e marcará o futuro em muitos aspectos. Portanto, quem não estiver presente nos
meios digitais perderá vendas. Para que tudo flua
ainda melhor, é interessante utilizar um software

Divulgação/Unisuper

Fonte: Dunnhumby, consultoria global em ciência de dados do consumidor

DE OLHO NO COMPORTAMENTO
O comportamento do cliente mudou durante a pandemia, devido ao isolamento:
Os gastos do cliente em
supermercados cresceram à medida que
restaurantes, cafeterias e restaurantes
fecharam.
O tíquete médio aumentou
significativamente, enquanto a frequência
de visitas se tornou muito menor.
Muitos novos clientes ou clientes
pouco frequentes passaram a
reconsiderar lojas locais, com pequenos
supermercados observando o maior
aumento nas vendas e visitas como
resultado de clientes comprando na loja
mais próxima.
Houve um aumento significativo nas
compras online, às vezes até dez vezes a
média das vendas antes do surto. Quem

de gestão como aliado nessas horas, controlando os estoques diante de demandas on e offline.
Utilizar os aplicativos delivery como ferramenta
de entrega também é uma boa alternativa, pois
além de já possuírem um público fiel, há uma
estrutura pronta. Cabe ao lojista preencher as informações pedidas e incluir os produtos com o
maior número de detalhes possíveis.

ainda não tem delivery pode ter perdido
cliente mesmo vendo crescimento
momentâneo nas vendas.
Os padrões de consumo em várias
categorias estão mudando. Farinhas e
fermentos dobraram as vendas porque
vários shoppers optaram por fazer pães e
bolos em casa.
O calendário da Caixa Econômica
Federal vai nortear as compras de
diversos consumidores beneficiários
do auxílio de R$ 600 mensais. Uma boa
parcela deles irá fazer rancho na data
para garantir a alimentação nas semanas
seguintes. Isso pode mudar a dinâmica
do seu estoque. Ficou mais difícil se
basear no histórico de vendas.

compra de equipamentos e insumos que auxiliam na luta contra a pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Na Serra, a
concorrência foi posta de lado quando representantes do Super Apolo, do Supermercados
Andreazza, do Supermercados Grepar, do Caitá
Supermercados e do Supermercados Imec organizaram uma ação para a doação de alimentos
a pessoas vulneráveis.

Solidariedade marcou
ações de dezenas de
supermercados e uniu
concorrentes em prol
do bem comum

UNIDOS CONTRA A FOME
Num momento em que muitas famílias passaram e passam por dificuldades devido à crise
econômica originada a partir da pandemia do
coronavírus, a Agas incentivou as empresas do
setor supermercadista gaúcho, além de toda a sociedade, a realizar doações e campanhas de apoio
aos mais necessitados, recomendando projetos
como o Banco de Alimentos do RS e o Mesa
Brasil Sesc. No início de abril, a Associação realizou a doação de 12 mil litros de leite e 12 mil
pacotes de biscoito ao Banco de Alimentos.
A Companhia Zaffari realizou a doação de
R$ 10 milhões para o Instituto Cultural Floresta (ICF) com o objetivo de proporcionar a
REVISTA AGAS
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Ejercito de Chile

cidade. O Kern doou 700 kg de alimentos não
perecíveis e produtos de higiene para a campanha municipal. A UnidaSul, administradora do Supper Rissul e do Macromix Atacado,
realizou, esta semana, a doação de 3.900 kits
de alimentação e higiene para 23 municípios
gaúchos. Ao todo, a doação é composta por
aproximadamente 70 mil itens. Os produtos
foram entregues às prefeituras das cidades
onde a rede tem suas lojas. O Grupo Carrefour Brasil também anunciou a doação de R$
15 milhões em cestas básicas para contribuir
com a alimentação de famílias.

No Chile, exército
precisou organizar filas
de acesso a lojas do
autosserviço,
respeitando
distanciamento
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O Supermercados Nicolini, de Bagé, doou
12 mil litros de leite (dez mil em Bagé e dois
mil em Pelotas). A empresa também já entregou
100 litros de sabonete antisséptico e 40 litros de
álcool em gel para a Santa Casa de Pelotas. O
Asun realiza a campanha Entrega Solidária, pela
qual oferece dois tipos de cestas básicas com
preços especiais para incentivar quem deseja
realizar um ato de solidariedade.
O Super da Praia, o Supermercado Righi e
o Super Lanz, de Igrejinha, promovem campanhas para favorecer famílias atingidas pela crise
do coronavírus. Para cada item que o consumidor doou, as empresas doam outro igual. O
Supermercados Coqueiros distribuiu mil refeições por semana nos bairros mais carentes de
Carazinho no mês de abril.
O Paraíso Supermercados doou 200 cestas
básicas para a defesa civil do município de Pelotas e para a defesa civil do município de Jaguarão. A doação foi composta por produtos
básicos de alimentação, além de produtos de
higiene. A Rede Tischer de Supermercados, de
Cachoeira do Sul, está realizando a campanha
Quarentena do Bem e beneficiou 3.500 famílias em vulnerabilidade social na região com
650 kits de alimentos e de higiene e limpeza da
campanha. A Rede Super contribuiu com a prefeitura de Santa Maria com a doação de aproximadamente nove toneladas de alimentos e 2,4
mil unidades de produtos de limpeza, direcionados para a Central da Solidariedade da Secretaria de Desenvolvimento Social municipal.
O Unisuper Supermercados Kern, de Ivoti, colaborou com Comitê Contra a Fome da

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO
De acordo com o relatório Focus, divulgado
pelo Banco Central no dia 4 de maio, a previsão
dos economistas consultados é de que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro encerre 2020
com queda de 3,7%. Apesar da queda, a previsão do mercado para a contração do PIB brasileiro em 2020 ainda está abaixo das divulgadas
pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI), que estimam queda de 5%
e de 5,3%, respectivamente.
O mercado também passou a prever um corte maior na taxa básica de juros (Selic) em meados de junho. A projeção é que, ao final de 2020,
ela esteja em 2,75% ao ano. Atualmente, a taxa
está em 3,75% ao ano. Para 2021, os economistas
preveem uma taxa de 3,75% ao ano para a Selic. As instituições financeiras consultadas pelo
BC também reduziram a previsão de inflação
de 2020. A projeção para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de
2,52% para 1,7%. Para 2021, a estimativa da inflação também foi reduzida de 3,5% para 3,3%.
Os dados da Cielo indicam que os setores
mais prejudicados pela pandemia foram o de
turismo e transportes, com queda de 72,9% do
faturamento desde março, e vestuário, com faturamento 64,2% menor. Bares e restaurantes
perderam 54,6% dos ganhos, e lojas de departamento, 39%. Postos de gasolina operam com
31% menos receita em caixa. Lojas de materiais
de construção perderam 14% do faturamento.
“Existia boa perspectiva para 2020, mesmo
com os problemas para resolver. Mas ninguém
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imaginaria que esse meteoro cairia sobre nossas
cabeças. Vivemos crise sem precedentes”, admitiu a economista da Fecomércio-RS, Pátrícia
Palermo, em webinar sobre o tema. “Não existe
empresa preparada para quedas dessa magnitude de maneira tão abrupta. Dependendo de
como for a durabilidade da crise, ela pode desorganizar vários setores.” Isto é, mesmo com
penetração em 100% dos lares e vivendo momento de alta, o autosserviço poderá sofrer reflexos no futuro com a redução de dinheiro na
praça e o desemprego subindo.

Assistência social
realiza compras
e entregas para
consumidores
italianos durante
a crise

O professor de Economia da Ufrgs, Flávio
Flingenspan, afirma que o tamanho da recessão é
desconhecido pois o grau de incerteza quanto ao
futuro é grande. “A União não pode se preocupar com questões fiscais nessa hora, precisa ajudar quem está na informalidade, bem como as
micro e pequenas empresas e apoiar os Estados
e municípios que sofrerão queda de arrecadação
de ICMS e outros impostos”, observou em live
promovida pela Faculdade de Economia.
Na mesma conversa ao vivo com os internautas, o doutor em Administração pela Ufrgs,
Gabriel Franzoni, prevê uma ressaca de consumo pós-lockdown. “É difícil fazer uma previsão
de retomada, mas vai demorar pelo menos seis
meses para voltar a pleno. A questão é: quem
tem capacidade de sobreviver a isso? É hora de
fazer diagnóstico financeiro prevendo entradas
e saídas”, observou.
Diversos negócios irão fechar, é uma certeza
dos economistas. Patrícia aconselha cautela aos
empresários. “Haverá um novo normal pós-isolamento. Não vamos continuar do ponto
em que paramos. Muitos hábitos de consumo
vão mudar. As movimentações poderão ser reduzidas, dependendo da pressão que o coronavírus estiver fazendo”, diz. “Revise os estoques, lembre que produto caro é produto que
não vende. Implemente a tele-entrega e monte
redes sociais atrativas. Procure market places na
internet, algo que fica aberto sempre”.

VALORIZAÇÃO DAS EQUIPES
Os principais varejistas do mundo estão adotando três princípios, em graus variados de comprometimento:
1

2

3

Em tempos de crise sanitária,
é preciso valorizar os
funcionários. Reconheça e
recompense suas equipes de
lojas por suas respostas superhumanas em frente à crise.
Reveja políticas de participação
e de subsídio de doença.

Entenda que os funcionários são
a melhor equipe de construção
de fidelidade. Eles são membros da comunidade, refletindo
os valores de seus vizinhos,
falando por amigos e familiares
e servindo como a voz da sua
empresa perante à comunidade.

