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m um cenário atípico como o que estamos viven-
do em decorrência da pandemia de Covid-19, cer-
tas máximas em que acreditávamos vêm caindo 
por terra, e tantas outras verdades cristalizam-se 
a cada dia neste momento que estamos chaman-
do de “novo normal”. Uma das afirmações desta 
pandemia é a evidente essencialidade do setor de 
supermercados, que cumpre papel fundamental 
em meio às turbulências sociais e econômicas do 
coronavírus. Mantendo empregos, protegendo 
clientes e colaboradores, orientando a população 
e sobretudo garantindo o abastecimento das fa-
mílias brasileiras, os supermercados vêm sendo 
um dos pilares fortes da economia e da socieda-
de, e os mais de 100 mil gaúchos que trabalham 
em nossas lojas estão dando uma verdadeira lição 
diária de bravura, competência e coragem.

Por sua essencialidade, o setor supermercadis-
ta está exposto às pessoas, às situações imponderá-
veis do cotidiano e às críticas de todos, mas temos 
a convicção de que o segmento, de forma geral, 
está realizando um trabalho magnífico no atendi-
mento das necessidades dos consumidores. Pre-
cisamos, enquanto supermercadistas, entender o 
papel do autosserviço em meio a este cenário: nós 
somos a segunda casa das pessoas, e temos um 
papel social orientativo e de educação a cumprir. 
Por isso, solicitamos cada vez mais aos associados 
que, além de cumprirem todos os protocolos 
operacionais exigidos para garantir a segurança de 
fornecedores, clientes e colaboradores, desempe-

nhem em suas comunicações instruções relativas 
ao uso de máscaras, ao distanciamento social e aos 
demais cuidados necessários para minimizarmos 
a propagação do vírus. É indispensável que utili-
zemos nosso poder de alcance neste sentido.

Na Agas, além de cumprirmos o papel fun-
damental da entidade, que é o de estabelecer 
comunicação direta e monitorar as atualizações 
e orientações legais aos associados, estamos bus-
cando novos canais para realizar os nossos encon-
tros e capacitações com excelência. As reuniões 
dos comitês técnicos já ocorrem 100% online, 
com excelente adesão e resultados. Os cursos à 
distância, por videoconferência, são um verda-
deiro sucesso – o GES Online, por exemplo, está 
com mais de 240 participantes – e as Expolives, 
encontros digitais entre varejistas e expositores, 
são outro modelo consolidado que desenvolve-
mos para atender, dentro das possibilidades, aos 
anseios dos nossos públicos. Se neste ano não 
podemos nos encontrar presencialmente nas 
programações que tradicionalmente congregam 
mais de 80 mil pessoas ligadas ao setor, seja no in-
terior do Estado, nos cursos, nas feiras, na escola 
móvel ou na ExpoAgas, temos a convicção de 
que sairemos fortalecidos e com muitos apren-
dizados. A primeira lição é entendermos o nos-
so papel: os supermercados, como sempre, são 
importantes aliados da população e dos poderes 
públicos nesta difícil guerra. E ao final, tenham 
certeza, sairemos todos vencedores.

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Ricardo Neves Pereira, Subsecretário da Receita Estadual

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, 
enfrenta o desafio mais duro e atípico de sua carreira 
estando na equipe de comando da Fazenda durante a 
pandemia de coronavírus. O fechamento de grande  

parte do comércio, como medida preventiva ao contágio, 
provocou queda acentuada na arrecadação.  

Neves busca o equilíbrio nas contas dependendo de algo 
que foge de sua alçada: a saúde pública. A retomada ao 
bom momento que vinha a economia é incerta, mas já se 
observam melhoras graduais. Confira análise das finanças 

estaduais na entrevista a seguir

Fotos: Gustavo Mansur/Divulgação Sefaz-RS
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viva voz
Covid-19 aNteCiPa 
mudaNças
Como foi recebido pela sefaz-Rs o impacto ini-
cial das consequências inéditas da pandemia, 
com o isolamento social e abertura apenas dos 
serviços essenciais? o que se divulgava, inicial-
mente, era que duraria duas semanas.
 
A crise da Covid-19 é um grande desafio para 
todos. Além da preocupação com a saúde das 
pessoas, que é prioridade, logo no começo da 
pandemia iniciamos um processo de monito-
ramento constante dos principais indicadores 
econômico-fiscais do Estado, que são inclusive 
objeto de divulgação semanal por parte da Re-
ceita Estadual. Com isso, foi possível robustecer 
nosso processo de tomada de decisão. Adapta-
mos nossa forma de trabalho e de atendimento 
ao contribuinte, adotamos uma série de medi-
das para mitigar os efeitos econômicos para a 
sociedade, intensificamos nosso contato com os 
setores e buscamos reduzir, na medida do pos-
sível, as incertezas ocasionadas pela pandemia, 
que são inevitáveis, pois estamos lidando com 
um vírus novo.
 
segundo o site do governo, a arrecadação dos 
impostos estaduais no Rio Grande do sul (iCms, 
iPva e do itCd) acumula queda de 5,6% no ano. 
este resultado está dentro do previsto? a sensa-
ção é que de esse percentual fosse ser superior. 
o que pode vir a ser prejudicado com a queda na 
arrecadação?
 
A pandemia interrompeu um momento po-
sitivo, visto que a arrecadação de impostos no 
Estado registrou crescimento real de 3,6% no 

1º trimestre; fruto, entre outros fatores, das 
iniciativas da agenda Receita 2030, que consis-
te em 30 iniciativas para modernização da ad-
ministração tributária gaúcha. Os resultados da 
arrecadação a partir da crise estão dentro do que 
esperávamos, variando conforme a intensidade 
das medidas restritivas e lembrando que o resul-
tado reflete, em sua maioria, a atividade do mês 
anterior. Dessa forma, em abril, houve queda de 
-14,3% no ICMS (R$ 450 milhões) frente ao 
mesmo mês de 2019. Em maio, essa retração foi 
de -26,2% (R$ 825 milhões). Em junho, até o 
dia 15, a redução está na ordem de -13%, mos-
trando tendência gradual de recuperação.
 
a Zero Hora divulgou há alguns dias que os pe-
didos de seguro-desemprego cresceram 55%. 
alguns analistas temem que o número de de-
sempregados possa dobrar. isso significa que a 
fome possa aumentar no país, bem como a in-
segurança. as medidas de contenção de danos 
estabelecidas até o momento são suficientes, 
em sua opinião?
 
Estamos vivendo um período de muitas incerte-
zas. Ainda não é possível prever até quando esta-
remos sujeitos às restrições, pois o que determina 
isso é a evolução da pandemia e a efetividade das 
medidas de contenção da propagação do vírus. 
Os impactos econômicos estão diretamente re-
lacionados a isso. O que temos visto é um gran-
de esforço, por parte dos mais variados setores 
da sociedade, públicos e privados, para mitigar 
os efeitos da crise e superar esses desafios. Na 
Receita Estadual, estamos comprometidos em 

“Um dos 
principais 
objetivos, além 
da transformação 
digital, é 
simplificar ao 
máximo as 
obrigações dos 
contribuintes, 
melhorando o 
ambiente de 
negócio.”
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viva voz

encontrar soluções, resguardando também as 
necessidades de caixa do governo, que precisa 
manter a prestação dos serviços básicos, como 
saúde, segurança e educação.
 
vimos recentemente alguns municípios decidin-
do não acatar o retorno à bandeira vermelha. 
o que é preciso ter consciência em toda essa 
questão envolvendo saúde e economia?
 
Todos estão ansiosos pela retomada da norma-
lidade, mas a pandemia é uma situação que ex-
trapola tudo que estamos acostumados. Os mo-
delos criados são baseados na ciência, visando a 
garantir as melhores condições para a sociedade 
ao final do processo. Na medida do possível, e 
creio que esse é o grande desafio, devemos bus-
car o equilíbrio com a economia.
 
Qual a sua leitura de momento para indústria 
gaúcha? setores automotivo e coureiro-calça-
dista amargam perdas superiores a 50%.
 
Conforme nosso Boletim Semanal, as vendas da 
indústria acumulam redução de -14% entre 16 
de março e 19 de junho, comparando ao período 
equivalente de 2019. O índice semanal chegou a 
ser de -41% no final de março e agora tem apre-
sentado melhora gradual, inclusive com varia-
ção positiva em duas semanas. Os setores mais 
afetados são, de fato, o de veículos, com -58% 
no período, e o coureiro-calçadista, com -56%, 

seguido pelo de metalurgia (-35%), têxteis e 
confecção (-28%) e de móveis (-27%). Estamos 
atentos e dialogando com os setores para auxiliar 
no enfrentamento da crise, que é muito grave.
 
No varejo, há algumas áreas também com per-
das superiores a 50%, ao passo que os super-
mercados tiveram resultados positivos. Quais 
são os prognósticos até o fim de 2020?
 
Os prognósticos estão relacionados à evolução da 
pandemia e, portanto, a incertezas. Não há como 
fugir dessa realidade. O varejo, assim como a in-
dústria, acumula perdas de -14% no acumula-
do do período de análise e vem dando sinais de 
retomada gradual. Além disso, temos situações 
específicas conforme o tipo das mercadorias. Em 
geral, as vendas de produtos de higiene, alimen-
tos, medicamentos e materiais hospitalares, por 
exemplo, estão no positivo. Já os demais produ-
tos, como vestuário, calçados e joias, estão com 
índices bastante abaixo do ano anterior.
 
o setor de turismo e eventos parece ser o que 
pagará o maior preço nessa crise, e a situação 
perdurará até uma vacina estar disponível. mes-
mo diante dos números de contaminações ainda 
crescente, foi marcada uma data para começo 
da expointer (24/9). Quais as perspectivas para 
o segmento, o que empresas do ramo (hotéis, 
casas noturnas, entre outros) podem fazer para 
minimizar prejuízos?

“Ainda não é 
possível prever 

até quando 
estaremos 
sujeitos às 
restrições, 
pois o que 

determina isso 
é a evolução 
da pandemia 

e a efetividade 
das medidas 

de contenção 
da propagação 

do vírus.”
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Nossas análises indicam que as regiões turísticas 
do Rio Grande do Sul têm sofrido mais com a 
crise. A média móvel das vendas do varejo nos 
últimos 14 dias, tendo como base a data de 19 de 
junho, é de queda de -22% na região das Hortên-
sias e de -12% na Serra gaúcha, por exemplo. O 
ponto positivo é que esses números têm evoluído 
a cada semana, fruto da retomada gradual das ati-
vidades. Por outro lado, a região do Litoral registra 
aumento de 12%, refletindo o maior movimento 
nas praias. A recuperação total, apesar dos meca-
nismos disponibilizados pelo setor público, con-
forme dito, dependerá da evolução da pandemia.
 
Há quem defenda que servidores públicos de todas 
as esferas arquem com perdas também, aceitando 
redução salarial. a queixa é de que a balança pesou 
demais para o lado privado. Qual a sua análise?
 
A Covid-19 afeta toda a sociedade, em diferen-
tes níveis e formas. Cabe a nós compreendermos 
cada situação e contexto. Os servidores públicos 
estão se dedicando de maneira exemplar, muitas 
vezes na linha de frente, e contribuindo de ma-
neira decisiva para a superação desse momento, 
como fica ainda mais evidente no caso dos profis-
sionais da saúde. Outro exemplo recente é a pró-
pria crise fiscal pela qual passa o Rio Grande do 
Sul, que ocasiona o pagamento parcelado de salá-
rios aos servidores há anos. Todos estão entregan-
do sua parcela de contribuição e empenhando-se 
ao máximo nas suas atribuições para superarmos, 
juntos, as dificuldades.
 
uma reportagem de junho da Folha de s.Paulo 
mostrou que “sem movimento em shoppings, 
lojistas temem volta de taxas”. temos um ce-
nário de empresas que precisam abrir para não 
quebrar e de clientes não dispostos a consumir 
da maneira como faziam antes, o que gera mais 
dificuldades. o que se aconselha?
 