Voltar a um nível básico e sólido de
serviço e lidar com a demanda é
fundamental para todos que acabaram de enfrentar um forte movimento de compra motivada por pânico.
A continuidade do fornecimento é
o que importa. O feijão com arroz
bem-feito pode fazer a diferença.
Fonte: Dunnhumby, consultoria global em ciência de dados do consumidor
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PERFIL DO VAREJO (Damian CenterLar)

DE MADEIREIRA
A CENTRO COMERCIAL

C

O Damian CenterLar
possui 900 m² de área
de vendas, com um
mix de 15 mil produtos
e uma equipe de
165 funcionários

Arquivo pessoal

om foco em variedade e qualidade, desde o
início a ideia do Damian CenterLar era ofertar produtos e atendimento que normalmente
não eram encontrados em Santiago. O administrador comercial e do supermercado, Nino
Damian, conta que o pai Ruben Damian iniciou a história da empresa na década de 1970
com uma pequena madeireira que aos poucos
foi sendo implementada com produtos de material de construção. Mas os negócios mudaram quando em 2013 verificaram que algumas
lojas de materiais de construção e acabamento
funcionavam junto a grandes supermercados. “São negócios que se complementam.
Tivemos de aprender sobre supermercados e
procuramos nos inspirar no modelo do Zaffari”, explica. O supermercado foi projetado
com estacionamento para 100 vagas, sendo 40

cobertas, acessibilidade, rotisseria, lancheria,
açougue e padaria modernos.
Atualmente, o Damian CenterLar que funciona junto ao Home Center em Santiago possui
900 m² de área de vendas do supermercado. Há
um mix de 15 mil produtos e uma equipe de 165
funcionários, sendo 65 no supermercado. Um
dos destaques da loja é o açougue, com somente carnes de gados europeus (Angus e Hereford).
“Direto dos melhores produtores da região, abatidos em frigoríficos locais. Oferecemos carnes de
primeira qualidade. Tudo escolhido com critério.
De 20 a 24% de nosso faturamento vem do açougue. Isso fideliza muito.”
Recentemente, o empresário decidiu construir uma nova sede. De acordo com Damian, a
nova loja que abrirá em junho será um pequeno centro comercial e terá 5.800 m², 70 vagas
de estacionamento cobertas, dois elevadores,
praça de alimentação e sete lojas para locação
(farmácia, lotérica, academia de ginástica e salão de beleza, entre outros). O supermercado
terá 1 mil m² de área de vendas e 70 colaboradores. “O novo ponto fica em uma área bem
mais central, perto de muitas escolas e em uma
das principais avenidas da cidade”, relata. Neste ano, o Damian CenterLar está conseguindo
aumentar o faturamento em 9% em relação ao
mesmo período de 2019 (janeiro a abril). Os
planos para o futuro são de continuar inovando
e investindo naquilo que dá resultado e venda.

Açougue com cortes de gados
europeus é o destaque da empresa
sediada na cidade de Santiago
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INFOAGAS
patrocinio
TECNOLOGIA, INTELIGÊNCIA & STARTUPS

marco

NOVIDADES TECNOLÓGICAS

A

Cassius Souza/Agas

terceira edição do Infoagas aconteceu no dia 5 de
março, no Hotel Deville, em Porto Alegre, com a
presença de 300 pessoas do varejo e da indústria.
O evento contou com um novo formato: feira de
negócios no mesmo ambiente onde aconteciam
as palestras, com o público recebendo fones de
ouvido para acompanhar os painéis enquanto
quem desejava realizar negócios e trocar cartões
com os fornecedores do setor de tecnologia circulava pelos estandes das empresas participantes.

“Fazer parte da Agas nos traz sentimentos de
pertencimento e orgulho. Temos a obrigação de
estarmos atualizados e esse momento de reciclagem serve para vermos as tendências do mercado
de tecnologia. Isso é vital para perpetuarmos os
negócios”, destacou o diretor e coordenador do
Comitê de TI da Agas, Lindonor Peruzzo Júnior.
O dirigente ainda afirmou que, com o sucesso do
modelo implementado nesta edição do Infoagas,
as próximas deverão seguir o mesmo padrão.
A palestra inicial mostrou Os desafios da inovação para o varejo. O executivo Ronald Nossig, do
projeto Oasis Lab, desafiou os supermercadistas
presentes a pensarem em alternativas para melhorar a experiência do cliente. “Temos que olhar
para o consumidor de outra forma. Ele quer rastreabilidade dos produtos e redução de atrito. Há
muitas soluções disponíveis e, se você as despreza, mas o vizinho não, seu negócio corre o risco
de desaparecer. A Amazon, por exemplo, tem 50
milhões de SKUs à venda. Você não precisa fazer como ela faz, mas precisa aprender com ela
dentro de sua limitação”, relatou. Num mundo
em que as fronteiras entre o online e offline desaparecem, o colaborador continua no centro de
tudo, por melhor que seja a tecnologia. Ele terminou com as seguintes dicas: “Ajude para ser
ajudado, ouça outras opiniões, teste e erre rápido,
busque validações”.

Feira promovida pela Agas mostrou novidades em
equipamentos e sistemas para gestão e operação
de loja, além de paineis informativos
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Fabiano Damião, da área de Engenharia de
Aplicação da patrocinadora Full Gauge, abordou
o tema Automação comercial ao alcance de todos: controle à distância e eficiência energética. Ele contou que
há maneiras de economizar até 25% do custo
energético das lojas, que costuma ser a segunda
maior despesa, atrás da folha de pagamentos. “É
preciso fazer manutenção preventiva, preditiva e
corretiva. Há muitas oportunidades na regulagem de temperatura e pressão, redução de vazamentos. Na operação e uso, podemos economizar com exposição e armazenamento adequados,
cortinas noturnas e flextinas”, relatou. Damião
também recomendou a modernização dos compressores e o gerenciamento dos horários de
desligamento de iluminação e climatização.
O evento foi marcado ainda por um Pitch
com seis startups: Anthor, S3nd, Postmetria,
Kiskadi, James Tip e Alright. Elas apresentaram
ferramentas para os supermercados melhorarem sua performance, indo desde a gestão de
estoque ao monitoramento do nível de satisfação dos clientes e ao marketing omnichannel,
entre outros exemplos (confira mais na seção Soluções, página 56).
DEBATE COM AGAS JOVEM
Três integrantes do Agas Jovem participaram
do painel Vivências da NRF 2020: a presidente
do grupo, Patrícia Machado, o diretor de TI do
Supermercado Viezzer, Guilherme Viezzer, e o
diretor do Mercado Brasco, Gabriel Drumond.
Segundo Viezzer, a feira nova-iorquina apresentou modernos sistemas de reconhecimento por
imagem para elaboração de planograma de gôndolas e detecção de inconformidades. Etiquetas
eletrônicas sem fio e self check-outs também chamaram a atenção dos visitantes. “É fundamental
termos uma TI bem estruturada e integração de
softwares”, lembrou.
Para Gabriel Drumond, a NRF assusta porque destaca muita tecnologia de ponta. “Ficamos
com a sensação de que não dá para correr atrás,
parece que seremos dizimados. Temos muito por
fazer aqui, mas com o pouco que temos já conseguimos inovar com algumas plataformas”, explicou. “Nem tudo é adaptável para a nossa realidade, até porque renda brasileira não se compara
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à renda daquela metrópole mundial.” Na análise
dele, analytics e customer experience são as tendências
do momento.
Proteção de dados pessoais: o que as organizações
precisam saber e como se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi o tema tratado por
Paulo Ricardo Dias de Oliveira, da Privacy Corp.
A legislação (nº13.709/18) define os conceitos de
dado pessoal (o que identifica e torna identificável alguém) e dado sensível (qualquer coisa que
possa causar constrangimento ao cliente, aos fornecedores, ao consumidor, como dados médicos,
religião, orientação sexual ou opção política). “As
empresas precisam se adaptar ao texto, mas não
se inventou a roda. Dá para se usar o que já existe
no mercado como balizas, como várias normas
ISO. A multa da LGPD é solidária, controlador e
operador são responsáveis e se houver vazamento
o controlador paga multa maior”, revelou.
O encerramento ocorreu com a palestra
Mudança: todo mundo está em uma, você acha que
não está?, com o comunicador Luciano Potter,
do Grupo RBS. Na oportunidade, o jornalista
lembrou da falência de gigantes como a fabricante de filmes e câmeras Kodak, a emissora
MTV e a produtora de máquinas de escrever
Smith Corona. “Não adianta ser o melhor do
mundo em algo que ninguém mais quer”,
apontou. Com o uso constante de vídeos e agi-

Estandes de empresas
mostraram novidades
para o varejo
enquanto palestras
aconteciam

INFOAGAS

Lindonor Peruzzo
reforçou necessidade de
atualização tecnológica
dos supermercados
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lidade na fala, provocou os presentes a focarem
suas ações em entregas mais humanas e mais
próximas. “A música virou um serviço, as locadoras de filmes desapareceram, porque foram
encontradas maneiras melhores de atrair o consumidor”, finalizou.
A VISÃO DOS EXPOSITORES
O Infoagas teve o patrocínio de Full Gauge. Em seu estande, a empresa mostrou instrumentos digitais para controle e indicação
de temperatura, umidade, tempo, pressão e
voltagem. “A Infoagas foi uma excelente opor-

tunidade para apresentarmos com detalhes
aos supermercadistas as grandes vantagens da
automação por meio do software Sitrad Pro. O
público presente era muito qualificado e pode
perceber que, com pequenos investimentos
nos sistemas de refrigeração e climatização dos
supermercados, é possível gerar uma grande
economia em um curto período de tempo”,
disse Fabiano Damião.
A Forte Security, de Santa Maria, recebeu
clientes interessados no trabalho com segurança da informação e produtividade. “Fazemos
gestão da rede do cliente, integrando matriz e
filial. Já temos cinco clientes supermercadistas e negociamos com outros três”, declarou
o sócio-administrador Paulo Emílio. “A feira
teve bom movimento, as pessoas estavam bem
interessadas nos produtos e no mercado. Há
uma procura por tecnologia porque ela alavanca crescimento.”
A paulista Process It aluga sistemas SAP
para empresas, reduzindo em 50% o custo de
instalação. “O cliente paga apenas uma fatura
mensal pela utilização. Além disso, temos oursourcing fiscal, fazemos isso para o Roldão Atacadista. Para os Supermercados Peruzzo, fizemos o ressarcimento do ICMS-ST”, observou
o diretor de TI Ivanir Reis, ressaltando o forte
aspecto tecnológico da feira.
Cassius Souza/Agas

Luciano Potter
provocou: quem não
mudar constantemente
vai desaparecer
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PROF. DR. GENARO GALLI
Diretor de Pós-Graduação
da ESPM Porto Alegre

TEMOS QUE SER

OMNICHANNEL

C

“O omnichannel é a
visão ampliada do
multicanal. Consiste
na integração total
dos diversos canais
de forma que os
clientes não sintam
diferença entre
comprar por meios
físicos, digitais
ou híbridos.”

onfesso que, diante desta tragédia global que
estamos vivenciando, me sinto estranho em
pensar e falar sobre estratégias de marketing.
Entretanto, como educador, tenho o compromisso de compartilhar alguns pensamentos
sobre estratégias de marketing, mesmo diante
deste ambiente. Um destes pensamentos que
borbulham na minha mente é que todos nós
devemos ser omnichannel. Sim, todos nós, pessoas, empresas e organizações. Não podemos
depender da comercialização e distribuição
dos nossos produtos e serviços somente através dos canais físicos. Do dia para a noite, vimos diversos negócios e organizações fecharem suas portas. Lojas, restaurantes e shopping
centers encerraram atividades físicas e instituições de ensino suspenderam aulas presenciais.
O conceito de omnichannel não é novidade.
Começou a ser difundido em 2015 em Nova
Iorque na convenção anual da NRF (National
Retail Federation) como uma das principais
tendências do varejo. O omnichannel é a visão
ampliada do multicanal. Consiste na integração
total dos diversos canais de forma que os clientes
não sintam diferença entre comprar por meios
físicos, digitais ou híbridos.
As empresas que exercem na prática a lógica do omnichannel são menos impactadas neste
cenário de reclusão, pois podem continuar a
atender seus clientes por diferentes canais,

entregando a mesma proposta de valor. Claro
que diante deste contexto, muitas das grandes
empresas que possuem acesso a alta tecnologia e recursos se destacam porque já adotam
tais práticas.
Por outro lado, os pequenos e médios negócios têm mais dificuldades para implementar tais práticas, mas também podem seguir
por este caminho. Mesmo com recursos escassos e fragilizados pelos últimos anos de crises
econômicas é possível implementar algumas
ações. Vemos exemplos de pequenos mercados, fast foods, restaurantes e pet shops de bairro
que, diante deste cenário, criaram formas de
continuar atendendo seus clientes. Algumas
destas empresas estruturaram rapidamente
operações de delivery e take away utilizando as
tecnologias que possuem, seja WhatsApp, telefone ou as plataformas de entregas consolidadas, como Rappi e iFood.
Esta lógica do Omnichannel também dever ser
adotada por nós, consumidores. Devemos estar
preparados para interagir e se relacionar com as
organizações através de diversos canais. Abrir mão
de alguns velhos paradigmas é fundamental. O
aprendizado gerado por esta crise ficará. Devemos
nos adaptar e intensificar o uso de modelos de negócios que nos permitam atender nossos clientes,
com a mesma experiência de consumo por meio
de diferentes meios e formatos.
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CALENDÁRIO PROMOCIONAL

(Dia dos Pais/ Semana
Farroupilha/ Dia das Crianças)

COMPRAS PARA

TODA A FAMÍLIA

O
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s tempos difíceis não podem fazer o varejista esmorecer, posto que o calendário sempre traz boas
oportunidades para quem sabe tirar proveito.
No segundo semestre, três datas são chamarizes
para compras nas lojas supermercadistas: o Dia
dos Pais (8 de agosto), a Semana Farroupilha (14
a 20 de setembro) e o Dia das Crianças (12 de
outubro). Preparando os estoques e a equipe de
marketing, as vendas podem crescer.
O Dia dos Pais é a maior oportunidade do
mês de agosto. Enquanto o restante do varejo luta para atrair novos clientes para as suas

lojas, o autosserviço deve se aproveitar da recorrência. Nesse caso, o foco deve ser no aumento do tíquete médio, ou seja, os clientes
precisam levar carrinhos mais cheios ao caixa.
Gerar necessidades no consumidor é a estratégia. O primeiro passo pode ser a confecção do
encarte comemorativo com ofertas para os pais.
Os produtos que podem se destacar são aqueles relacionados com os cuidados de higiene e
beleza; cortes especiais de carne; bebidas frias
(como cervejas artesanais) e bebidas quentes.
Uma boa opção para a escolha de produtos
é analisar os seus dados de venda no mesmo
período do ano passado. Louize Fischer, responsável por marketing e conteúdo do portal Gestão
de Clientes, também lembra que as redes sociais
devem incentivar as compras, com muitas imagens e vídeos. Outra dica dela é a montagem de
ilhas com itens de churrasco, queijos, uísques e
vinhos, kits especiais. “Para melhorar ainda mais
essas táticas, você pode utilizar uma estratégia de
trade marketing em parceria com a indústria. Essas
ideias podem ter uma efetividade maior se forem baseadas nas informações de consumo dos
clientes”, aconselha.
ORGULHO DA TERRA
A Semana Farroupilha celebra o orgulho de
ser gaúcho e tudo que é típico do Rio Grande do Sul ganha importância no período, que

Três importantes datas movimentam o calendário
supermercadista de agosto a outubro, com chances
para aumentar as vendas no segundo semestre
46

REVISTA AGAS

©iStock.com/Alina Demidenko

SAIBA MAIS
Dia das Crianças
Não são apenas os pais
que compram presente
para comemorar a
data. Veja só quem
são os três maiores
presenteados:
• 53% – Filhos
• 47% – Sobrinhos
• 27% – Outras
crianças

marca o mês de setembro. É comum que os
supermercados, havendo espaço, montem ambientes imitando pequenos galpões ou piquetes, com ofertas especiais de erva-mate, cuias,
bombas, garrafas térmicas, mateiras, facas, carvão, espetos e carnes, entre outros produtos.
Sorteios para compras acima de determinado valor, promoções por engajamento nas redes
sociais, encartes com as cores do Estado e funcionários pilchados são outras estratégias bem
utilizadas. “Nenhuma outra unidade da federação tem um culto às tradições tão forte como
aqui. Faça parceria com marcas regionais de
modo que ambas as partes possam sair ganhando, aproveitando-se do know-how uma da outra
sobre o público comprador da região”, indica o
especialista em varejo Luciano Souza Santos.
BRINQUEDOS, ROUPAS E JOGOS
O Dia das Crianças é uma das três principais datas de vendas no ano. É o momento de
fomentar as vendas na seção de Bazar. Pesquisas feitas pela Social Miner e Opinion Box indicam que os presentes preferidos pelo público
são brinquedos (49%), roupas (33,8%), bonecos

e bonecas (27,5%), calçados (18,6%) e jogos de
tabuleiro (16,2%). O presidente da Associação
Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesar Longo, comenta que “os brinquedos baratos
são o carro-chefe de vendas no Dia das Crianças no supermercado e é fundamental acertar os
personagens da moda para alavancar as vendas”.
Com os dados de vendas desse período no
ano passado em mãos, o lojista pode se preparar
melhor para ações assertivas. Pelo menos uma
campanha deve ser criada para a data, com disparo de mensagens a clientes selecionados. O
consumidor será estimulado a reforçar o carrinho se sua loja entrar no clima, com decoração
temática, colorida, ou áreas de recreação, apostando na experiência de compra. É preciso ter
atenção, contudo, às regras de publicidade para
crianças. É proibido, por exemplo, o uso da linguagem imperativa e produtos que substituam
refeições ou encorajar o consumo excessivo.
Uma medida fundamental para o sucesso, de
acordo com recomendações do Sebrae, é avaliar
os preços dos concorrentes, para que não ocorra de o valor final do item em sua promoção ser
maior do que o do vizinho.

O que influencia o
cliente na escolha
do presente para a
criançada?
• 27% – Pedido
da Criança
• 16% – Bom
atendimento da loja
• 4% – Ineditismo do
produto no mercado
• 4% – Propaganda
Dia dos Pais
Sendo uma das cinco
datas mais esperadas
do ano, é responsável
por aumentar as
vendas cerca de 3%
ao ano. O lojista deve
sempre lembrar que há
diferentes tipos de pais
(tradicional, esportivo,
nerd, descolado) e
que sempre vão existir
produtos para cada um.
Kits de cosméticos, de
churrasco e acessórios
esportivos são sempre
boas pedidas.
Fonte: Sebrae

PRODUTOS (Chá e Chimarrão)

CONSUMO MILENAR

M
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uito mais do que uma bebida quente, os chás são
relaxantes, deixam as pessoas mais confortáveis
e revigoradas. Somente podem ser chamadas de
chá as bebidas preparadas a partir da planta Camellia sinensis, como os chás verde, branco, preto, amarelo, oolong e puer. Por isso, as bebidas
com camomila, erva-doce e hortelã, muito populares no Brasil são denominadas infusões. A
perspectiva de vendas do chá é de crescimento,
por conta da tendência mundial por alimentos
e bebidas mais saudáveis. Segundo a Euromonitor, o mercado de chá quente (granel e saquinhos) vai movimentar R$ 1 bilhão em vendas
até 2022, com 69% de crescimento nos anos de

2016 a 2022, o que representa um aumento de
9% ao ano.
O Brasil não está entre os maiores países
consumidores de chá, por conta da média anual
de consumo de apenas 10 xícaras por pessoa.
Contudo, um levantamento feito de 2016 a
2017 pela consultoria Kantar Worldpanel em
11,3 mil casas do Brasil, apontou que o consumo de chás prontos – vendidos em garrafas,
caixinhas ou latinhas – saltou 71%. De acordo
com a pesquisa realizada em 2019 pela Euromonitor Internacional, o consumo mundial de
chá quente é de 331 bilhões de litros. Os dados
ainda revelam que os principais países consumidores de chá quente no mundo em milhões
de litro em 2016 são a China (70,383), Índia
(26,87), Rússia (26,735), Paquistão (19,632)
e Egito (16,287). Mesmo sendo consumido o
ano todo, em épocas de temperaturas mais baixas, a bebida fica mais popular. No frio, além
de aquecer e nutrir o corpo, o chá promove a
sensação de bem-estar e conforto. Para empreender no setor, se considera fundamental uma
formação técnica em relação ao chá, como sommelier ou blender.
O mercado da categoria no Brasil abrange
mais de 458 mil estabelecimentos vinculados à venda, produção e consumo da bebida.
Conforme a pesquisa da Europass Monitor, o
consumo per capita de chás cresceu 53% entre 2010 e 2019. Os dados também apontam
que a taxa de crescimento anual composta do
mercado de chás (13%) é superior às demais
bebidas não alcoólicas (11%), em um cálcu-

Depois da água, o chá é a bebida não
alcoólica mais consumida no mundo
e está com mercado em crescimento
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BEM-ESTAR
Conheça alguns tipos de
chás e infusões e seus
benefícios:

lo que leva em consideração os dados desde
2010 e a expectativa até 2024. Segundo a pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias
de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR) mostram que, em 2016, os chás
prontos para beber, também chamados de
ready to drink (RTD), registraram aumento de
53,93% na produção.
SURGIMENTO POR ACASO
O chá produzido a partir das folhas da planta
Camellia sinensis é, depois da água, a bebida não
alcoólica mais consumida no mundo. A sua produção começou na China há mais de cinco mil
anos e se proliferou para os quatro cantos do
mundo, onde continua a ser, ainda hoje, muito
apreciada e sua história inicia por acaso. Segundo a lenda, o imperador chinês Shen Nung e a
sua corte fazia uma pausa durante uma viagem
e, enquanto esperavam que os criados fervessem
a água para beber, algumas folhas de Camellia sinensis teriam caído dentro da mesma, produzindo um líquido acastanhado. O imperador, que
também era cientista, ficou com a curiosidade
aguçada e resolveu experimentar a bebida, que
classificou como muito refrescante.
A partir do ano 1560, o chá começou a se
tornar popular pelo mundo, conquistando

uma multiplicidade de culturas e povos. Apesar de Portugal ter sido o primeiro país europeu a consumi-lo, curiosamente foram os
holandeses que importaram o primeiro carregamento de chá da China no início do século XVII, depois de terem estabelecido um
posto de trocas comerciais na ilha de Java. Na
Holanda, o chá rapidamente circulou para
outros países da Europa Ocidental, mantendo-se, no entanto, uma bebida exclusiva dos
mais afortunados, devido ao seu elevado preço. Em 1650 os holandeses levaram-no para
o continente americano, mais precisamente
para Nova Iorque. O chá chega à Inglaterra
em 1652 pela mão da portuguesa Catarina de
Bragança. Filha do Rei D. João IV e da Rainha D. Luísa de Gusmão, a princesa portuguesa casa com o Rei Carlos II e apresenta o
chá aos ingleses. A partir daí, a bebida vem
a se tornar a mais popular na corte e, mais
tarde, no resto da classe alta.
No Brasil, a história do cultivo se iniciou
no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Dom
João IV, o Rei do Reino Unido de Portugal,
Brasil e Algarves, trouxe para o Brasil, em
1812 sementes para plantar. Hoje, a cidade de
Registro, em São Paulo, é conhecida como a
Capital do Chá.