A Covid-19 está antecipando uma série de mu-
danças no comportamento das pessoas, tanto 
no âmbito particular quanto profissional. Todas 
organizações terão que se reinventar, se adaptar 
a esse novo contexto. Na Receita Estadual, por 
exemplo, havíamos identificado a necessidade de 

mudar e iniciamos um amplo processo de rees-
truturação e modernização no ano passado, no 
âmbito da agenda Receita 2030. Isso fez com que 
conseguíssemos, de forma mais rápida, adaptar os 
nossos processos de trabalho durante a pandemia, 
que acelerou essa transformação cultural, com 
ampliação do atendimento digital, mais reuniões 
virtuais e maior uso de tecnologias e inteligên-
cia. No entanto, ainda temos um longo processo 
pela frente, pois trata-se de uma visão de futuro, 
com ações de curto, médio e longo prazos. Um 
dos principais objetivos, além da transformação 
digital, é simplificar ao máximo as obrigações dos 
contribuintes, melhorando o ambiente de negó-
cio. Queremos um Estado mais competitivo, de-
senvolvido e próspero para os empreendedores.
 
se fala muito sobre um novo normal. a Receita 
acredita que tudo voltará ao normal mesmo, no 
mesmo ritmo que vinha antes da Covid-19? 
 
Mesmo depois que a pandemia for superada, di-
versos setores terão que adaptar e modernizar seus 
modelos de negócio, em busca de eficiência e ino-
vação, pois temos novos hábitos que vieram para 
ficar. Sob o ponto de vista da atividade econômica, 
a volta à normalidade está vinculada ao controle 
da pandemia e, por consequência, à diminuição 
das restrições. O movimento de retomada já foi 
iniciado, mas é gradual. Os números de junho são 
melhores que os de maio, que foram superiores a 
abril. Esperamos seguir progredindo.
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Stok Center inaugura 
loja em CanoaS
o Stok Center, bandeira da Comercial Zaffari, inaugurou 
em 23 de junho a sua nova loja no formato atacarejo em 
Canoas, na região metropolitana. a unidade está locali-
zada na avenida Boqueirão, 2450, bairro igara.  
Com mais de 11 mil m² de área construída e 5 mil m² 
de área de vendas, o empreendimento conta com 48 
caixas de atendimento e 498 vagas de estacionamento. 
É a 12ª loja da bandeira Stok Center, somando 22 lojas 
da rede Comercial Zaffari, empresa gaúcha com 63 
anos de história. o Stok Center Canoas oportunizou 200 
empregos diretos na cidade, compondo o atual quadro 
de 2.800 colaboradores da Comercial Zaffari. na inaugu-
ração, a empresa fez a doação de 1.200 cestas básicas 
para famílias que estão em situação de vulnerabilidade 
devido à pandemia. 

agaS apoia Campanha 
da aSSemBleia
a agas está apoiando a campanha Escolha de valor 
- Compre produtos e serviços daqui da assembleia 
legislativa do estado. um vídeo foi lançado para a 
divulgação da campanha, com participação do presi-
dente antônio Cesa longo. além de conscientizar a 
população para a adoção de medidas de prevenção 
da Covid-19, como uso de máscaras, distanciamento 
social e higienização das mãos, a campanha defende 
que o consumidor faça valer o seu poder de escolha, 
priorizando produtos e serviços do seu bairro, cidade 
ou estado. o objetivo da campanha é incentivar a 
economia local.

Covid-19: preço  
do teSte por App
o aplicativo Menor preço Nota Gaúcha tem disponível 
mais uma função: é possível pesquisar o valor dos 
testes para Covid-19 nos laboratórios da rede privada. 
a nova funcionalidade pode ser encontrada na página 
principal da ferramenta, ao clicar em “prevenção Covid-
19”. o atalho também permite fazer uma consulta rápi-
da de alguns itens básicos de prevenção e visualizar o 
telefone do estabelecimento, para que o usuário possa 
confirmar a disponibilidade e informações do produto 
antes de se deslocar até o local.

grupo liBraga Brandão 
doa 17 toneladaS de alimentoS
o grupo libraga Brandão, administrador das bandeiras 
rede vivo Supermercados e rancho atacadista, está doan-
do mil cestas básicas para projetos sociais (integrantes de 
ações desenvolvidas pelas prefeituras locais, através das 
secretarias de assistência social) nas cidades onde atua. 
as doações já estão sendo realizadas e, ao todo, serão 
distribuídas 17 toneladas de alimentos, em 17 cidades do 
interior gaúcho: São gabriel, Santa maria, venâncio aires, 
Santa Cruz do Sul, São Borja, restinga Sêca, Santiago, 
jaguari, júlio de Castilhos, alegrete, Santo Ângelo, itaqui, 
São Sepé, São luiz gonzaga, Caçapava do Sul, encruzilha-
da do Sul e São Francisco de assis.

FlexiBiliZação de regraS 
no reFaZ 2019
a receita estadual está flexibilizando uma regra que 
prevê a revogação do parcelamento de débitos em 
caso de inadimplemento das empresas que aderi-
ram ao refaz 2019 e ao Compensa-rS. o decreto nº 
55.328/20 permite que o contribuinte mantenha as con-
dições estabelecidas nos programas mesmo que deixe 
de pagar algumas parcelas entre o período de 26 de 
maio a 25 de setembro de 2020. a medida visa a dar 
fôlego ao fluxo de caixa das empresas, viabilizando que 
as parcelas pendentes sejam colocadas em dia até 25 
de setembro, sem a penalidade da perda dos respec-
tivos programas. no entanto, a receita estadual alerta 
que após o período, a regra de perda do parcelamento 
por inadimplência voltará a valer normalmente.
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imeC anunCia inveStimentoS
atÉ 2025
o grupo imec, de lajeado, iniciou a execução de obras de 
ampliação do Centro de distribuição, dividida em três fa-
ses, com o objetivo de prover adequadamente o abasteci-
mento das 23 unidades (17 supermercados e 6 atacados 
em 16 municípios do estado). a estimativa é de que serão 
gerados mil novos empregos diretos nos próximos cinco 
anos, adicionados aos já 2.400 colaboradores do quadro 
atual. a ampliação quadruplicará o espaço de armazena-
gem, alcançando 20 mil metros quadrados de área total 
disponível. Considerando a ampliação e os investimentos 
em produtividade, a capacidade de armazenagem apenas 
na primeira fase de expansão receberá um incremento de 
80% frente à atual.

BanCo de reFeiçõeS 
ColetivaS É aprovado
o projeto de lei n° 1194/20 regulamenta a 
doação de alimentos excedentes por parte de 
supermercados, restaurantes e outros estabe-
lecimentos. a regra foi aprovada pelo Senado 
Federal no dia 2 de junho. o texto, de autoria 
do senador Fernando Collor (pros-al), segue 
para sanção presidencial. Supermercados, 
restaurantes, lanchonetes e demais estabele-
cimentos que forneçam alimentos preparados 
prontos para o consumo e não comercializados 
poderão doá-los, se estiverem dentro do prazo 
de validade e em condições de conservação. a 
doação pode ser de alimentos in natura, produ-
tos industrializados e refeições prontas para o 
consumo e poderá ser feita diretamente ou por 
meio de bancos de alimentos e outras entida-
des beneficentes.

prorrogado praZo de piS/
paSep e CoFinS
o governo federal prorrogou o prazo para paga-
mento da contribuição previdenciária e da Contri-
buição para o programa de integração Social e de 
Formação do patrimônio do Servidor público (piS/
pasep) e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins). a decisão foi to-
mada em virtude da crise econômica gerada pela 
pandemia de Covid-19. o pagamento das contri-
buições previdenciárias devidas pelas empresas 
e a contribuição paga por empregadores domés-
ticos, relativas à competência de maio deste ano, 
deverão ser pagas no prazo de vencimento das 
contribuições devidas na competência outubro 
de 2020. o mesmo período foi estabelecido para 
o recolhimento do piS/pasep e da Cofins.

grupo Big adiCiona máSCara 
aoS logoS
o grupo Big redesenhou os logotipos para in-
cluir uma máscara facial nos tradicionais 'B' dos 
hipermercados Big e Big Bompreço, e no "x" do 
maxxi atacado. para reforçar o compromisso, a 
loja do Big no tamboré teve a sua fachada atu-
alizada com o novo logo e a marca corporativa 
da empresa também passou a adotar o item de 

proteção individual indispensável nesse período de pande-
mia. a iniciativa foi adotada para expressar o momento vivi-
do no Brasil e conscientizar as pessoas sobre a importância 
de se adotar o isolamento social e do uso da máscara como 
proteção, medidas aconselhadas pelo ministério da Saúde 
e pela organização mundial da Saúde (omS). 
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Setor SupermerCadiSta em luto
o setor supermercadista gaúcho perdeu o ex-presidente da 
agas lauro de oliveira lapa, no dia 19 de junho. o dirigente 
faleceu, aos 84 anos, em porto alegre. ele esteve à frente 
da entidade na gestão de 1984-85. durante a sua administra-
ção, foi criado o Carrinho de ouro, hoje denominado como 
Carrinho agas, um dos mais importantes reconhecimentos 

do varejo brasileiro à indústria. 
além disso, em sua posse 
foi inaugurada a atual sede 
da agas, no dia 20 de março 
de 1984. lapa era presidente 
do Supermercado real, rede 
fundada em pelotas e com 
lojas também em porto alegre, 
rio grande, Camaquã e até 
mesmo no paraná e em São 
paulo. o ex-dirigente também 
foi presidente do conselho de 
administração da josapar.

Super da praia partiCipa 
da Seleção do Bem
o Super da praia participou da Seleção do Bem, convoca-
da pelo capitão do tetra da seleção brasileira de futebol, 
dunga, com o Consulado do grêmio, Consulado do inter, 
eraldo Brehm e integrantes da rádio horizonte. na ação, 
realizada em 9 de junho, foram angariadas quatro tonela-
das de alimentos, que serão distribuídas para as entida-
des Forno Comunitário dona Zezé, Fundo assistencial 
Capão da Canoa e Banco de alimentos.

agaS inCentiva CuidadoS
Contra o CoronavíruS
a agas incentiva a população gaúcha a adotar 
 os cuidados para diminuir os impactos da  
pandemia de Covid-19 no estado.  
a principal delas, além da higienização constan-
te das mãos, é a utilização de máscaras. assim 
que especialistas da saúde apontaram a medida 
como eficaz, a entidade criou a hashtag 
#TodosdeMáscara para conscientização de sua 
importância. a máscara deve cobrir totalmente 
nariz e boca, sem deixar espaços nas laterais 
para que as gotículas não se espalhem pelo 
ambiente. no site da entidade, na aba Serviços, 
é possível fazer download da cartilha de boas 
práticas da agas, com diversas dicas e cuidados 
que devem ser tomados no setor.

ataCado diStriBuidor CreSCe 4,5%
o estudo do ranking abad/nielsen 2020 – ano base 
2019 aponta que o setor atacadista e distribuidor atin-
giu faturamento de r$ 273,5 bilhões, revelando uma 
participação de 53% no mercado mercearil nacional. 
É o 16º ano consecutivo em que a participação do se-
tor permanece superior a 50%, reforçando sua abran-
gência e importância na economia brasileira. no ano 
passado, o atacado distribuidor registrou crescimento 
nominal de 4,5% e real de 0,19% sobre o ano ante-
rior. o dado real foi deflacionado pelo índice oficial de 
inflação (ipCa) calculado pelo iBge para 2019, que 
foi de 4,31%. o estudo traz também uma radiografia 
individual de todas as empresas participantes do 
ranking, que neste ano somam 667 respondentes. 