 Chá verde – Reduz o
envelhecimento de células
e, consequentemente, do
corpo e da pele.
 Chá preto – Possui propriedades anti-inflamatórias
e propriedades adstringentes, ótimo para a pele.
 Chá de camomila – É
ideal para tensão pré-menstrual, sinais de ataques de
pânico, sintomas de dores
de cabeça forte e, até mesmo, olheiras.
 Chá de boldo – Cólicas,
gastrite, efeitos da bebida
alcoólica (ressaca) e azia são
alguns dos males que podem ser tratados pelo chá.
 Chá-mate – Combatente do colesterol alto e do
envelhecimento precoce
também ajuda no funcionamento do sistema
respiratório e é um aliado
na dieta.
 Chá de hortelã – Atua no
sistema digestivo estimulando a digestão.
 Chá de gengibre – Combate dor de garganta,
resfriados, congestionamentos nasais e auxilia no
emagrecimento.
 Chá de hibisco – Auxílio
na perda de peso, ajuda na
resistência óssea e contrações musculares.
 Chá de amora – Ajuda
nos sintomas da menopausa, controla o excesso
de glicose no sangue e
colesterol alto.
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PRODUTOS (Chá e Chimarrão)
BENEFÍCIOS DO CHIMARRÃO
PARA A SAÚDE

TRADIÇÃO E CULTURA GAÚCHA

 Elimina a fadiga –
O chimarrão possui alcaloides (entre eles, a
cafeína) que ajuda a
eliminar o cansaço tanto
físico quanto mental.
 É digestivo – As propriedades digestivas e
até mesmo laxantes da
erva-mate são benéficas
ao trato intestinal, combatendo a constipação,
por exemplo.
 É diurético – A capacidade diurética do
chimarrão é aumentada
pelo fato de ele ser
servido quente (a uma
temperatura entre 60°C
e 75°C).
 Contém sais minerais
– Complementa naturalmente a dieta ao fornecer ao organismo minerais como ferro, fósforo,
potássio e manganês.
 Possui antioxidantes
– Compostos fenólicos
estão entre as características da erva-mate
que combatem o envelhecimento celular.
 Auxilia na regeneração das células – A
manutenção celular
beneficia-se dos bioativos do chimarrão.
 Estimula a atividade
física – Por ter a capacidade de aquecer o
organismo e eliminar a
fadiga, proporciona mais
energia para a rotina de
exercícios.

Companheiro de todas as horas, o chimarrão
é consumido diariamente nos estados com o clima frio. Seu sabor amargo varia de acordo com a
quantidade de erva-mate colocada. A erva pronta
para o uso consiste em folhas e ramos finos de
Ilex paraguaiensis secos e triturados, havendo uma
grande variedade de tipos, como a nativa, moída
grossa, tradicional, composta e pura folha. Seu
modo de preparo pode variar de acordo com a
região em que o chimarrão é feito.
É herança direta dos povos indígenas, como
os guaranis, quíchuas e aimarás. Esses povos indígenas habitavam a região dos rios do Paraná,
Paraguai, Rio Grande do Sul e Santa Catarina
e tomavam a bebida no Tacuapi (bomba antiga
criada pelos índios com taquara). Ao passar do
tempo, o hábito de tomar chimarrão foi passado
dos índios para os colonizadores que experimentaram e gostaram. Com o aumento do consumo,
cresceu também a produção da erva-mate. Da
metade do século XVI até 1632, chegou a ser a
mais importante atividade econômica brasileira.
De acordo com a pesquisa da Embrapa,
aproximadamente 80% da produção brasileira
da erva-mate destina-se ao mercado interno.
Desse total, 96% são para o consumo de chimarrão, e 4% na forma de chás e outros usos.
Atualmente, segundo dados da Produção da
Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) do
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IBGE, o Paraná é o maior produtor nacional da
erva-mate (86,4%). Conforme divulgado pela
Produção Agrícola Municipal do IBGE, no período de 2013 a 2015, o Rio Grande do Sul foi
o maior produtor nacional de folha verde com
uma produção média de 278 mil toneladas/
ano. Além dos estados da região Sul, somente
o Mato Grosso do Sul produz a erva, com uma
colheita de 356 mil toneladas em 2016, último
levantamento divulgado. No mercado internacional, o Brasil ganhou espaço com a erva-mate. No primeiro semestre de 2018, a receita
com os embarques do produto quadruplicou
em relação ao mesmo período de 2017.
Em outubro do ano passado, um projeto proposto pelo deputado estadual Gilberto
Capoani (MDB) foi sancionado (Lei 68/18),
instituindo a erva-mate e seus derivados no
cardápio da merenda escolar. Também foi sancionada na mesma cerimônia a lei 52/17, que
criou o Fundo de Desenvolvimento e Inovação
da Cadeia Produtiva da Erva-Mate do Estado
(Fundomate). Um dos objetivos da iniciativa é
resguardar a saúde e o direito do consumidor
quanto ao conhecimento da adição de açúcar na
erva-mate, de forma visível, por meio de uma
tarja inscrita no rótulo com a informação. A não
especificação fere disposição do Código de Defesa do Consumidor.
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Divulgação/Agas

dicas de especialista
ROGÉRIO MACHADO
Consultor empresarial, administrador,
escritor e palestrante, possui mais de 30 anos
de experiência como executivo no varejo

PRECIFICAÇÃO

P
Muito diferente
do que pensam,
o pricing pode
também ser uma
boa ferramenta
para aumentar
preços e melhorar
as margens

ricing é um instrumento do marketing mix
(4 Ps), utilizado para precificar a loja. Embora trate do preço, está ligado também a praça,
promoção e produto, pois é importante que o
supermercadista tenha um posicionamento de
valor claro para seus clientes.
Muito diferente do que pensam, o pricing
pode também ser uma boa ferramenta para aumentar preços e melhorar as margens.
Existem três formas de estratégias de preços nos supermercados: por concorrência, por
custos e por valor.
Concorrência:
Faça uma pesquisa com seus principais
concorrentes. Analise os principais atributos
de cada um deles. Ex.: uma loja Cash and Carry
foca em preços baixos, normalmente em mercearia, bebidas e limpeza, onde são muito competitivos em função de um custo operacional
mais baixo. Nesse caso, se você é um supermercado, não conseguirá competir em igualdade, então tente não se distanciar muito dos
preços nas categorias de alto giro, ultra notáveis
e sazonais, mas você pode explorar melhor os
setores perecíveis, que fidelizam, geram fluxo
e permitem maiores ganhos, pois a régua de
comparação inclui outros fatores. Aproveite e
utilize as vendas cruzadas nos setores de menor
rentabilidade, como panelas perto dos cereais
e carvão perto do açougue, entre outras ações.
De outra forma, se você tem um concorrente
focado em diferenciação, com um nível de serviços e apresentação da loja muito superiores

aos seus, você terá que usar o preço mais baixo
como estratégia de atração de clientes.
Valor:
• Desnatação – É quando o preço de venda
de determinado item está acima do que se tem
por preço ideal. Podemos utilizar em categorias
inteiras como confeitaria, padaria, cortes especiais no açougue, produtos exclusivos. É uma
estratégia voltada para as classes A e B.
• Penetração – É exatamente o contrário de
desnatação. Começamos com um preço mais
baixo e depois vamos aumentando. Podemos
usar a teoria do efeito elástico, você sobe o
preço até entender que chegou em seu patamar porque caiu o volume de vendas. Essa estratégia é muito utilizada em inaugurações de
lojas, que contam com enxoval da indústria,
usa a estratégia de preços baixos, queimando
margem, por um prazo específico, depois vai
aumentando até chegar no patamar esperado
de margem.
Custo:
Baixo giro, não notáveis, regulares, valor
agregado baixo, venda por impulso.
• Fazer pesquisa na concorrência e projetar
suas margens por base em custos, isolando os
preços promocionais.
• Implantar a estratégia de mix de margem
por cluster, para adequar as marcações de preços
por tipo de loja e/ou cliente
Verifique qual a estratégia que mais se
ajusta ao seu negócio, parta para a ação e tenha
bons resultados.
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S
E
U
Q
A
T
DES
GIRANDO SOL

AMACIANTE DE CARA NOVA
O amaciante tradicional de 2 litros da Girando
Sol está com nova embalagem e rótulo, numa
apresentação mais moderna e prática para os
consumidores. A mudança vem acompanhada de
uma nova categoria, o Hipoalergênico, feita para
peles sensíveis e com benefícios comprovados em
laboratório certificado.

NESTLÉ

CREMES PARA ADOCICAR O DIA

Divulgação/Nestlé

A linha Moça de Passar foi criada pela Nestlé
com o intuito de ser um complemento para pães,
bolos, torradas, waffles e frutas, mas que também
pode ser consumida direto do pote ou usada para
complementar receitas culinárias. A novidade em
três sabores (avelã, churros e doce de leite) está
disponível em embalagens de vidro de 215g nos
supermercados.

LATICÍNIOS BIO

NOVO IOGURTE INTEGRAL
PARATI

SABOR DE
ROSQUINHA INÉDITO
Chegou ao mercado um sabor inédito para os
biscoitos Sabores Caseiros da Parati. A novidade
é a Rosquinha Café
da Fazenda, que
tem aroma típico do
campo. A novidade
complementa a linha
que já é composta
pelos sabores de
chocolate, leite,
coco, brigadeiro,
bolinho de chuva e
nata. O produto da
marca é vendido em
embalagem de 300g.
Divulgação/Parati
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A Laticínios Bio (Steffenon Alimentos) complementa
sua linha de iogurtes com o lançamento do Iogurte
Integral com Polpa de Frutas Precisus.
O Precisus tem pedaços de frutas e dois formatos:
copo com 150g e copo de 500g (Potão), nos
sabores Pêssego, Mirtilo e Morango. O design das
embalagens recebeu ilustrações das frutas e das
cores características de seus sabores.
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S
E
U
Q
A
T
DES
MIOLO

O QUARTO
VINHO
LENDÁRIO

NUTRIRE

INOVAÇÃO NA EMBALAGEM
A Nutrire apresenta novas embalagens dos alimentos para pets Birbo, contendo
design diferenciado e fotos produzidas com cães reais, em posições bem
conhecidas do consumidor: pedindo ou esperando a hora da refeição. A inovação
é fruto de pedido dos próprios consumidores. O produto também recebeu
novidades na fórmula.