Setor Fatura r$ 378 Bi em 2019
o setor supermercadista registrou faturamento de 
r$ 378,3 bilhões em 2019, um crescimento nomi-
nal de 6,4% na comparação com 2018, de acordo 
a 43ª edição do ranking abras/Superhiper. em 
valores reais (deflacionados) o crescimento no últi-
mo ano foi de 2,5%. o resultado representa 5,2% 
do produto interno Bruto (piB) nacional. o estudo 
destaca ainda que o setor encerrou o ano passado 
com 89,8 mil lojas e 1,88 milhão de funcionários 
diretos ante 1,85 milhão registrado em 2018, ge-
rando 28,7 mil vagas de emprego no país. 
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Beltrame reinaugura Sua matriZ
a matriz e mais antiga das lojas Beltrame Supermer-
cados reabriu no final de maio com seu layout interno 
renovado. o ambiente promove a comodidade e pratici-
dade para os clientes. a nova iluminação foi implemen-
tada propondo conforto visual, feita sob medida para 
cada setor. a sinalização e as gôndolas novas oferecem 
mais facilidade e acessibilidade aos produtos. entre 
os equipamentos internos, destacam-se a máquina de 
suco natural feito na hora e a horta viva onde o cliente 
colhe na hora rúcula, radite e outras opções. a loja já 
cumpria e reforçou todos os protocolos de segurança 
exigidos pelas autoridades sanitárias, decretos munici-
pais e estaduais para oferecer o máximo possível de se-
gurança aos seus clientes, desde divisórias de acrílico, 
álcool gel e medição de temperatura.

BanCo CarreFour reCeBe
autoriZação do BaCen
o Banco Carrefour, braço financeiro do grupo Carrefour 
Brasil, ingressou na rede do Sistema Financeiro nacional. 
Com o aval do Banco Central, a instituição se integra aos 
sistemas e ambientes de liquidação bancária, trazendo, as-
sim, uma maior amplitude aos produtos e serviços ofereci-
dos. Como primeiro diferencial, o Banco Carrefour já passa 
a emitir os boletos para pagamento dos cartões Carrefour 
e atacadão sob o código 368. o movimento traz praticida-
de para o cliente, já que, de agora em diante, com o paga-
mento da fatura, a liberação de crédito pode ser imediata. 
além disso, abre-se possibilidade de o consumidor utilizar 
a rede Banco24horas para fazer a quitação de boletos. 

rumo à CerteZa triButária
a iniciativa Conformidade Cooperativa é uma das 
30 medidas previstas no receita 2030, uma agenda 
propositiva que visa à modernização da administra-
ção tributária gaúcha. o objetivo do Fisco estadual 
é disponibilizar aos contribuintes certeza de cum-
primento da legislação tributária por meio da “con-
tratualização” dos parâmetros com os segmentos 
econômicos, evitando, com isso, questionamentos 
ou divergências posteriores. nesse sentido, está 
em andamento um projeto piloto com o setor de 
supermercados, fruto do protocolo de intenções 
firmado com a agas. a colaboração do segmento 
ajudará a definir uma arquitetura de dados para 
viabilizar o compliance.

CodeBal inveSte em 
uSina FotovoltaiCa
o Codebal Supermercados está investindo r$ 5 
milhões para a construção de uma usina fotovoltaica 
em Barra do ribeiro, junto à Br-116. a estimativa de 
conclusão da obra é para agosto. a usina de 1.010 kwp 
deverá abastecer todas as lojas da rede, três delas 
localizadas em eldorado do Sul, uma em tapes e outra 
em guaíba. o objetivo da empresa é beneficiar o meio 
ambiente, já que a geração de energia a partir de tecno-
logia fotovoltaica não causa nenhum impacto ambien-
tal. a energia solar é considerada uma energia limpa, 
pois não emite carbono de combustíveis fósseis que 
geram resíduos poluentes e gases de efeito estufa. 

Divulgação/Beltrame
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tiSChler deSaFia oS 
uSuárioS do tiktok
a rede tischler está pedindo aos clientes que mostrem 
no app tiktok como se sentem com as economias que 
conseguem comprando no tischler. os clientes devem 
publicar vídeos de seus momentos de dança, marcados 
com a #tácomtischler. a iniciativa tem influenciadores 
contratados para estimular as pessoas a dançarem nos 
corredores de qualquer uma de suas lojas por uma chan-
ce de ganhar um vale-presente de r$ 300 em compras. 
os vídeos devem ser originais e criativos. após a grava-
ção, basta postá-lo no feed de um perfil do instagram, 
usando a hashtag e marcando o tischler. o app tiktok já 
foi baixado mais de um bilhão de vezes, é uma platafor-
ma social para rivalizar com o instagram e o Snapchat. 

impaCtoS e tranSFormaçõeS da pandemia
uma pesquisa da consultoria deloitte, com 1.007 executivos de 662 empresas 
de 32 segmentos de atividades, mostra que a pandemia de coronavírus provo-
cou queda nas vendas e aumento da inadimplência, embora a maioria (65%) 
indique a manutenção de seus quadros de funcionários. os setores foram im-
pactados de forma diferenciada: turismo, hotelaria e lazer, junto com veículos 
e autopeças, são os mais afetados; ti e telecom tiveram aumento do volume 
de serviços. 74% das empresas acreditam que a recuperação virá entre 6 e 18 
meses após o fim do confinamento. a maioria das organizações adotou ações 
de impacto social, como campanhas (58%) e doações (55%). 

Éderson Moisés Käfer/Divulgação Supermercados Languiru

SupermerCadoS languiru:
Flv em porçõeS
estão disponíveis em todas as lojas dos Supermerca-
dos languiru frutas, verduras e legumes preparados 
para consumo imediato. devidamente higienizadas e 
fracionadas, as porções vêm prontas para consumo 
em qualquer lugar e hora do dia. a iniciativa é uma 
resposta da empresa à preferência dos consumido-
res pela conveniência e praticidade. a seleção de 
Flvs buscou priorizar alimentos com alto teor de 
fibras, minerais e, principalmente, de vitaminas. o 
rótulo das embalagens destaca a responsabilidade 
corporativa da languiru com procedimentos de certi-
ficação e rastreabilidade.

deSaFioS para o agronegóCio
Segundo levantamento da kpmg, entre os principais 
desafios enfrentados pelo setor de agronegócios em 

virtude pandemia está a forte 
queda de preços da gasolina nas 
refinarias no Brasil, pela queda 
dos preços internacionais do pe-
tróleo e derivados, com impacto 
nos preços do etanol (consumidor 
e produtor). há ainda uma pre-
ocupação com a capacidade de 
armazenamento de etanol e com 
o cumprimento de contratos. 
Quanto aos grãos, a desvaloriza-
ção cambial ao final da colheita 
da safra favorece exportações.
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uniSuper inaugura Filial em 
SapuCaia do Sul
a rede de supermercados unisuper inaugurou no final 
de maio a sua 38ª loja, em Sapucaia do Sul. esta será a 
8ª unidade própria e apresenta mix completo de produ-
tos com destaque para a padaria, hortifrútis e açougue. 
o estabelecimento tem como compromisso oferecer 
produtos de qualidade, preços justos e um atendimento 
diferenciado. o unisuper em Sapucaia do Sul está locali-
zado na avenida Coronel theodomiro porto da Fonseca, 
1028, no bairro nova Sapucaia. as lojas da rede estão 
distribuídas em 17 cidades do rio grande do Sul, sendo 
a maior parte na região metropolitana de porto alegre.
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otimiSmo Com  
o Fim da pandemia 
um estudo da ioasys, empresa especializada em 
transformação digital, aponta que 70% das pesso-
as acreditam que a situação voltará ao normal em 
alguns meses, 12% que pode demorar anos e tem 
quem acredite que nada vai voltar ao normal (8,7%). 
Com a participação de mais de 1.300 pessoas, o 
levantamento foi realizado com pessoas de 13 a 81 
anos. os resultados mostram que a geração que 
mais está seguindo as recomendações do isola-
mento social é a dos Millennials (52,4%). no total, 
92,4% dos respondentes afirmaram seguir as de-
terminações pelo menos na maior parte do tempo. 
68% das pessoas admitem que o nível de estresse 
emocional está maior durante a quarentena.

doação de alimentoS para 
FamíliaS de CaxiaS
uma ação solidária que envolveu 12 empresas, 
incluindo os Supermercados andreazza, o Su-
permercado vantajão e entidades empresariais, 
resultou na doação de 130 toneladas de alimentos 
à prefeitura de Caxias do Sul, no dia 20 de maio, 
no estacionamento dos pavilhões da Festa da 
uva. a iniciativa foi coordenada pela Câmara de 

indústria, Comércio e Serviços (CiC Caxias), por meio de sua 
vice-presidência de Comércio, e integra a campanha Caxias 
contra a Covid-19. juntas, entidades e empresas doaram o 
equivalente a 12 mil cestas básicas, totalizando 120 mil itens e 
mais de r$ 500 mil.  

aBraS em ConFerênCia 
Com paulo guedeS
o presidente da associação Brasileira de Supermercados (abras), 
joão Sanzovo neto, participou de videoconferência com o minis-
tro da economia, paulo guedes, no dia 12 de junho. estiveram 
no encontro virtual cerca de 25 entidades de diversos setores, 
incluindo os membros da união nacional de entidades do Comér-
cio e Serviços (unecs). na oportunidade, guedes falou sobre a 
desburocratização do acesso ao crédito para as micro e pequenas 
empresas durante a pandemia, prorrogação de mps relacionadas 
à Covid-19, retomada da atividade econômica, além das perspecti-
vas para a volta do crescimento do país, entre outros temas.

marCaS própriaS 
ganham eSpaço
a crise causada pela pandemia fez o brasilei-
ro colocar no carrinho mais arroz, feijão e leite 
com marcas dos supermercados. em abril, as 
vendas desses alimentos de marcas próprias 
cresceram 32,6%, em base anual, bem acima 
da taxa de 10% de todo o setor de alimentos, 
segundo a nielsen. até o consumidor de alta 
renda está comprando esse tipo de produto, 
mais barato que o vendido por fabricantes 
tradicionais. o cenário leva a uma projeção 
de avanço de 9,6% nas vendas das mercado-
rias de marca própria em 2020, considerando 
também outras categorias, como os produtos 
de higiene e limpeza. essas linhas devem 
movimentar r$ 8 bilhões até dezembro, con-
forme projeção da associação Brasileira de 
marcas próprias e terceirização (abmapro).
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Tom Fisk/Canva

Super davi iniCia vendaS on-line
o Super davi lançou em junho seu e-commerce 
pelo site da empresa (www.superdavi.com.br). a 
plataforma conta com cerca de 3 mil itens à dis-
posição dos consumidores de 22 bairros da zona 
Sul de porto alegre, e foi desenvolvida pelo noos 
estúdio Criativo. a pandemia de coronavírus foi o 
fator propulsor da mudança para a empresa, que, 
em março, já havia começado as vendas por Whats-
app, percebendo a queda no movimento por parte 
de clientes tradicionais. o negócio é administrado 
por olir, Charles, jurandir e juarez davi.