Divulgação/Nutrire

VIGOR
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HUGGIES

FRALDA COM
INGREDIENTES NATURAIS
A novidade no portf[olio da
marca chega para atender as
preocupações dos pais em utilizar
produtos cada vez mais naturais,
que não agridem a pele dos bebês
e ofereçam máxima proteção.
Huggies® Natural Care é feita de
fibras que oferecem suavidade
como a do algodão, não possui
fragrâncias e nem parabenos,
agentes que podem promover
irritação na pele do bebê.

Divulgação/Miolo

Divulgação/Vigor

A linha Vigor 3 Grãos, que
combina iogurte com chia, quinoa
e amaranto, amplia seu portfólio
trazendo mais variedade aos
seus consumidores. Agora, o
consumidor conta com opções
Zero Adição de Açúcares, nos
sabores tradicional e morango, e
Líquidas, no sabor tradicional e
nas combinações framboesa com
limão e manga com maracujá.

Divulgação/Huggies

MAIS VARIEDADE AOS
IOGURTES COM GRÃOS

O quarto rótulo da
série Os Sete Lendários
da safra de 2018 da
Miolo é o grande ícone
da marca no Vale dos
Vinhedos, o Miolo
Lote 43. Elaborado a
partir das uvas Merlot
e Cabernet Sauvignon,
selecionadas
manualmente, este
vinho é um corte feito
pelo enólogo da família,
Adriano Miolo. Com alto
poder de guarda, este
vinho também carrega
o selo de Denominação
de Origem Vale dos
Vinhedos (DOVV), além
de vegano e livre de
alergênicos. São 84 mil
garrafas à disposição
do consumidor.

SOLUÇÕES

FERRAMENTAS DIGITAIS
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transformação digital mudou para sempre a
forma como as empresas se relacionam com as
pessoas. Por isso, as startups estão cada vez mais
presentes no varejo, usando tecnologias como
inteligência artificial e Big Data para aprimorar
a forma de relacionamento com o cliente e também criando soluções para os supermercadistas.
De acordo com dados do Retail Tech Mining Report – levantamento feito em 2019
e desenvolvido pela plataforma de inovação
aberta Distrito e pelo OasisLab, primeiro centro de inovação especializado em varejo do
Brasil –, o número de startups nacionais focadas em tecnologias voltadas para melhorar a
forma de relacionamento com o consumidor
subiu de 194 para 269, um crescimento de
quase 40% em um ano. A região Sudeste possui a maior concentração de startups (67,1%),
seguida pela região Sul (25,6%%), Nordeste

(5%), Centro-Oeste (1,8%) e Norte (0,8%).
Algumas startups brasileiras criaram aplicativos
e plataformas que podem auxiliar o supermercadista. Confira as empresas que participaram
do Infoagas, feira de tecnologia promovida
pela Agas ocorrida em março.
Surgido em Curitiba, o Anthor soluciona
um desafio recorrente entre as indústrias e os
mercados: a ruptura de gôndolas. A empresa conecta indústrias, estabelecimentos e repositores
por meio da economia compartilhada. Com o
uso de inteligência artificial, a plataforma consegue identificar a melhor frequência de reposição
para cada Stock Keeping Unit (SKU). As demandas são repassadas como missões de ponto de
venda e comprovadas por relatórios em tempo real com fotos de cada etapa. Os relatórios
podem ser acessados através do painel web e
dos aplicativos para iOS e Android. “Segundo
a Associação Brasileira de Supermercados, nós
conseguimos aumentar o estoque das mercadorias das lojas em média 13,6% do faturamento.
Com a nossa solução de serviço de reposição, as
empresas estão chegando praticamente a quase
zero de ruptura, que é uma das maiores dores de
cabeça do varejo. Porque você, como varejista,
já comprou o produto e ainda ele está no depósito, só que não está na área de vendas para que
o consumidor compre”, explica Guido Jackson,
cofundador da plataforma.
Com mais de 30 clientes supermercadistas,
o S3ND de Canoas desenvolve uma plataforma
que permite a comunicação de SMS, e-mail,
mensagem de voz, messenger, WhatsApp e cha-

Ferramentas para ajudar na gestão de lojas vão
desde Inteligência Artificial ao uso do Big Data para
obter melhores resultados
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tbot com o cliente, trazendo mais clareza para
identificar qual a melhor forma e canal para se
comunicar. Os diferenciais da plataforma, de
acordo com o CEO Diego Rangel, são a integração de dados, comunicação e performance e estar conectado com os três maiores fornecedores
de dados do país. “Se o supermercadista quiser
fazer um programa de fidelidade, ele pode pedir
só um dado para o cliente e a gente traz todos os
demais dados. Só com o CPF conseguimos trazer todos os outros dados reais do cliente.”
A Kiskadi é sediada em Porto Alegre, com
operações em Campinas e Sunnyvale, na Califórnia. Seu foco principal é trazer soluções
em Customer Relationship Management (CRM).
A startup possui um programa de fidelidade
que apoia decisões de gestão, auxiliando na
identificação de métricas comerciais, facilitando a criação de campanhas de marketing e
fornecendo dicas na hora de abordar o cliente.
“O diferencial da Kiskadi é que ajuda o supermercado a conhecer seus shoppers. Por exemplo,
saber quem são os clientes que gastam muito para poder fazer campanhas para esse grupo. Você pode ver quem são os compradores
que não voltaram mais em três ou seis meses.

A inteligência entendeu quem são os grupos
mais interessantes para depois fazer campanhas com a possibilidade de ver o retorno”,
aponta o co-fundador François Holl. Outra
startup é a Postmetria, de Porto Alegre, que com
a solução Social Net Promoter Score (NPS) identifica o nível de satisfação dos clientes, a partir
do grau de recomendação da marca na internet.
Os algoritmos identificam notas nos comentários espontâneos dos consumidores no Big
Data, como por exemplo, posts em redes sociais,
comentários em e-commerce, e-mails do Fale
Conosco, entre outros. Assim, a marca da empresa é classificada desde uma zona crítica até
uma zona de excelência sobre o grau de recomendação social e fidelização de clientes. De
acordo com o CEO Dirceu Corrêa Jr, a Postmetria pode agregar nos resultados de uma loja
supermercadista. “Você consegue fazer duas
coisas, desde entender o quanto está sua percepção institucional de marca lato sensu e como segregar essa análise em níveis que podem chegar
em produtos e dentro do produto. Mas tem um
outro elemento que vai além da própria marca,
que é possível se comparar com a performance
de marca da sua concorrência. Isso dá para o su-

Controle de estoque por
método informatizado
é uma das tecnologias
disponíveis ao
supermercadista

SOLUÇÕES

Aplicativos permitem
verificar nível de
operações em qualquer
lugar e determinar
mudanças necessárias

Marketing, redes
sociais, campanhas,
custos, rupturas:
jovens criam
soluções para lojistas
administrarem
seus negócios
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permercadista uma capacidade de compreender
melhor o público-alvo dele. Outra vantagem é
ter todas as informações de dados transacionais
só que cruzadas com elementos qualitativos da
percepção de marca e produto do consumidor.”
O James Tip atua com o objetivo de reduzir
rupturas e estoques atuando com inteligência artificial, realizando análises para sugerir os produtos e suas quantidades a serem adquiridas. “Em
média reduzimos em 22% os custos de compras.
Por utilizarmos a inteligência artificial, com capacidade de processar por segundo 2.2 bilhões
de cálculos, reduzimos de forma substancial os
excessos, que são adquiridos e possuem ciclo

de venda muito longo, ou quando não vendem,
necessitam de promoções, onde o varejista é
obrigado a alterar suas margens”, explica o CEO
Guilherme Masseroni. O James Tip também
aumenta o ticket médio. A plataforma é capaz de
combinar produtos e sugerir ações ao varejista
para que sejam executadas no ponto de venda.
Os diferenciais da plataforma são a solução plug
and play, não sendo necessária a mudança de
ERP ou BI existente no estabelecimento. Como
outro diferencial, realiza o desenvolvimento de
uma classificação exclusiva, que utiliza o cruzamento matemático da Curva ABC, com a inclusão da Matriz BCG, tornando a classificação
multidimensional, o que faz com que a plataforma consiga analisar todos os SKUs de uma loja
de varejo por diversos ângulos.
A startup Alright AdTech Company desenvolve tecnologia de mídia para gerar mais receita para publishers e anunciantes e também otimizar investimentos das marcas. Para publishers, a
Alright recomenda e implementa formatos de
mídia publicitária através de uma plataforma de
serviços que agrega tecnologia e conhecimento,
voltado para a monetização e sustentabilidade
financeira do seu portal. Para os anunciantes,
desenvolvem soluções integradas para cada
segmento de mercado com as tecnologias de
mídia, formatos e estratégias para identificar e
impactar o perfil do cliente desejado.
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Divulgação

legislação
LUCIA LADISLAVA WITCZAK
Advogada trabalhista,
sócia da Flávio Obino F.
Advogados Associados

O PAPEL DOS SINDICATOS

EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS

O

“Em estado de
calamidade, é
necessário o
exercício da
solidariedade e
união de todos.
Empregadores,
empregados e
lideranças sindicais
devem agir como
um time, visando
à preservação da
saúde das
empresas e dos
postos de trabalho.”