Diego Castro/Temática

uniSuper altera diretoria
desde o dia 22 de junho, o supermercadista  
Sandro Formenton ocupa novamente o cargo  
de diretor-presidente da unisuper. ele foi eleito 
pelos membros do Conselho de administração. 
Seu antecessor, joão Carlos ligabue, assume  
a posição de diretor-executivo, numa inversão  
de papéis. os resultados alcançados na gestão 
que se encerrou foram considerados muito  
significativos para o crescimento da empresa,  
que atualmente conta com 38 lojas em 17  
cidades do rS, sendo 8 lojas próprias, duas  
delas inauguradas recentemente.

Queda do varejo
desde o início da pandemia de Covid-19, o varejo to-
tal no Brasil apresentou queda de -28,4% no período 
acumulado, com leve sinais de recuperação em me-
ados de junho, segundo dados da Cielo. o setor de 
Serviços, o mais impactado desde o início do surto, 
apresentou queda de -62,3% no período acumulado 
(1º de março a 20 de junho). o setor de Supermer-
cados e hipermercados apresentou crescimento 
de 15,9%, conforme os números da plataforma de 
pagamentos. o ramo de vestuários agora amarga um 
resultado de -63,7% em quase três meses. turismo e 
transportes viu seu desempenho reduzir em -78,8%. 

agropeCuária CreSCe
meSmo Com Covid-19
o instituto de pesquisa econômica aplicada 
(ipea) projeta crescimento de 2,5% para o 
produto interno Bruto (piB) do setor agropecuário 
brasileiro. o resultado considera os efeitos da 
pandemia de Covid-19. de acordo com a Carta 
de Conjuntura, o crescimento tem como base 
a previsão de safra anunciada pelo iBge. o 
levantamento do instituto vai além do cenário-base 
e, projetando um eventual cenário de estresse, 
no qual parte da produção seja afetada por 
eventos relacionados ao coronavírus, chegou a um 
resultado em que o desempenho ainda é positivo, 
mas com um crescimento menor, de 1,3% para 
2020. de acordo com o ipea, esse crescimento 
seria sustentado principalmente pela lavoura.
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P&G lança aceleradora Social
A P&G Brasil lançou uma plataforma que busca apoiar 
projetos inovadores focados nas necessidades gera-
das pela pandemia de Covid-19 no país. As ideias rece-
bidas serão avaliadas por uma comissão da companhia 
e das suas marcas, que poderão entrar no apoio ao 
projeto. No futuro, a ideia é que a iniciativa receba 
projetos de diversos segmentos, sempre na busca de 
soluções unindo ciência e serviço. Iniciativas como o 
financiamento de Vick ao projeto Inspire, da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, que incluiu a 
compra de um dispositivo que simula em laboratório o 
funcionamento de um pulmão humano, é um exemplo 
de projeto que a Aceleradora espera receber.

neStlé aPoia aliança Global Por vacina
A Nestlé anunciou que doará um milhão de francos 
suíços (R$ 5,6 milhões) para a Coalizão de Inovações 
em Preparação para Epidemias (Cepi). A entidade re-
presenta uma parceria global inovadora entre institui-
ções públicas, privadas, filantrópicas e da sociedade 
civil, lançada em Davos em 2017 para desenvolver 
vacinas para barrar futuras epidemias. Essa entidade 
está trabalhando de forma rápida e colaborativa para 
desenvolver uma vacina nos próximos 12 a 18 me-
ses e já levantou um montante significativo junto a 
governos e doadores privados em todo o mundo, mas 
precisa de um financiamento ainda maior para alcan-
çar o seu objetivo. 

cuStomização do tranSPorte de valor
A TBForte, presente em 15 estados brasileiros, está 
oferecendo customização de acordo com as neces-
sidades empresariais. Os projetos vão da gestão de 
numerário da loja até cofres inteligentes para otimizar 
dados e fluxo financeiro. Os serviços de suprimento 
e recolhimento de numerário atendem o mercado de 
caixas eletrônicos, instituições financeiras e o mercado 
varejista. Mais de 600 carros-fortes e carros leves são 
monitorados para dar segurança às operações.

tecnoloGia contra fraudeS noS caixaS
A tecnologia Gatecash da Gunnebo permite controlar 
a operação dos caixas, reduzindo erros operacionais e 
desvio de dinheiro. A ferramenta reúne imagens, vídeos e 
áudios captados direto no PDV, confrontando dados com 
o que foi efetivamente registrado, além de emitir alertas 
em tempo real para itens não registrados no carrinho. O 
Gatecash é compatível com variados sistemas de frente 
de caixa e suas gravações podem ser visualizadas em 
qualquer computador. Outra vantagem é poder monitorar 
o andamento de campanhas financeiras e de marketing. 

deSafioS doS encontroS virtuaiS
A Heineken divulgou no YouTube e outras plataformas o 
filme Connections, como parte da campanha global  
#SocialiseResponsibly, desenvolvida pela empresa Pulicis 
Italia especialmente para o período da pandemia de Co-
vid-19. A gravação e a direção foram realizadas de forma 
100% remota. A peça mostra o que realmente acontece 
com grande parte dos encontros virtuais em épocas tão 
desafiadoras como a atual, na qual é preciso permanecer 
em casa, por conta do isolamento social. 

aPP Para aumento de vendaS
A Fidelizap chega ao Rio Grande do Sul mostrando aos 
supermercadistas um aplicativo com sua marca que 
acompanha todas as vendas e campanhas da loja em 
tempo real, com BI (Business Intelligence) e IA (Inteli-
gência Artificial) integradas, de forma independente ou 
em parceria com fornecedores e fabricantes. Melho-
ria de performance, aumento de tíquete médio e da 
rentabilidade são os objetivos da tecnologia. A solução 
consegue analisar até mil compras por segundo. Mais 
de 16 milhões de consumidores, 200 milhões de carri-
nhos e 4,8 bilhões de itens já foram analisados. 

divulgação/Heineken
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doação de 120 mil litroS de áGua 
A Solar Coca-Coca, segunda maior fabricante do Sistema 
Coca-Cola no Brasil, segue com ações para auxiliar as 
instituições governamentais no combate aos impactos 
da Covid-19. Em maio, a empresa anunciou a doação 
de 120 mil litros de água a profissionais de saúde de 10 
estados. As ações ocorrerão em 23 hospitais em todos 
os estados do Nordeste e no Mato Grosso. Cada estado 
receberá 12 mil litros de água.

dália lança nova camPanHa
Já está sendo veiculada a nova campanha do Leite Dália. 
Desta vez, com o retorno da embalagem Edge, com a 
tampa rosca. A campanha foi produzida pela Agência Toys 
Propaganda e pelo Setor de Marketing da cooperativa e 
começou a circular em junho nas redes sociais. Com o 
slogan O leite que você confia com a tampinha que você 
ama, a nova campanha ilustra a embalagem, no volume 
tradicional de um litro e nas versões integral, desnatado, 
semidesnatado, zero lactose e Sabor da Fazenda. A nova 
embalagem está sendo introduzida no mercado consu-
midor de forma gradativa e até que o estoque das outras 
caixinhas – Mid e Flexcap – sejam absorvidas.

marilan ajuda famíliaS imPactadaS 
Desde o início de abril, a Marilan já realizou a doa-
ção de mais de 66 toneladas de produtos em vários 
estados do Brasil. O objetivo é garantir alimentos para 
o bem-estar de milhares de famílias brasileiras que 
foram afetadas pela pandemia. O RS recebeu mais de 
300 caixas em quatro cidades: Esteio, Osório, Porto 
Alegre e Sapucaia do Sul. A empresa é a segunda 
maior fabricante de biscoitos do país.

PaGSeGuro lança PaGbank Saúde
O PagSeguro PagBank, que promove soluções em ser-
viços financeiros e meios de pagamento, lançou no app 
o PagBank Saúde. É um serviço que permite ao cliente o 
agendamento de consultas médicas e odontológicas pre-
senciais e por modalidade de Telemedicina, exames clíni-
cos (laboratoriais e por imagem), além de dar descontos 
em farmácias e sorteios de capitalização no valor de R$ 
20 mil todo mês. O valor para atendimentos presenciais 
com médicos das áreas de clínica geral, cardiologia, gine-
cologia, ortopedia, oftalmologia e pediatria será de R$ 60 
por consulta, e para as todas as demais especialidades 
será cobrado o valor de R$ 90. Na modalidade de Teleme-
dicina o custo fixo também é de R$ 60 (por consulta).

Harmonização de eSPumanteS e cHocolateS
Para os novos adeptos de curtir bons momentos no 
conforto de casa, a Cooperativa Vinícola Garibaldi tem 
uma novidade: a experiência enogastronômica Taça e 
Trufa ganhou versão remota. Sucesso entre os rotei-
ros turísticos ofertados no Complexo Enoturístico da 
cooperativa, em Garibaldi, a degustação harmonizada 
de espumantes com trufas de chocolate artesanal 
saborizadas se transformou em um kit de produtos, 
acompanhado de videoaula, para que o público possa 
aproveitá-los com comodidade, sem sair de casa, espe-
cialmente enquanto durar o período de distanciamento 
social. O combo contempla três rótulos da marca e 
doze trufas sortidas e atende até quatro pessoas. 

divulgação/cooperativa vinícola aurora

live moStra benefícioS do Suco de uva
A Cooperativa Vinícola Aurora promoveu em maio uma 
live sobre as vantagens do consumo regular do suco de 
uva integral, com a biomédica Caroline Dani. A especia-
lista mostrou que a bebida é importante aliada à imuni-
dade, faz bem ao coração e diminui os riscos de apare-
cimento de diversas enfermidades. Pesquisas lideradas 
por ela já comprovaram que o consumo diário é capaz 
de influenciar na redução de câncer de mama e de  
doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzhei-
mer e na diminuição da gordura abdominal.
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ComérCio aos domingos liberado
Embora a Constituição Federal sugira o repouso semanal 
aos domingos, o texto não exige que o descanso acon-
teça exatamente neste dia. Com esse entendimento, o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou impro-
cedente ações que questionaram a constitucionalidade 
da Lei 11.603/2007, que autorizou o trabalho aos domin-
gos e feriados no comércio em geral. O julgamento teve 
resultado unânime, sendo que o colegiado acompanhou o 
voto do relator, Gilmar Mendes. Para ele, a orientação do 
texto constitucional foi no sentido de que o empregador 
deve assegurar ao trabalhador um dia de repouso em um 
período de sete dias. 

reCeita apresenta nota FisCal FáCil
A Receita Estadual, em parceria com a Procergs, avança 
em um novo projeto para simplificar a emissão de docu-
mentos fiscais eletrônicos no Brasil. A Nota Fiscal Fácil 
(NFF) pretende tornar o processo de emissão o mais 
simples possível para o contribuinte por meio da disponi-
bilização de um aplicativo que faz a solicitação de docu-
mentos fiscais. A proposta, de aplicação nacional, integra 
a agenda Receita 2030, que consiste em 30 iniciativas 
para modernização da administração tributária estadual. 
Por meio do aplicativo serão coletadas todas informações 
necessárias para emissão do documento fiscal, deixando 
a complexidade de geração dos arquivos corresponden-
tes sob a responsabilidade de um sistema centralizado. A 
implementação, contudo, será gradual.

prorrogação do regime optativo da st
As empresas gaúchas com faturamento anual abaixo 
de R$ 78 milhões poderão aderir ao Regime Optativo 
da Substituição Tributária (ROT-ST) também em 2021, 
mantendo a definitividade na cobrança do ICMS reti-
do por Substituição Tributária (ICMS-ST).  
A prorrogação do regime foi anunciada em julho pelo 
governador Eduardo Leite em videoconferência com 
deputados estaduais. Além disso, cerca de 212 mil 
empresas com faturamento anual abaixo de  
R$ 3,6 milhões, optantes ou não do Simples Nacio-
nal, continuam fora da obrigatoriedade de realização 
do ajuste e, assim, não precisam aderir ao ROT-ST 
para a dispensa de tal apuração.

stF julga ConstituCional terCeirização
A maioria dos ministros do STF confirmou a constitu-
cionalidade da Lei 13.429/17, a chamada Lei da Tercei-
rização. O julgamento virtual de duas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade que questionavam a lei ocorreu 
em junho. A Corte levou em conta argumentos da 
Advocacia-Geral do Senado Federal relativos à regulari-
dade do processo legislativo que deu origem ao texto. 
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reCurso administrativo soliCitado pela internet
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
lançou mais sete serviços na plataforma digital do 
Governo Federal (gov.br). Todos eles são relacionados à 
apresentação de recursos administrativos em primeira 
instância contra decisões das áreas técnicas da Agên-
cia. Podem ser pedidos pelo gov.br os recursos dos 
seguintes assuntos: alimentos, agrotóxicos, cosméti-
cos registrados, cosméticos notificados, certificação de 
boas práticas de fabricação (CBPF), produtos contro-
lados e regularização de produtos de cannabis. Esse 
é mais um produto da transformação digital do órgão, 
que já soma 113 itens entregues. 

alteração no iCms 
O governador Eduardo Leite publicou uma alteração no 
ICMS pelo Decreto 55.297/20. A medida unifica, a partir de 
1º de janeiro de 2021, as sistemáticas de cálculo do ajuste 
do montante do imposto retido por substituição tributá-
ria, extinguindo a sistemática específica prevista para os 
contribuintes substituídos varejistas. 
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depósito reCursal não é obrigatório
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deci-
diu que não é necessário o depósito recursal para a 
admissibilidade de recurso extraordinário. A Corte 
aprovou a seguinte tese de repercussão geral: “Surge 
incompatível com a Constituição Federal exigência de 
depósito prévio como condição de admissibilidade 
do recurso extraordinário, no que não recepcionada a 
previsão constante do § 1º do artigo 899 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho”. A maioria dos ministros 
acompanhou o voto do relator, ministro Marco Aurélio, 
que entendeu que a exigência não é razoável, pois a 
lei não pode condicionar o acesso ao Poder Judiciário 
a depósito prévio.

resolver demandas sem sair de Casa 
O Consumidor.gov.br acaba de ganhar uma nova 
versão mobile. Os usuários poderão baixar, gratuita-
mente, o aplicativo e acessar o mesmo conteúdo já 
disponível no site. Esta versão foi modernizada para 
apresentar mais funcionalidades e ter uma interface 
mais intuitiva. Uma das motivações da atualização do 
aplicativo é devido à necessidade de isolamento social 
em razão da propagação da Covid-19. A plataforma é 
um serviço público que permite a interlocução direta 
entre consumidores e empresas para solução alternati-
va de conflitos de consumo pela internet. Atualmente, 
80% das reclamações registradas são solucionadas 
pelas empresas em sete dias. 

parte do esoCial migra para gov.br 
O gov.br é um projeto de unificação dos canais digitais do 
governo federal, que reúne, em um só lugar, serviços para 
o cidadão e informações sobre a atuação de todas as áre-
as do governo. No final de junho começou a migração do 
portal de conteúdo do eSocial para a plataforma. Assim, 
todos os conteúdos, incluindo os Manuais, Documenta-
ção Técnica, Perguntas Frequentes e notícias relacionadas 
ao eSocial passarão a fazer parte dela. Já o sistema do 
eSocial, incluindo o módulo Doméstico e o módulo para 
MEI, não será migrado. Ou seja, o acesso se dará pelo 
mesmo endereço a que os usuários estão acostumados. 

Comum aCordo para dissídio Coletivo 
Foi julgado constitucional o dispositivo da Reforma do 
Judiciário (Emenda Constitucional 45/2004) que exige a 
anuência mútua das partes para o ajuizamento de dissídio 
coletivo trabalhista, e atribui legitimidade ao Ministério 
Público do Trabalho (MPT) para ajuizar o dissídio em caso 
de greve em atividades essenciais. A decisão, por maioria 
de votos no Supremo Tribunal Federal, se deu no julga-
mento de diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADIs). Segundo o relator, ministro Gilmar Mendes, não há 
nos dispositivos qualquer violação às cláusulas pétreas da 
Constituição Federal.

autoavaliação trabalhista reCebe atualização 
Empresas de telesserviços, frigoríficos, de serviços de 
saúde e supermercados já contam com ferramenta 
específica para o autodiagnóstico trabalhista em relação 
às medidas necessárias para evitar a transmissão do 
coronavírus e combater a Covid-19 dentro do ambiente de 
trabalho. No Portal de Serviços do Governo Federal (gov.br) 
foi disponibilizado um questionário com tempo de preen-
chimento de aproximadamente 30 minutos que permite a 
identificação da situação básica da empresa, inclusive em 
relação aos principais riscos de segurança e saúde neste 
momento de calamidade sanitária. O sistema também 
permite a elaboração de um plano de melhorias de acordo 
com os riscos identificados.

obrigação de empaCotamento
Foi publicado em junho o acórdão do Supremo Tribunal 
Federal que declara inconstitucional a lei que obriga os 
supermercados a empacotar as mercadorias vendidas 
ao consumidor. O órgão julgador, em repercussão geral, 
fixou a seguinte tese: “São inconstitucionais as leis que 
obrigam os supermercados ou similares à prestação 
de serviços de acondicionamento ou embalagem das 
compras, por violação ao princípio da livre iniciativa (arts. 
1º, IV, e 170 da Constituição)”. O relator do processo foi o 
ministro Luiz Fux. 
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Como determinar onde sua 
 empresa deve chegar e o que fazer 

 para atingir os resultados

T
Definição De metas

Icon0/Canva

oda empresa pode e deve definir metas para 
o ano, não importando o seu porte. Nos Su-
permercados Guanabara, a sétima maior rede 
supermercadista gaúcha, com sede em Rio 
Grande, esse processo é uma derivação do pla-
nejamento estratégico e se inicia com a análise 
de cenários externos, nos aspectos macro e mi-
cro econômicos, e do cenário interno, avalian-
do oportunidades e ameaças com novos players. 
Outros aspectos considerados são as sazonali-
dades do calendário, considerando os inícios e 
finais de mês, e o histórico de vendas do ano 

anterior, de modo a ser mais assertivo na pro-
jeção orçamentária. Depois da análise de todas 
as premissas acima, o Comitê de Gestão decide 
com o presidente o índice de crescimento de 
venda para o próximo período. 

Com o índice definido, a área comercial 
efetua o desdobramento de medidas diante da 
sazonalidade e planeja as ações como calendá-
rio de encartes, eventos, campanhas e feiras. 
As metas são compartilhadas com os gestores 
para que aconteça o engajamento da equipe de 
cada área ou departamento. É fundamental que 
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Rede com sede em 
Rio Grande está 
conseguindo atingir 
as metas traçadas 
para 2020

todo o corpo de trabalho compreenda os desa-
fios adiante para que haja comprometimento na 
execução diária das ações específicas e pontuais 
para concretização do plano. Com mais de 2 mil 
funcionários, a empresa possui hoje 10 lojas e 
fatura mais de R$ 540 milhões anualmente, ten-
do crescido 3,6% no último Ranking Agas. Para 
2020, a previsão de desempenho é +1,85%.

O consultor de empresas e instrutor da 
Agas Rogério Machado, especialista em ges-
tão supermercadista, confirma a mecânica do 
processo revelada pelo Guanabara. Em geral, 
a definição de metas é um estudo para o ano 
que avalia o potencial de crescimento de uma 
empresa para o mercado em que ela se insere. 
“Observe como estão seus negócios em rela-
ção aos concorrentes, quem está chegando na 
praça, quais os seus pontos fortes e fracos e os 
da concorrência. Ao perceber as oportunidades 
diante disso, planeje as ações e estabeleça um 
crescimento em cima de cada setor e um geral, 
considerando também a inflação”, relata. 

Um importante alerta a ser dado para os em-
presários: a definição de metas não é um chute 

nem um desejo, é a expressão de uma possi-
bilidade. Se a companhia traça índices irreais, 
desestimula a equipe logo na largada e embarca 
numa jornada rumo ao fracasso. As metas pre-
cisam ser, ao mesmo tempo, desafiadoras e al-
cançáveis. “Na realidade, você trabalha dentro 
de um histórico de vendas e monitora os dados 
atuais realizando comparações com o ano ante-
rior. Claro que, eventualmente, você pode en-
frentar um mês de fortes chuvas e o movimen-
to cai. Mas não adianta querer crescer 20% todo 
mês. Não se paga conta com desejo, se paga 
com dinheiro no caixa”, avisa. Mesmo diante 
de crises, é necessário planejar crescimento. 

EfEitos da pandEmia
No Guanabara, a pandemia já afetou o 

comportamento de compra do consumidor. “A 
venda semanal apresenta uma distribuição mais 
equânime nos dias da semana. As costumeiras 
compras de finais de semana, com maior nú-
mero de clientes nas lojas, foram diluídas nos 
demais dias em decorrência de Decretos que 
limitam a quantidade de clientes no interior da 

Divulgação/Supermercados Guanabara
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loja. Esta mudança de comportamento, todavia, 
não interferiu significativamente na projeção 
mensal de venda”, conta o diretor de Recursos 
Humanos, Renato Silveira. 

Conforme Machado, os supermercados de-
vem aproveitar o fechamento dos outros tipos de 
comércio para faturar mais. “Nesse novo cená-
rio, é melhor não limitar sua análise do histórico 
de vendas aos números do mesmo mês no ano 
passado, mas fazer comparativos com os 30 dias 
anteriores. Até novembro, a pandemia ainda tra-
rá algum impacto positivo para os supermerca-
dos. Em 2021 já deve voltar ao normal”, diz. 

soma dE sEtorEs
A meta geral é a soma da meta dos setores. 

O gestor precisa descobrir o quanto a loja pode 
crescer pelas oportunidades e desafios existen-
tes em cada seção. “Varejo é mergulho no deta-
lhe”, salienta o especialista. O setor de bebidas 
está com dificuldades hoje, porque bares e res-

taurantes não estão comprando. Na proporção 
em que cai a venda de garrafas de cerveja, deve 
subir o consumo na versão em lata, para beber 
individualmente em casa. Os vinhos têm ven-
dido mais. Se a padaria não vende grandes bolos 
de aniversário porque as festas e visitas foram 
canceladas, a venda de farinhas e fermentos 
aumenta. “Tudo o que representa coletividade 
enfrenta queda, e o que está ligado à individua-
lidade está tendo alta”, lembra. 

Se os seus resultados não condizem com a 
situação do momento para o autosserviço, Ma-
chado recomenda dar atenção a dois fatores. “O 
que tem mais afastado clientes de supermerca-
dos hoje é o medo de adoecer e de se contami-
nar, portanto tenha cuidado com a higiene e o 
fluxo de clientes na loja. Outro fator que preju-
dica a imagem é passar a impressão de que só se 
quer ganhar dinheiro no período, sem ação de 
responsabilidade social, sem preocupação com 
a comunidade”, reflete o consultor. 