papel dos sindicatos está em cheque como nunca
antes esteve na história do sindicalismo no Brasil.
Diferente das lutas históricas travadas ao longo de
décadas, o capital e trabalho têm hoje um inimigo
comum: coronavírus. A luta é pela preservação de
empresas e empregos.
Os danos causados pela pandemia são catastróficos. O isolamento social afetou, direta e indiretamente, diversas atividades empresariais. O setor
do comércio foi um dos grandes atingidos. E, para
enfrentar os impactos causados, os últimos trinta
dias foram marcados pela tomada de decisões e
restrições. O trabalho à distância ganhou força, e
o direito do trabalho voltou ao centro do debate. É
necessário agir. Ao mesmo tempo em que o governo convoca o cidadão a permanecer em casa, empresas e trabalhadores convocam seus sindicatos a
cumprirem com seu verdadeiro papel: negociar. E,
por meio do diálogo social flexível, responsável e
produtivo, buscar a estabilização das relações econômicas e sociais.
É evidente que as medidas adotadas pelo governo, através das MP 936 e 927, não terão por
si só o poder de equilibrar as tensões e preservar
empregos. Em estado de calamidade, é necessário o exercício da solidariedade e união de todos.
Empregadores, empregados e lideranças sindicais
devem agir como um time, visando à preservação
da saúde das empresas e dos postos de trabalho.
Embora a MP 936 permita a negociação direta entre empregador e empregado para redução
de salários e jornada e suspensão de contratos, as

medidas não se aplicam a todos os trabalhadores.
A regra não alcança àqueles que recebem salário
entre R$ 3.135,01 a R$ 12.202,11, ou que recebam
salário superior a R$ 3.135,01, e não têm curso superior. A estes o caminho é a negociação coletiva.
No Rio Grande do Sul, tivemos várias iniciativas positivas e que merecem aplausos. Em Porto
Alegre, os sindicatos representantes da categoria
profissional e patronal do comércio foram pioneiros na fixação de regras para enfrentamento da
pandemia. Pela negociação coletiva, foram fixadas
regras permitindo a suspensão dos contratos de
trabalho, a redução de jornada e salários, antecipação de férias, adoção do teletrabalho, banco de
horas de 18 meses para o período de calamidade
e de um ano para o período de pandemia, entre
outras regras. O exemplo foi seguido para o setor
supermercadista nos municípios de Santana do
Livramento e Canela, até o momento. Esse é o
papel dos sindicatos, essa é a postura que o momento exige das lideranças sindicais.
A conclusão que chegamos após estes mais de
30 dias de paralisação, é que a vida e as relações de
trabalho nunca mais serão as mesmas. O momento
é de união entre o capital e o trabalho. No setor
supermercadista, como em outros, encontramos
vários heróis. Empresários e trabalhadores, que
mesmo diante do pavor causado pelo vírus, permanecem firmes e fortes, atuando para abastecer
a sociedade, não permitindo que falte alimento na
nossa mesa, isso sem deixar de zelar pelo bem mais
precioso que está à prova: a vida humana.
REVISTA AGAS
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s pesquisas indicam que o
brasileiro está comendo melhor. Segundo o
IBGE, de 2008 para 2018, o hábito alimentar
dos brasileiros teve aumento de 15% no consumo de frutas e hortaliças na quantidade de
cinco porções diárias pelo menos cinco vezes
na semana, que é a recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Dados do Conselho
Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável
(Organis) indicam que 19% das pessoas consomem algum produto orgânico. Há dois anos,
esse percentual era de 15%. De acordo com o
levantamento Who Cares, Who Does, feito pela
Kantar (líder global em insights e consultoria),
48,5% dos consumidores nacionais afirmam ter
reduzido o consumo de gordura, 48% cortaram
certa quantidade de sódio na alimentação e 47%
eliminaram o açúcar do dia a dia. Em tempos
de coronavírus, com a opção de trabalho remoto para muitos, os brasileiros poderão encontrar

mais tempo para cozinhar, priorizando itens
mais saudáveis em suas refeições.
Por outro lado, estudos do Ministério da Saúde mostram que o número de obesos no país aumentou 67,8% entre 2006 e 2018. Mais da metade
da população tem excesso de peso e a prevalência
de obesidade é de 18,9%. Como pode? A explicação do órgão governamental dá conta de que
o consumo de alimentos ultraprocessados ainda
é elevado. É o retrato da busca por praticidade e
conveniência, por alimentos calóricos que já vêm
prontos para ingestão ou são pré-prontos, como
os congelados. No cotidiano até então atribulado,
nem sempre se encontrava tempo para preparar
uma receita. Contribui também para esses índices
o fato de o Brasil ser o país com o maior índice de
sedentarismo na América Latina. 47% da população não pratica atividade física suficiente para se
manter saudável. Nos últimos meses, o isolamento social deve aumentar ainda mais este índice.

A PRATICIDADE

Consumidor
brasileiro
melhora sua
ingestão de
alimentos,
procurando
saudabilidade,
mas continua
com problemas
de peso ao
poupar tempo
nas refeições
mais rápidas

CONSUMO
“O brasileiro quer
reduzir o tempo gasto
na cozinha preparando
alimentos. Chega do
trabalho cansado, não
tem pique para receita
que leva muitos passos.
Depois do jantar, é a
hora do relaxamento, da
indulgência.”
KAROLINE ALVES
gerente de contas
da Kantar

A combinação típica no prato dos brasileiros
— arroz e feijão — está pesando menos no orçamento das famílias brasileiras. É o que mostrou
a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do
IBGE. A parcela de comprometimento dos gastos
com cereais e leguminosas, comprados para preparar em casa, caiu à metade em 15 anos (de 10,4%
em 2003 a 5% em 2018). Mas isso não quer dizer
que os produtos estão mais baratos, é só um reflexo da tendência de troca de tais itens por produtos
prontos ou semi-prontos feitos pela indústria, ou
por pedidos realizados a aplicativo de entrega.
Conforme diz a gerente de contas da Kantar,
Karoline Alves, as duas tendências (saudabilidade
e praticidade) caminham juntas no perfil de consumo do brasileiro. “A maior parte dos lares declara ter interesse em comer de forma mais saudável,
em incluir na sua dieta alimentos orgânicos, mas
ainda encontram barreira grande que é o preço
dos produtos naturais. Muitos acabam optando
por alternativas mais baratas, como os congelados,
com conservantes, mas com grande penetração
pela facilidade no preparo”, explica. Na Grande
São Paulo, por exemplo, 88% dos lares compram
congelados. Os hambúrgueres, empanados e as
pizzas são os itens preferidos na categoria, cujo
crescimento em 2019 foi de 7%.
A consultoria especializada mapeou as motivações para consumo de alimentos ao longo do
dia, variando da saudabilidade à conveniência e à
indulgência. O café da manhã tende a ser saudável por questão de hábito. O lanche da manhã é
composto por uma fruta, algo leve e vitamínico.
No almoço, a busca por prazer num alimento
saboroso cresce de intensidade. O lanche da tarde recarrega as energias, o que importa é o gosto
do alimento. O jantar é ocasião que preza a conveniência, o prazer. “O brasileiro quer reduzir o
tempo gasto na cozinha preparando alimentos.
Chega do trabalho cansado, não tem pique para
receita que leva muitos passos, consome muitas
horas. Depois do jantar, é a hora do relaxamento,
da indulgência, com chocolates e doces.”
FATORES DE DECISÃO
Nas palavras de Fatima Merlin, diretora da
Connect Shopper, mais do que dois perfis distintos, é importante perceber ambas as práticas
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em uma só pessoa. “Veja meu caso, por exemplo: tento adotar uma dieta mais saudável, mas
eu sou empresária, mãe, então há horas em que
preciso me alimentar de forma rápida. Não é
uma questão tão dicotômica assim, hoje há produtos práticos e de bom valor nutricional”, relata. O shopper assume diversas atitudes conforme
o momento. “Por isso não recomendo mais as
análises por classes sociais e perfil demográfico,
mas olhar para os variados estilos de vida.”
Cada categoria tem um driver de decisão diferente, que pode ser marca, preço, quantidade,
tipo da embalagem, formato. Há quem seja mais
experimentador e procure sempre por novidades,
de grande apelo; há os apressados, interessados
em uma jornada de compra veloz e com o menor
atrito; os decididos são mais tradicionais e pouco mudam sua lista semanal, e os buscadores de
ofertas valorizam preços e vantagens de ocasião.
“O olhar sobre o shopper é 360 graus. A preocupação com saúde, qualidade de vida e sustentabilidade se reflete até mesmo na procura
de produtos de higiene e perfumaria”, diz. Ela
vê também o crescimento das chamadas smart
choices, escolhas inteligentes de custo/benefício,
como chocolate culinário, molho para salada,
hambúrgueres, presuntaria e linguiças. A executiva ressalta o esforço de algumas marcas em oferecer opções de saudabilidade para a baixa renda
e a existência de nichos nesse segmento, como os
saudáveis restritivos, seguidores de dietas (sem
lactose, sem glúten, zero açúcar) não por opção,
mas por recomendação médica. A maioria dos
que se consideram integrantes do grupo saudável são entrantes (+60%), interessados em fazer
parte de uma onda bem-vista pela sociedade.
Os heavy users, usuários pesados, que compram
produtos 100% saudáveis e praticam esportes,
representam menos de 7% da população.
Antes da pandemia de Covid-19, saúde era
a terceira maior preocupação dos brasileiros,
perdendo para a violência e a crise econômica.
A dificuldade está em aliar o conceito de saudabilidade com receitas fáceis e rápidas. Levantamentos realizados pela agência de inteligência
de mercado Mintel indicam que os shoppers estão dispostos a pagar mais caro por alimentos
saudáveis e produzidos por empresas notada-

mente preocupadas com o meio ambiente, mas
eles não estão dispostos a perder muito tempo
no preparo. 78% consideram muito difícil manter hábitos saudáveis.
ESTILOS DE VIDA
De acordo com o estudo Estilos de Vida 2019
da Nielsen, a população do Brasil está mais prática (55% dos entrevistados vai direto à loja para
efetuar a compra), mais conectada (64% tem um
smartphone), mais saudável (57% reduziu o consumo de gordura e 56% diminuiu a ingestão de
sal), mais negociadora (64% escolhe as marcas
pelo baixo preço) e mais sustentável (42% está
mudando seus hábitos de consumo para reduzir o impacto no meio ambiente). A consultoria
ouviu mais de 21 mil pessoas em 8.240 lares. O

questionário contou com 100 questões, divididas em módulos de entendimento: tempo livre
e hobbies; atitude, valores e metas; meios de comunicação; hábitos de compras (antes, durante e
após), e preocupações com saudabilidade.
A Nielsen criou cinco perfis para o consumidor brasileiro para ajudar varejistas a usar essas informações para traçar estratégias, corrigir
rotas e oferecer uma experiência mais personalizada. Assim, é possível responder perguntas
como “o meu consumidor abandona minha
categoria por falta de produtos saudáveis?” ou
“o que ele mais valoriza em uma loja?”. Os
chamados Conscientes Pragmáticos são majoritariamente homens com mais de 46 anos das
classes C, D e E que seguem fielmente seus
hábitos e preferências, adquirindo sempre os