Contribuição dos setores 
é variada conforme 

fatores como cesta de 
compras e perfil de loja
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Uma dica relevante para a definição de 
metas é não trabalhar todos os itens com a po-
lítica de preço baixo. A lição é: preço por si 
só não fideliza, não sustenta negócio. “Muitos 
empresários do ramo tiveram sorte com a pan-
demia, porque clientes que não iam ali ago-
ra passaram a ir para evitar aglomerações ou 
grandes deslocamentos. Só que isso vai passar. 
O grande trabalho não é vender agora, isso vai 
acontecer de qualquer jeito, mas como você 
mantém esse cliente novo, circunstancial?”, 
questiona Machado.

abErtura dE filial
No caso da abertura de uma filial, ou seja, 

quando não há um histórico de vendas an-
terior pelo qual se balizar, uma alternativa é 
comparar com eventos semelhantes no pas-
sado ou com o desempenho lojas de mesmo 
porte em vizinhanças semelhantes. “Em cada 
área que você ingressa, já existe ali um merca-
do do qual você pretende tirar uma fatia. As 
metas vão variar conforme sua proposta de va-
lor, o que já existe na concorrência (foco na 
diferenciação, foco em preço) e suas estraté-
gias”, explica o instrutor da Agas.  A estimativa 

para uma inauguração precisa ser positiva, mas 
estar dentro da realidade. 

Rogério Machado conta que normalmen-
te é procurado quando o cliente sente que 
tem um problema, mas não exatamente qual 
é. “Elaboro um estudo e, em geral, descubro 
obstáculos muito piores do que os imaginados. 
Há dores financeiras que vêm à tona somente 
ao se considerar uma expansão, mas também 
encontro muitos problemas de processo”, ava-
lia. “O supermercadista ainda é muito empíri-
co, trabalha pouco com números. Isso faz com 
que eles percam de vista algumas tendências, 
novos hábitos. Hoje em dia utilizamos até a 
Inteligência Artificial para o marketing, para 
influenciar o consumidor a gostar de sua em-
presa, criando uma imagem bacana.” O traba-
lho dele conseguiu aumentar em R$ 9 milhões 
mensais o faturamento de cliente do Mato 
Grosso. “A gestão tinha ficado em segundo 
plano por muito tempo, havia ruptura elevada 
e consumidores insatisfeitos. Queremos fe-
char o ano com faturamento mensal dobrado: 
R$ 24 milhões. Toda segunda-feira temos reu-
niões de performance e analisamos os núme-
ros”, acrescenta.

passo a passo

 Se você ignora os objetivos, 
qualquer caminho serve para o seu 
negócio. Nesse processo, a chance 
de se perder é grande. A definição 
de metas direciona as ações de 
gestores e colaboradores e torna 
mais fácil saber o que fazer para 
conquistar vantagem competitiva.

 Estabeleça metas realistas: a 
performance a ser alcançada 
precisa ser desafiadora, mas 
alcançável. Se as suas metas 
exigem que os colaboradores 
sacrifiquem regularmente a vida 
pessoal enfrentando sobrecarga 
de trabalho, é melhor reavaliá-

las. A melhor postura é ouvir os 
responsáveis pela execução. 
Recompensas ajudam a atingir 
objetivos. 

 Veja indicadores de vendas: se 
os resultados históricos são 
positivos e de crescimento, é 
importante pensar em melhorar 
o faturamento. Se o passado é 
negativo, confira o que deve ser 
aperfeiçoado. 

 use análise de mercado: antes 
de definir metas, saiba qual 
o percentual de crescimento 
do seu setor de atuação, as 
condições de oferta e demanda, 

o comportamento do público-alvo 
e a situação de sua concorrência. 
Muna-se de informações com 
base em pesquisas.

 Capacidade adequada: avalie os 
dados históricos para saber quanto 
sua empresa precisa ter de cada 
produto. A curva ABC ajuda nesse 
propósito. Junto a isso, avalie sua 
força de vendas.

 avalie a sazonalidade: o que 
lhe dizem os dados dos anos 
anteriores em relação ao consumo 
em feriados, grandes eventos, 
estações do ano. Seu sortimento 
muda conforme a época.
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Pioneiro em 
Flores da Cunha

Supermercado Vermelhão foi inaugurado em 25 
de janeiro de 1979, por Maximiliano Zamboni. 
Seu primeiro empreendimento no varejo foi cha-
mado de Armazém Florense, possuía uma área 
de vendas de aproximadamente 50 m². Primei-
ramente era vendido cachaça e banana e depois 
foram sendo implementados mais produtos. Pos-
teriormente, em parceria com os irmãos Paulo e 
Pedro Ângelo, Maximiliano comprou o terreno 
em frente ao Armazém, onde foi construído o 
Supermercado Vermelhão, o primeiro da cidade 
de Flores da Cunha. “Não tinha mercado de fazer 
compras com carrinho, cestinha. Para os clientes 
também foi uma novidade. Eles eram acostuma-
dos a ir comprar os alimentos a granel, por quilo”, 
conta a diretora Milene Zamboni Andrighetti, fi-
lha de Maximiliano (falecido em 2012). 

Atualmente, quem comanda a empresa são 
os irmãos Milene Zamboni Andreghitti, Fran-

O
cine Zamboni e Maximiliano Zamboni Júnior, 
que receberam o supermercado como herança 
do pai Maximiliano. “Por mais que a gente tenha 
trabalhado a vida inteira com ele, nos primeiros 
anos em que ficamos sozinhos, foi bem difícil 
administrar o supermercado. Mas, no decorrer 
do tempo, fomos estudando e buscando parce-
rias, e conseguimos nos reorganizar e extrair o 
melhor de cada um dos três. Hoje estamos asso-
ciados à rede Multimercados e seguimos progre-
dindo em termos de gestão”, relata Milene.  

Hoje, a loja conta com 49 funcioná-
rios e possui 17 mil produtos, com pa-
daria, açougue, fruteira, frios e laticínios, 
cuidados pessoais, bebidas e chocolates.  
Os diferenciais de negócio implementados pelo 
supermercado são a maior variedade de produtos 
e vendas por e-commerce. O objetivo da empresa 
é servir a cidade de Flores da Cunha, mantendo 
a tradição de bom atendimento, deixando um 
legado positivo e servindo de referência ao aten-
dimento do público florense.

O Vermelhão já passou por muitas reformas 
e ampliação, possuindo hoje 800 metros quadra-
dos de área de vendas e 1.300 m², considerando 
o total do supermercado. Tem estacionamento, 
sete check-outs. Com a compra de um terreno nos 
fundos, agora o estabelecimento tem duas entra-
das: na avenida 25 de Julho e na Frei Eugênio. A 
loja passou recentemente por uma grante refor-
mulação, com troca de piso, teto, entre outros 
itens, e tem como slogan: “Super Vermelhão, o 
Super de tradição de Flores da Cunha”. Os pla-
nos para o futuro no médio prazo é modernizar 
equipamentos de tecnologia visando a uma me-
lhor agilidade e qualidade nos processos. “Dian-
te do momento difícil que estamos passando em 
termos de desempenho, se projeta a conquista 
de novos clientes e a fidelização dos recente-
mente obtidos.”

O Supermercado 
Vermelhão possui 17 mil 

produtos, com padaria, 
açougue, fruteira, frios 

e laticínios, cuidados 
pessoais, bebidas e 

chocolates

Divulgação/ Supermercado Vermelhão
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futuro acelerado 
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uem ainda não tinha e-com-
merce, apressa-se em implantar o seu. A capaci-
tação de funcionários agora ocorre à distância. 
Reuniões são feitas pelo app Zoom e as visitas a 
clientes reduzidas somente ao essencial. Espa-
ços internos na indústria e no varejo tiveram de 
ser redesenhados para garantir o distanciamen-
to. Self check-outs passaram a ser vistos menos 
como luxo e mais como necessidade. Alastra-se 
o interesse por formas de pagamentos móveis. 
A higiene vira fator diferencial para um negó-
cio. O tempo de mudança está acelerando cada 
vez mais. 

A pandemia de coronavírus desencadeou 
uma série de impactos econômicos e sociais 
que estão transformando varejo e indústria. 
Nesse cenário, planos saíram do papel e o con-
selho de especialistas é para que os supermer-
cadistas aproveitem a boa onda de vendas e 

saibam investir recursos em redução de atrito 
e experiência de compra. Os efeitos da Covid-
19 não deixarão o cotidiano das pessoas antes 
que uma vacina esteja disponível a todos, o que 
será difícil de ocorrer em menos de um ano. 
Ou seja, uma volta ao normal só está no ho-
rizonte de 2022. São os sinais definitivos do 
chamado mundo VUCA (acrônimo em inglês 
para a composição de Volatilidade, Incerteza, 
Complexidade e Ambiguidade), uma realidade 
de constante ameaças à zona de conforto.

A professora de Inteligência Artificial da 
PUC-SP, palestrante e escritora sobre inova-
ção e negócios, Martha Gabriel, considera que 
o coronavírus agilizou mudanças que estavam 
planejadas para 10 anos. “Agora, com home offi-
ce institucionalizado, começa a era da low touch 
economy (veja mais no quadro na pág. 33). Todo 
dia descobrimos algo que nos ajuda a fazer 

Q  foto de abertura: ©iStock.com/metamorworks
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Novos 
canais de 
distribuição, 
redesenho 
de loja, 
redefinição 
de processos, 
automação 
crescente. A 
pandemia de 
coronavírus 
obrigou as 
empresas 
a encontrar 
seu próprio 
caminho 
diante de um 
futuro incertofuturo acelerado 
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melhor o que já fazíamos. As pessoas acorda-
ram para o uso de altas tecnologias e não há 
como voltar. Ficar antenado é uma tarefa di-
ária, a dificuldade é depurar a informação de 
qualidade diante de tudo o que chega”, relatou 
ela em uma live, para a confraria de marketing 
CPMMT, no final de maio. 

Nas palavras de Martha, as companhias já 
deveriam estar no processo de transformação 
digital, porque os modelos antigos não funcio-
nam mais. Às empresas, a dica da especialista 
é ampliar seus corpos para outras plataformas, 
sempre procurando resolver problemas. “Onde 
há problemas, as pessoas procuram solução e é 
lá que está o dinheiro. As pessoas não esquecem 
quem lhes apresentou soluções.” Quem lida 
com eventos, por exemplo, terá de ser inova-
dor e criativo. Em dois meses, as pessoas apren-
deram a ver tudo online. Falta o networking, o 
contato. “As pessoas vão sair da quarentena com 
essa vontade de experiências sensoriais, que ex-
trapolem o digital”, pontua. 

DificulDaDes e oportuniDaDes
Na visão do empresário Abílio Diniz, ex-

dirigente do Grupo Pão de Açúcar e integrante 
do Conselho de Administração do Carrefour, 
quem fizer prognósticos muito firmes no cur-
to prazo está arriscando demais. “Houve uma 
aceleração dos processos que já existiam, como 
o e-commerce e o home office. As pessoas querem 
lojas menores, mais convenientes, que não se 
demore muito para comprar. Vão cuidar mais 
da saúde? Acho que sim, preferindo mais or-
gânicos e produtos saudáveis. Hoje se morre 
menos por fome do que por obesidade”, disse 
em live promovida pela Associação Paulista de 
Supermercados (Apas), no dia 21 de maio. Ou-
tra grande esperança dele é que o mundo seja 
mais solidário. “Que possamos olhar mais para 
os pobres, fazer mais inclusão, distribuição de 
renda, dar saneamento básico.”