©iStoch.com/matthewennisphotography

REVISTA AGAS

63

CONSUMO
“O olhar sobre o
shopper é de 3600. A
preocupação dele com
saúde, qualidade de
vida e sustentabilidade
se reflete nos alimentos
e até mesmo na procura
de produtos de higiene
e perfumaria.“
FATIMA MERLIN
diretora da
Connect Shopper

mesmos produtos e marcas, mesmo que não
estejam em promoção. Sua preocupação é ter
uma vida estável. Os Equilibristas buscam fazer
escolhas inteligentes para conseguir consumir
tudo o que querem e não pensam duas vezes
antes de mudar de loja para conseguir uma boa
promoção. São predominantemente mulheres
de 26 a 45 anos da classe C. A realização profissional é o seu principal objetivo de vida.
Os Conscientes Sonhadores são, na maior
parte, mulheres das classes C, D e E que reduziram o consumo do que julgam fazer mal
(açúcar, gordura, industrializados, cafeína, lactose e glúten), compram produtos orgânicos e
fazem exercícios físicos. Tentam viver um dia
de cada vez, desenvolvendo a sua espiritualidade. Os Conectados são jovens das classes B e
C que fazem compras online, valorizam ações
que criam experiência e exclusividade com
produto/marca, como degustação, amostra grátis, cupons e descontos. Conscientes, pensam
muito no coletivo, e suas maiores preocupações
incluem o meio ambiente, o preconceito e a intolerância. O quinto perfil são os consumidores
Aspiracionais, que procuram aliar seu bem-estar próprio ao coletivo. Esse perfil tem predominância nas classes A e B, com idade entre 26
e 45 anos e está mudando seus hábitos para ser
mais saudável e proteger o meio ambiente. Eles
gostam de experimentar novos produtos e gastam mais com itens de saudabilidade.
O Brasil é, em sua maioria, Equilibrista, com
27% da população classificada nessa categoria.
Em seguida, temos os Aspiracionais (22%) e os
Consciente Pragmáticos (21%), enquanto os
Conectados e os Consciente Sonhadores estão
empatados com 15%. Vale lembrar que cada
consumidor possui uma combinação desses perfis, embora um deles sempre predomine.
DE OLHO NOS RÓTULOS
Segundo Karoline Alves, da Kantar, os consumidores de idade mais elevada, ou seniors,
estão cada vez mais atentos aos rótulos dos produtos, verificando a composição e a quantidade
de açúcar, gordura trans e sódio. Seu interesse
por alimentos naturais é crescente. “Eles estão
alinhados às preocupações da Vigilância Sani-
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tária, que vêm determinando para a indústria
a redução no uso de tais ingredientes. Há uma
redução no consumo de glúten entre essa fatia. Buscam categorias menos básicas com mais
frequência, como sorvetes e água mineral e
manteiga”, afirma.
A pesquisa Who Cares Who Does, divulgada
em novembro do ano passado, revelou ainda
que a carne vermelha também teve seu espaço reduzido na mesa do brasileiro não só por
opção de vida, mas também como forma de
equilibrar o orçamento doméstico. Entre os
brasileiros, 31,5% declaram ter reduzido a carne por indicação médica e 16% pelo bem-estar
dos animais. Ao total, 22% diminuíram o consumo desse tipo específico de proteína e apenas
8% aumentaram. O orçamento apertado faz
com que muitos migrem para outras fontes de
proteínas mais baratas, como ovos e linguiças.
De qualquer forma, o índice de penetração do
produto ainda supera os 90%.
Quando o assunto é meio ambiente, há
uma lacuna entre o comportamento de compra dos consumidores e seus desejos por

REFEIÇÕES PREPARADAS
GANHARÃO MAIS ESPAÇO
Uma das previsões feitas pela
consultoria internacional CBRE,
com sede em Los Angeles, em seu
relatório 2019 Food in Demand, é de
que as preferências do consumidor
estão tendendo para produtos heatand-eat (esquente e coma) pela
facilidade de preparar. “Uma forte
evolução em direção a refeições
preparadas pode ser lucrativa, pois
atende à crescente demanda dos
consumidores por conveniência”,
afirma o relatório. Algumas lojas
supermercadistas no Brasil (e várias
redes nos Estados Unidos) já apostam
em lanchonetes ou restaurantes
integrados, dentro do autosserviço,
para que o consumidor faça uma
refeição durante a jornada de compra.
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Idosos estão cada vez
mais atentos aos rótulos
dos alimentos para
verificar presença de
açúcar, sódio e gorduras

mudanças, a entitulada green gap. Apesar de
41,6% das pessoas declararem buscar e ler informações sobre os perigos para a fauna marinha e 37,2% sobre a poluição na água, poucas
pessoas praticam ações para amenizar a situação, já que apenas 5% delas se preocupam
com resíduos plásticos e 59% nunca ou raramente levam sacolas ecológicas para carregar
suas compras. Porém, ao tentar encontrar os
principais responsáveis pela redução do material plástico, 80% das pessoas declaram que
o governo, varejo e indústria deveriam ser os
principais agentes dessa mudança.
VEGETARIANOS E VEGANOS
No Brasil, 14% da população se declara
vegetariana (16% nas Regiões Metropolitanas), segundo pesquisa do Ibope Inteligência
conduzida em abril de 2018. A estatística representa um crescimento de 75% em relação
a 2012. Isto é, quase 30 milhões de brasileiros
que se declaram adeptos a esta opção alimentar. Não há pesquisa no Brasil sobre o número de veganos, mas um cálculo conservador
sobre os números anteriores, com base em
porcentagens em outros países, indica que
cerca de 7 milhões seriam veganos, pessoas
que não ingerem qualquer alimento de ori-

gem animal, sendo carne ou não. De 2012 a
2017, o volume de buscas pelo termo “vegano” na internet aumentou 14 vezes no país.
A estimativa de crescimento desse mercado
vegano é de 30% ao ano.

MUDANÇA DE HÁBITOS
27% dos lares brasileiros declaram
ter feito mudanças nos hábitos
alimentares no último ano. O índice
sobe para 35% entre as classes AB.
26% dos lares afirmam
ter reduzido o consumo de
refrigerantes.
Fruta é o produto mais consumido
em ocasiões de snacking em todos
os países, inclusive no Brasil, onde
ela está presente nos lanches da
manhã e depois do jantar.
Diminui o consumo da versão
de açúcar branco e cresce opção
mais saudável. O tipo demerara
passa a ser a escolha de 10,6%
dos domicílios.

Alimentos em alta:
- Chocolates
- Iogurtes
- Cafés
- Leites
- Sucos prontos
- Bolos
- Cervejas, chás e energéticos
Alimentos em queda:
- Bebidas à base de soja
- Suco em pó
- Refrigerantes
- Leite aromatizado
- Cream cheese
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GP DE KART
Patrocínio:

NOITE DE VELOCIDADE

A
Cassius Souza/Agas

13ª edição do GP de Kart foi realizada na noite de
4 de março, em Nova Santa Rita, no Velopark. O
evento acontece tradicionalmente no começo do
ano para oportunizar a troca de cartões e a realização de negócios num ambiente descontraído,
contando com a participação dos diretores da Agas,
reunidos antes do evento na sede da entidade para
debater temas pertinentes ao setor e para falar sobre o calendário de eventos, de membros do Agas
Jovem, representantes, fornecedores e diretores de
centrais de compras.

Na pista, três baterias envolveram os participantes em corridas bem disputadas. Do lado de fora,
antes, durante e depois, o clima era de prosperidade
e parceria. “É bom estarmos próximos aos fornecedores que nos acompanham durante o ano levando
cursos e eventos da Agas às mais diferentes regiões
do Rio Grande do Sul. Uma oportunidade única de
realização de negócios”, falou o presidente da Agas,
Antônio Cesa Longo.
PALAVRA DOS PATROCINADORES
O evento teve o patrocínio de Superpan, Pleno KW, Nutrire, Romena, Dickow Alimentos,
Steffenon Alimentos, Ave Serra, Café Ouro, Primavera e Valle Distribuidora. A diretora da Dickow Alimentos, Leila Dickow, explicou que o
GP de Kart Agas foi uma excelente oportunidade
para apresentar a indústria de 60 anos aos supermercadistas, como da estratégia de expansão de
mercado. “Apresentamos toda a linha do Arroz
Rei Arthur. Para degustação, optamos por servir
uma sobremesa: o arroz doce nas versões tradicional e com limão siciliano.”
Para Leonardo Roberto de Oliveira, analista de
marketing da Nutrire, dona da marca Monello, “estar presente ao lado de marcas tão importantes no cenário supermercadista gaúcho reforçou ainda mais o
nosso compromisso e qualidade em alimentar cães e
gatos em mais de 30 países”, relatou. Segundo o dire-

Confraternização no Velopark reuniu
supermercadistas e fornecedores
pela 13ª vez consecutiva
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tunidade de descontrair, trocar ideias, rever, e
fortalecer ainda mais nosso relacionamento com
clientes e parceiros. Agradecemos a todos aqueles que passaram em nosso estande para pegar o
brinde em comemoração aos nossos 20 anos”,
disse Maikol Rosa, responsável pelo departamento comercial e de Marketing.
Cassius Souza/Agas

OS VENCEDORES FORAM:
Primeira bateria

Segunda bateria

Terceira bateria

1º

Tiago Zaffari

Antônio Cesa Longo

Uilian Borges

2º

Silvestre Barbi

Lucas Teixeira

Geovante Benvenutti

3º

André da Rosa

Joel Reiner

Emerson Cidral

Cassius Souza/Agas

tor da Café Ouro, Silvestre Barbi Júnior, a participação foi importante para conhecer grandes nomes do
varejo riograndense, “enfatizando ainda mais o nosso
compromisso em cumprir nossa missão, que é sermos referência no quesito qualidade em café no Sul.
Temos orgulho de representar esta bandeira.”
Nas palavras da coordenadora de Marketing da
Superpan, Eliana Àvila, está no DNA da empresa
o incentivo à práticas de esportes. “Nessa edição,
aproveitamos a oportunidade para apresentar um
dos nossos últimos lançamentos, o Pão de Queijo
Integral Rico em Fibras, um produto gostoso, saudável e inovador.
De acordo com o diretor financeiro e administrativo da Romena, André Rosa, o patrocínio aumenta
os laços da marca com a Agas, existentes há 23 anos.
“O Kart possibilita uma interação muito bacana com
os clientes, saindo um pouco da formalidade e correria do dia a dia para um momento muito mais descontraído. Ficamos muito satisfeitos.”
A Ave Serra, pertencente ao Grupo Granja
Pinheiros, de Presidente Lucena (SC), estreou
como patrocinadora do evento. O CEO Roberto
Luiz Kehl declarou que “o GP de Kart Agas é uma
excelente oportunidade para estreitar relações
com nossos clientes, apresentar novos produtos
e fortalecer nossa marca. Narciso Seben, diretor
comercial da Primavera, indústria de vassouras,
rodos e escovas também marcou presença pela
primeira vez e saiu contente com os resultados.
“Podemos conversar de maneira mais leve com
parceiros, representantes e direção da Agas, aumentando nossa proximidade com eles e gerando
novos negócios”, afirmou.
“Foi um prazer participar desse evento, para Valle Distribuidora e seus parceiros, Neoblade, Sabor
e Montella. Quero aqui agradecer a equipe organizadora pela recepção. Tivemos o privilégio de andar
pela primeira vez de kart”, contou o diretor Milton
Utzig. A Steffenon Alimentos agradeceu a parceria.
“Foi uma satisfação demonstrar e servir nossa linha
de produtos. Temos a missão de produzir e distribuir com responsabilidade alimentos de origem
láctea que sejam confiáveis e saborosos, garantindo
a satisfação dos consumidores”, observou o diretor
Alexandre Steffenon.
Pelo segundo ano consecutivo, a Pleno KW
foi patrocinadora das corridas. “Tivemos a opor-