Para os supermercadistas, a crise traz difi-
culdades e oportunidades. “Nunca na vida vi 
taxa de juros tão baixa e inflação quase inexis-
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tente. Precisamos de estabilidade política para o 
dólar cair. Não adianta ter muito estoque nessa 
dinâmica de negócios”, conta. “Aqueles que fo-
rem mais ousados e agressivos, é momento de 
renegociar aluguéis, tentar loja nova. Em 2008, 
na crise dos Lehman Brothers, seguramos o 
caixa e no ano seguinte investimos forte.” Uma 
das reivindicações do Diniz é o crédito facilita-
do para os pequenos negócios, também da parte 
de bancos privados. “Precisamos ter serenidade, 
saber separar os medos reais dos imaginários. 
Quando tivermos uma vacina e sem o medo 
de agora, o mundo não será muito diferente. 
As pessoas vão continuar querendo viajar, ir a 
eventos, encontrar os amigos”, finalizou.

salto Do e-commerce
O comércio eletrônico ganhou espaço na 

preferência dos consumidores em decorrên-
cia da pandemia. Considerando toda a Amé-
rica Latina, segundo a consultoria de mercado 
Kantar, houve um crescimento de 3,3 vezes nas 

quatro primeiras semanas após a decretação da 
quarentena, sendo 2,3 vezes no Brasil. O deli-
very também veio para ficar. O sistema ganhou 
38% de novos usuários no primeiro trimestre 
de 2020. Uma pesquisa feita pela Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) 
em parceria a com a Konduto, empresa de aná-
lise de risco, registrou um crescimento médio 
de 52% no setor, no período de março a maio, 
durante o isolamento social. O tíquete médio 
foi de R$ 417,82, em março, para R$ 535,60, 
em maio. A pesquisa analisou mais de 33 mi-
lhões de pedidos de produtos físicos feitos no 
período de 1º de março até 23 de maio em 4 
mil lojas virtuais em 16 categorias. 

A plataforma de atacado Mr. Estoque, do 
grupo Unidasul, cresceu 180% desde fevereiro 
muito devido ao comércio eletrônico. Criada 
em setembro de 2019, a iniciativa recebe pedi-
dos de todo o Rio Grande do Sul por meio do 
site dividido em três seções: mercearia e limpe-
za, higiene e perfumaria, congelados e resfria-

“Houve uma aceleração 
dos processos que já 
existiam. as pessoas 
querem lojas menores, 
mais convenientes, que 
não se demore muito 
para comprar. Vão 
cuidar mais da saúde? 
acho que sim.”

abílio diniz
Empresário

economia De baixo toque

A economia de toque baixo (low touch 
economy) é o novo estado da nossa 
sociedade e economia, alterada pela 
Covid-19. Isto é, caracterizado por 
interações distantes, precauções de 
saúde e medidas de segurança, novos 
comportamentos humanos e mudanças 
na indústria.
A maioria dos especialistas concorda 
que estamos em uma recuperação 
longa, lenta e acidentada. Recuperação 
total só a partir de 2022. 
As empresas de sucesso nesta era 
serão as que adaptarem seus modelos 
mais rapidamente. O termo também 
incorpora restrições como proibições de 
viagens, restrições a hotéis, limitações 
em grandes encontros, isolamento de 
grupos vulneráveis e muito mais. É um 
processo de instabilidade constante, 
de tentativa e erro tanto nos negócios 
quanto nas medidas de abertura.

O conceito abrange cada parte de 
nossas vidas. No contexto profissional, 
expressa-se no redesenho de chãos 
de fábrica para proteger a saúde dos 
trabalhadores, nos robôs substituindo 
humanos em interações de alto risco 
no ramo de serviços. No contexto 
familiar, são babás que cuidam dos 
filhos pelo Zoom enquanto os pais 
estão ocupados com o trabalho ou 
outras tarefas, ou na visita a parentes 
do grupo de risco por trás de vidros 
ou outras formas de proteção. No 
contexto social, envolve as tentativas 
de tornar as refeições fora de casa 
agradáveis e seguras ao mesmo 
tempo, ou concertos virtuais no lugar 
de eventos offline. 
Cálculos indicam que a crise será 
positiva para apenas 15% das 
empresas, negativa para 40%, severa 
para 35% e catastrófica para 10%. 
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conservas oderich: 
indústria centenária 
adaptou operações 

para novos tempos e 
planeja avanços

dos. Com um mix de quase 6 mil SKUs, 300 
representantes de vendas e uma frota de 150 
veículos, a operação sustenta seu crescimento 
com agilidade. O primeiro acesso já permite 
compras com cartão de crédito de boleto an-
tecipado, com pedido mínimo de R$ 100 em 
cada departamento, com entrega em 24h numa 
distância até 200 km de Esteio e 48h para as 
demais. O frete era cobrado, mas agora é gra-
tuito. “Todos os pedidos são feitos pelo site, 
mas temos contato também por chat, WhatsApp 
e e-mail. Nos últimos meses o tíquete médio 
teve aumento de 25%”, afirma o gerente de  
e-commerce, Eduardo Bento.

Conforme o superintendente de Atacado, 
Edson De Césaro, o isolamento provocado pelo 
coronavírus gerou grande acesso de clientes ao 
Mr. Estoque, inclusive por parte de pessoas fí-
sicas. “Vimos filhos comprando mantimentos 
para os pais que estão no grupo de risco e não 
podiam sair de casa, ou pais comprando para 
filhos em dificuldades financeiras. Quando o 
comércio retomar atividades a pleno, ficará um 
saldo de serviço. Quem experimentou gostou e 
volta a utilizar, mas em que proporção isso ocor-
rerá é uma incógnita”, diz. Os resultados estão 
estimulando investimentos semelhantes na face 
varejista. O Supper Rissul fez parceria com o app 
iFood para vendas em Porto Alegre e o projeto 
de comércio eletrônico próprio começa a ser 
desenhado. “Isso já estava em nosso radar, mas 
muito provavelmente não seria implementado 
em 2020. Vemos que há demanda”, comenta.

concorrência forte
Para o pequeno varejo procurando entrar 

nessa dança, talvez a saída mais barata e rápida 
seja firmar parceria com aplicativos já existentes. 
Em uma semana já se pode montar uma tele en-
trega. Várias lojas apostaram no WhatsApp para 
essa iniciativa, pelo menos para analisar a de-
manda antes de investir numa ferramenta mais 
estruturada. “Para quem considera que a fatia 
cobrada por Rappi e iFood é alta, lembre-se que 
eles agregam um aprendizado forte de operação: 
recebimento de pedido, escolha nas gôndolas, 
embalagem e logística de entrega. Não há co-
nhecimento grátis, você tem que pagar”, frisou 
o CSO e cofundador da Mercafácil, Bruno Leal, 
em Webinar promovido no final de maio. 

O CEO da Mercafácil, George Neto, faz 
um alerta: ao ingressar no e-commerce, o seu 
concorrente não é mais o mercado da esquina, 
pode ser a Amazon ou o Mercado Livre, agentes 
que oferecem preços até mais vantajosos que o 
seu. “Você tem que se guiar em oferecer boa 
experiência de compra, é o que fará você pro-
gredir”, lembra. A procura por supermercado 
online teve um pico no começo da pandemia. 
Em maio, baixou e estabilizou, mas num nível 
três vezes superior ao que era antes. 

moDernização De referência
Em plena quarentena, a rede paranaense de 

supermercados Muffato inaugurou a loja mais 
tecnológica do Brasil, em 28 de abril, no bair-
ro Santa Felicidade, em Curitiba. Com 4 mil 

divulgação/oderich
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m² na área de vendas, a unidade tem sistema 
de autocaixa (em que o cliente mesmo passa 
suas compras), shop & go (modalidade de com-
pra em loja física com uso do celular, sem in-
termediação de caixa), delivery e click and collect 
(onde o cliente compra online ou pelo aplica-
tivo da rede e recebe os produtos em casa ou 
retira na loja). Além disso, o grupo passou a 
usar, no mesmo dia, a Inteligência Artificial nas 
compras por WhatsApp. O shopper pode fazer 
os pedidos, pagamento e finalizar a compra – 
escolhendo por retirar na loja ou receber em 
casa. Tudo auxiliado por uma assistente virtual 
chamada Maia (um computador que guia passo 
a passo a operação).

“É mais que um mercado. Trata-se de uma 
loja conceito”, diz o diretor Everton Muffato. 
De acordo com o grupo, o empreendimento 
custou R$ 60 milhões e gera 250 empregos 

diretos. A circulação das pessoas pelo interior 
do Supermercado foi planejada para convidar 
o visitante a um passeio no qual os cinco sen-
tidos são ativados. Os produtos hortifrútis são 
expostos como se estivessem em uma feira. 
Uma pamonharia funciona nas instalações. 
A seção de “saudáveis” (dietas especiais e fit-
ness) é a maior do setor no Brasil. São cinco 
corredores repletos de produtos. A adega cli-
matizada tem mais de mil rótulos de vinhos 
nacionais e importados, com supervisão de 
um sommelier. Há ainda as chamadas áreas de 
descompressão para um “break” nas compras. 
Cafeteria, espaço para descanso com sofás, wi-
fi gratuito e alameda de lojas.

inDústria transformaDa
Com 112 anos de história, a Conservas 

Oderich já enfrentou várias crises sobre a linha 
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face atacadista do 
grupo unidasul viu os 

pedidos de clientes 
crescerem 180% 

e pessoas físicas 
passarem a utilizá-la

de suprimentos, como a greve dos caminhonei-
ros e a peste suína chinesa. Essas experiências 
trouxeram aprendizados: por trabalhar com 
itens sazonais, a empresa há muito tempo ado-
tou uma política de manter estoques mínimos 
confortáveis para justamente não ter interrup-
ção em nenhuma de suas cadeias produtivas. 
“Foi o que possibilitou que, mesmo nesse pe-
ríodo, a empresa conseguisse atender de forma 
rápida especialmente os parceiros regionais, re-
cuperando sua participação ao atuar com maior 
eficiência de entrega”, conta o coordenador de 
Marketing e Exportação, Thomas Oderich. 

Na empresa, a realização e recebimento de 
visitas foram suspensos, tendo as reuniões pre-
senciais com externos substituídas por vídeo-
conferências, com ganho de tempo, economia 
em alimentação e hospedagem e menor des-
gaste em deslocamentos. “Em alguns casos, até 
auditorias e inspeções estão sendo feitas, quan-
do possível, de forma virtual por intermédio de 
aplicativos específicos das empresas de inspeção 
e certificação”, explica Oderich. Recentemente, 
a indústria também começou a participar de ro-
dadas de negócios em ambientes online que dão 
“matches” entre os perfis de fornecedores e com-

pradores, uma novidade que conta com o apoio 
da Agência Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex Brasil), Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI) e Sebrae.

“Muitos pontos estão sendo simplificados 
e desburocratizados, como questões de libera-
ções de documentação aduaneiras no caso de 
exportações e importações, assinaturas digitais, 
autenticações e cópias que podem ser virtuais e 
não físicas.” Outros pontos, todavia, ainda de-
vem ser aprimorados, como os protocolos de 
segurança e criptografia para evitar invasões de 
sistemas e vazamento de informações. 

Na visão do coordenador, a tendência para 
o futuro é de que as compras virtuais se man-
tenham em ascensão em nossas rotinas. “Cada 
categoria deve estudar com bastante cautela a 
adoção de novos posicionamentos ou posturas 
comerciais, pois, para as empresas, os trâmites 
de organizar a logística não se torna rentável ou 
tão prático como aparenta ser”, adverte. Outra 
observação dele é a crescente necessidade de 
interação virtual de construção e manutenção 
de relacionamento com os clientes. “As pessoas 
querem ser ouvidas, respondidas e estar próxi-
mas às marcas, explorando o universo que as 
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“o e-commerce 
passava batido, mas 
agora os empresários 
estão reavaliando 
suas operações 
porque está havendo 
uma mudança 
comportamental que 
veio para ficar.”