PRODUTOS (ARROZ)

PRATO BÁSICO

O
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consumo per capita de arroz no Brasil é de 34 quilos por ano. É o que mostra pesquisa sobre o consumo nacional do cereal, realizada pela consultoria Euromonitor. O levantamento, encomendado
pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz
(Abiarroz), também confirma que o arroz se mantém como um dos principais alimentos na mesa
do brasileiro, de norte a sul do país. O Sudeste é a
principal região consumidora do grão em volume,
enquanto o Centro-Oeste tem o maior consumo
per capita, com 40 kg por ano. Fora da Àsia, o país é
o maior produtor do alimento.
Antes da pandemia do coronavírus, a Abiarroz
previa um cenário positivo para o crescimento da
demanda por arroz no mercado interno. A deter-

minação de isolamento social, então, fez várias famílias abastecerem suas despesas com o produto,
levando até mesmo alguns supermercados a limitarem a quantidade de pacotes que cada pessoa
poderia levar. Facilita o consumo o fato de o arroz
ser considerado acessível, barato e oferecer saciedade. Além disso, as pressões por saudabilidade
contribuem para a expectativa promissora, pois
parte dos consumidores passou a incluir em suas
refeições o arroz orgânico ou o integral.
A alta disponibilidade de diferentes tipos do
cereal e a ausência de glúten, podendo ser consumido por celíacos e outras pessoas que buscaram
eliminar esse componente da dieta, igualmente
sinalizam uma tendência de fortalecimento do
consumo de arroz no mercado brasileiro. Segundo estatísticas oficiais, o Brasil tem mais de 1.100
indústrias processadoras do cereal. Destas, cerca
de 70 são consideradas de médio e grande porte, e
abastecem 85% do mercado interno.
QUALIDADES NUTRICIONAIS
O arroz é o segundo alimento mais consumido no mundo, sendo o terceiro cereal mais produzido, só perdendo para o milho e para o trigo. O
seu cultivo é tão antigo quanto à própria civilização, por isso, sua origem ainda é motivo de muitas
controvérsias, apesar de evidências apontarem a
Ásia, mais especificamente a China, como o local
de início do plantio.
Constituído por sete espécies de cereais, o
arroz, no Brasil, é um grande acompanhante
dos mais diversos pratos. Ao lado do feijão, por
exemplo, faz uma dobradinha clássica na mesa da

Um dos produtos mais vendidos na mercearia, o
arroz é alimento para todas as classes sociais e tem
ganho versões premium que agregam margem
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Produto que não pode
faltar no prato do
brasileiro, o arroz,
além de ser acessível,
traz diversos
benefícios à saúde

maioria da população que busca, além de um prato saboroso, uma alimentação rica em nutrientes.
Mesmo com grande quantidade de carboidrato,
nutriente muitas vezes considerado um vilão, o
arroz passou a ser mais respeitado diante das dietas sem glúten, pois não carrega essa substância
em sua composição.
Uma pesquisa feita pelo Baylor College of
Medicine, nos Estados Unidos, comprovou que o
consumo de uma porção diária do cereal – branco ou integral – não fornece ao organismo tanta
gordura e o abastece de sais minerais, como potássio, ferro e magnésio, que ajudam a equilibrar
a pressão arterial e os níveis de colesterol. Ainda
por cima, a ingestão de determinados tipos de arroz previne o diabetes, por causa da quantidade de
amido, que controla a glicemia no sangue.
ALIMENTO COM HISTÓRIA
O arroz é considerado pela Organização Mundial de Alimentação e Agricultura (FAO) como
um dos alimentos mais importantes para a nutrição humana. Ele tem um papel fundamental não
apenas na luta contra a fome, mas também para a
geração de emprego e renda a milhões de pessoas.
O ano de 2004, por exemplo, foi considerado pela

FAO como o Ano Internacional do Arroz. Trata-se do único cereal a receber tal distinção. Atualmente, cerca de 90% do arroz mundial é produzido e consumido nos países asiáticos.
Historiadores e cientistas relatam que o arroz
já era cultivado por volta do ano 3.000 a.C. Da
África originou-se a espécie Oryza glaberrima, com
registros de cultivo há mais de 3 mil anos, numa
região onde se situa atualmente a costa da Guiné,
do Senegal à Libéria. Ela é caracterizada por grãos
de casca avermelhada e tamanho pequeno, macios
e com tendência para quebra. Da Ásia surgiu a espécie Oryza sativa, disseminada primeiramente na
Índia, nas províncias de Bengala, Assam e Mianmar, com diversas variedades cultivadas em solos
de terras baixas, até mesmo de forma espontânea.
Segundo estudos de autores brasileiros, o desenvolvimento do arroz no Brasil teria ocorrido
de forma espontânea, e o país foi o primeiro a cultivar o cereal no continente americano. Logo após
o descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral
teria retornado a Portugal com feixes de arroz colhidos no território brasileiro, chamados na época
pelos tupis de “abatituaupé” ou “milho d´água”.
No Brasil, o cultivo de arroz assumiu uma importância social, econômica e política desde os

PRODUTOS (ARROZ)
tempos coloniais, quando era utilizado para a
subsistência de colonizadores e escravos.
Historicamente, o Rio Grande do Sul é o
Estado que mais produz arroz no país. Na safra
2020, os gaúchos são responsáveis por 69,4% da
produção do cereal colhido nacionalmente. E
é por isso que aqui ocorre a cerimônia oficial

de abertura da colheita, no mês de fevereiro.
A expectativa é que o país colha 10,5 milhões
de toneladas, o que pode representar uma leve
alta de 0,6% em comparação à safra 2018/2019,
segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O salto se deve inclusive a ganhos de 1,7% de produtividade.

ARROZ PARA DIVERSOS PALADARES
Veja os diferentes tipos de arroz e seus benefícios:
Arroz branco – Contém carboidrato e sua principal
função é fornecer energia. Apesar de ser o mais
consumido no Brasil, é o menos nutritivo, pois as
vitaminas e minerais ficam na casca, que é retirada
durante o processo de polimento.

saciedade e reduz a absorção de gordura pelo corpo.

Arroz parboilizado – O nome parboilização vem da
junção de 2 palavras inglesas: partial, que vem de
parcial ou parcialmente, e boiled, que significa cozido,
mostrando que é um tipo de arroz parcialmente
cozido. Ele preserva os nutrientes da casca dentro do
grão, sendo mais nutritivo do que o tradicional.

Arroz vermelho – Contém monocolina, substância
que ajuda na digestão, na redução do colesterol e na
prevenção de doenças do coração.

Arroz integral – Fonte rica de fibras, minerais e
óleos essenciais, ele estimula o intestino, aumenta a

Arroz negro – Rico em propriedades antioxidantes,
auxilia na prevenção de danos celulares e de doenças
crônicas, como diabetes, câncer e problemas
cardiovasculares.

Arroz selvagem – Na verdade é um outro tipo de
grão, mas muitos o considera como arroz. Rico em
proteínas, fibras e aminoácidos, é também o que
apresenta a menor quantidade de gordura. Bom
aliado para dietas restritivas.
©iStock.com/kuppa_rock
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MARCO AURELIO SANTOS CARDOSO
Economista e Secretário da
Fazenda do RS

Felipe Dalla Valle/Divulgação Palacio Piratini

microfone

2020 E OS NOVOS DESAFIOS
DE TODA A SOCIEDADE

E

“As ações
destinadas a
potencializar
a arrecadação
também buscam
simplificar as
obrigações
tributárias, ampliar
a oferta de serviços
digitais, agilizar
o atendimento
das demandas
e aprimorar o
relacionamento
entre as partes por
meio do diálogo.”
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m poucos meses transcorridos entre 2019 e 2020
muitos são os exemplos de transformação, inovação e reinvenção nos processos de trabalho que
acompanhamos pela Secretaria da Fazenda e em
entidades como a Agas e seus associados. No ano
passado, a Receita Estadual lançou um plano ousado com 30 medidas voltadas à modernização tributária, alinhado com outras medidas do governo
do Estado voltadas à simplificação e desburocratização, tendo como foco a melhoria da gestão pública e também o fortalecimento de um ambiente
mais favorável ao crescimento econômico.
As ações destinadas a potencializar a arrecadação também buscam simplificar as obrigações tributárias, ampliar a oferta de serviços digitais, agilizar o atendimento das demandas e aprimorar o
relacionamento entre as partes por meio do diálogo. No final de 2019, foi possível encaminhar uma
ampla reforma administrativa e previdenciária no
Rio Grande do Sul, reconhecida como necessária
para um novo momento no Estado. Mesmo diante de um cenário adverso, a arrecadação estadual
registrou crescimento de 1,5% em termos reais, o
que beneficia toda a sociedade, os municípios gaúchos e os empreendedores que há anos anseiam
por um Estado que avance para recuperar sua capacidade de gerar melhor infraestrutura e serviços.
Agora, com uma crise inesperada e sem precedentes, o ritmo dos avanços é impactado e todos
veem-se diante da necessidade de, mais uma vez,
inovar. Para preservar prioritariamente a saúde das
pessoas, os órgãos públicos trabalham para garantir
a prestação dos serviços essenciais e oferecer aos

empreendedores medidas que auxiliem nas suas
rotinas. A Secretaria da Fazenda postergou prazos
de algumas obrigações, e os bancos públicos ofereceram janelas de renegociação e linhas de crédito
adicionais focados em pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas.
Diante da responsabilidade potencializada que
têm com o atendimento à população neste momento, os estados brasileiros trabalham na busca
de apoio para reduzir a inevitável perda de arrecadação. No Rio Grande do Sul, a arrecadação de
ICMS pode cair 30%. Num período de três meses
de redução de atividades, a perda pode ser superior a R$ 2 bilhões, situação que não poderá ser
sustentada sem apoio de uma política nacional de
recomposição de perdas. Dentro de seus limites de
atuação, o governo gaúcho vem adotando medidas
que fortaleçam os serviços de saúde, mantenham
o distanciamento social e monitorando o impacto
sobre os principais setores da economia gaúcha.
A crise do coronavírus encontra no Estado
uma entidade forte como a Agas, organizada e
comprometida com o abastecimento da população e com medidas importantes, como o controle
de acesso aos estabelecimentos e da quantidade
de itens a serem adquiridos pelas consumidores,
a fim de minimizar o esvaziamento dos estoques,
além de manifestar apoio à parceria com pequenas
indústrias e distribuidores locais neste momento
delicado da economia. Uma atitude positiva ante
uma crise que inevitavelmente afetará a todos.
Um desafio que, mais uma vez, apresenta-se à população brasileira.
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