MarcoS arjona
Empresário

apostas para o futuro
Com o benefício da retrospectiva, veja a seguir dez considerações  
importantes a serem lembradas para futuras lojas e restaurantes, com base  
nos aprendizados da Covid-19:

 Velocidade: o feito é melhor do que 
o perfeito. Teste novas fórmulas de 
conquista de mercado e consumidores 
à medida que percebe mudanças em 
seu comportamento. Deixe para fazer 
ajustes no processo.

 Higiene: passou a ser fator  
diferencial para as lojas, até mesmo  
no layout. 

 Telas sensíveis ao toque: tecnologias 
alternativas sem contato humano, 
envolvendo pedidos e pagamentos 
móveis, estão em alta.

 Mobiliário flexível: restaurantes com 
mesas e bancos fixos no chão sofreram 
mais para atender aos novos requisitos 
de distanciamento físico. É uma história 
semelhante nos supermercados em 
relação aos caixas. 

 Lojas sem contato: vários dos 
maiores varejistas do mundo vêm 
experimentando o formato, como o 
modelo Amazon Go e sua tecnologia 
‘Just Walk Out’.

 Drive-thru: grandes redes como a 
cafeteria Starbucks apostam cada vez 
mais no modelo de baixo custo e baixo 
contato, que alguns supermercados já 
chamam também de click & collect.

 Posicionamento: durante a pandemia, 
ficou claro quais marcas investiram na 
criação de um forte tom de voz. Elas 
conseguiram usá-lo para se comunicar 
de maneira clara e consistente entre  
os canais de vendas e para tranquilizar 
os clientes. 

 Desburocratização: um “ganho” 
da pandemia é o esforço de órgãos 
públicos em remover entraves em seus 
processos. Esta tendência só deve 
crescer e abarcar todos os ramos.  

 Experiências virtuais: sem acesso 
a shows, jogos esportivos e outros 
entretenimentos, as intituladas 
tecnologias imersivas tentam conectar 
o real com o virtual. Sua loja pode fazer 
lives com a preparação de receitas, 
com a divulgação de novidades.

 Novos paradigmas: os quatro 
Ps do marketing (produto, preço, 
praça e promoção) começam a abrir 
passagem para quatro Ds: digitalização 
da operação, democratização da 
oferta, desmonetização dos preços 
e desmaterialização do processo (ou 
produto). 

fonte: rich ford, diretor de estratégia da revista the Grocer, e Marcel 
Pratte é ceo do Grupo Viceri, holding de ti.

envolve e não simplesmente consumindo seus 
produtos. Esse foi o clique que faltava para ti-
rarmos da gaveta o nosso projeto de marketing 
digital que envolverá o lançamento da Oderich 
no ambiente das redes sociais”, revela. 

aDivinhanDo o presente 
A empresa de software para gestão de super-

mercados Open Solution preparou antecipada-

mente sua estrutura para os efeitos da pande-
mia, adquirindo servidores e equipamentos que 
permitissem ao pessoal de suporte e desenvol-
vimento trabalhar em casa. “Implantamos fer-
ramentas que permitem avaliar a produtividade 
e fazemos reuniões semanais em vídeo. Para os 
clientes nada mudou, é como se estivéssemos 
dentro da sede”, constata o diretor Marcos Ar-
jona. Como se estivesse adivinhando o futuro, a 
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companhia começou a desenvolver em outubro 
uma plataforma de e-commerce para alguns lo-
jistas interessados em implementar o seu, bem 
como um Test Board para medir a rentabilidade 
do negócio direto pelo celular. Treinamentos de 
vídeo online começaram a ser oferecidos. 

“O e-commerce passava batido, mas agora os 
empresários estão reavaliando suas operações 
porque está havendo uma mudança comporta-
mental que veio para ficar”, explica. A tecnolo-
gia ganha ainda mais força e é preciso superar a 
noção de que ela esfria a relação com o consu-
midor. Sua função é facilitar o relacionamento, 
poupando tempo. Nas palavras de Arjona, criar 
um aplicativo de comércio eletrônico equivale a 
instalar outra empresa dentro da sua, com pro-
cessos mapeados e estoque apurado dentro do 
ERP para não anunciar uma quantidade errada 

de produto e ter problemas com os pedidos, 
perdendo cliente. É preciso saber mensurar ca-
pacidade por horário de entrega, e dentro disso 
ir expandindo negócio”, declara. 

A Open Solution também já foi procurada 
para fazer software de loja supermercadista to-
talmente autônoma, como os contêineres ins-
talados em condomínios fechados, nos quais o 
cliente ingressa com a tag de seu apartamento 
e faz suas compras com self check-out. Arjona 
também recebeu consultas de empreendedo-
res que não estudam ter apenas um depósito 
bem abastecido com e-commerce operando a 
pleno, com equipe de separação de mercado-
rias e entrega. “Na China, as pessoas saem do 
metrô e fazem compras em painéis com QR-
Code, e chegam em casa junto com os entre-
gadores”, conta.
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Desenvolvimento da matriz SWOT ajuda organizações 
de qualquer porte a analisar pontos fortes e fracos 

para diretrizes de ação e tomada de decisões

©iStock.com/marrio31

Diagnóstico estratégico
ma matriz ou análise SWOT (termo traduzido para 
Fofa no português) serve para analisar as Forças 
(Strenghts), Oportunidades (Opportunities), Fraquezas 
(Weaknesses) e Ameaças (Threats) de uma organiza-
ção, levando em consideração fatores internos (con-
troláveis) e externos (incontroláveis), assim como o 
macro e o microambiente. O principal objetivo dela 
é fornecer um diagnóstico estratégico que deve pre-
ver e prevenir condições negativas, além de firmar 
diretrizes que façam o empreendimento se diferen-

ciar no mercado. A ferramenta de administração 
pode ser aplicada de um modo global ou específico, 
para rever alguns processos de trabalho, análise de 
concorrência ou para implementar nova estratégia 
em determinado setor, por exemplo. 

Força e Fraqueza são fatores de microambien-
te, ou seja, que são passíveis de controle e modifi-
cação, e Oportunidades e Ameaças são fatores de 
macroambiente, pois existem independentemente 
de sua ação, como avanços tecnológicos, novas leis 

U
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regulatórias, mudança climáticas e até a pande-
mia. Segundo o especialista em Administração 
Roberto Viana, o método ajuda a conhecer o 
cenário que cerca a empresa, desde a opinião 
dos clientes, concorrentes e novas tendências. 
Aliás, esse é o primeiro passo: definir a deman-
da a ser analisada. “Se você não sabe para onde 
quer ir qualquer caminho serve. Ela dá mais 
segurança para a tomada de decisões”. A sua 
aplicação, todavia, só deve ocorrer se o negó-
cio já tem missão e objetivos bem definidos e 
disseminados. 

SimpleS e flexível
A matriz tem quatro pilares: simplicidade 

(não há necessidade de habilidades técnicas pro-
fundas para desenvolvê-la), flexibilidade (é pos-
sível de ser desempenhada sem quantidade exa-
gerada de informações), colaboração (estimula 
a colaboração entre áreas interdependentes e de 
pouco contato) e integração (agrupa diversos ti-
pos de informações). Uma de suas grandes van-
tagens é ser de fácil desenvolvimento: qualquer 
organização pode fazer uso dela, até mesmo para 
uso pessoal serve. 

A técnica criada nos Estados Unidos foi po-
pularizada no livro Análise SWOT: quando usar e 
como fazer, de Markus Hofrichter, que traz um 
guia de como aplicá-la de forma simples e efi-
ciente. As Forças e Fraquezas a organização ma-
peia levantando informações e feedbacks com os 
clientes e colaboradores. Assim o gestor com-
preende quais os serviços e produtos mais apre-
ciados, quais benefícios agregados são mais bem 
recebidos, o que pode ser melhorado, processos 
problemáticos, entraves não solucionados, o que 
desagrada. O escritor ensina que essa fase é de 

entendimento e precisa ser o mais transparente 
possível. Quanto mais feedback tiver, melhor fica 
o panorama.

As Ameaças e Oportunidades também surgem 
dessas consultas, mas exigem ainda estudo de posi-
cionamento no mercado, informações disponíveis 
sobre a empresa em outros meios, análise de con-
corrência, opiniões de especialistas, ambiente polí-
tico, tecnologias de ponta que podem alavancar a 
empresa. “Você depois combina alguns fatores para 
encontrar soluções para os problemas e planejar o 
futuro”, diz Viana. 

O vetor de desenvolvimento, por exemplo, faz 
uma correlação entre Forças e Oportunidades. O 
objetivo é responder quais os pontos fortes da em-
presa podem ser usados para maximizar as opor-
tunidades identificadas. Exemplos: anúncios nas 
redes sociais, preços promocionais em eventos, 
ofertas para aniversariantes. O vetor de sobrevi-
vência combina Forças e Ameaças, para responder 
quais pontos fortes da empresa podem ser usados 
para minimizar os perigos identificados. Já o ve-
tor de restrições é o cruzamento entre Fraquezas 
e Oportunidades: quais ações a companhia pode 
implementar para minimizar seus pontos fracos 
por meio das portas que se abrem no mercado? O 
delivery pode ser uma resposta. O vetor de riscos 
contrapõe Fraquezas e Ameaças: quais ações são 
necessárias para reduzir fragilidades e minimizar 
riscos, como aquisição de equipamentos, mudan-
ças no PDV. 

A análise SWOT pode ser motivo de deba-
tes. O que é força para um colaborador pode 
ser considerado fraqueza por outro. Da mesma 
forma, um membro da equipe pode ter mais 
informações sobre o mercado do que outro de 
uma geração diferente. Desse modo, é impor-

 CruzamentoS de potenCialidadeS

 Forças x Oportunidades 
– Como os pontos fortes 
da empresa podem ser 
utilizados para aproveitar 
as oportunidades no 
mercado.

 Fraquezas x 
Oportunidades – Como 
a empresa pode 
corrigir seus pontos 
fracos para não perder 
oportunidades.

 Forças x Ameaças 
– Como a empresa 
pode usar seus 
pontos fortes para 
minimizar ou driblar 
as ameaças.

 Fraquezas x 
Ameaças – Quais 
pontos fracos a 
empresa precisa 
eliminar para não ficar 
à mercê das ameaças.
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tante montar uma equipe diversificada para essa 
“tempestade de ideias”. Dependendo do que esti-
ver sendo analisado, pode ser eficiente trazer fun-
cionários de outras áreas. Como forma de driblar 
essa limitação, uma estratégia para contornar as 
eventuais limitações da ferramenta é atribuir pe-
sos às Forças e Fraquezas, conforme os objetivos 
finais. Com isso, aumentam-se as chances de que 
a subjetividade seja considerada com mais clareza 
e de que a tendência – ainda que involuntária – de 
dar ênfase a pontos de interesse seja contida.

na prátiCa
No Marketing Digital, pelo menos dois outros 

tipos de decisão podem ser pautadas pelo seu uso: 
lançamento de produto e expansão da equipe. Como 
saber qual produto lançar em qual data ou época, por 
exemplo. De acordo com Leonardo Barros, CEO da 
startup Tangerino, empresa pioneira em controle de 
ponto digital no Brasil, também o setor de RH pode 
usar a análise SWOT em busca de clareza sobre seu 
próprio desempenho no que diz respeito à gestão de 

pessoas ou pode, por exemplo, buscar respostas para 
uma questão específica, como o turnover elevado. A 
ferramenta pode identificar que há um processo de 
seleção e treinamento de novos funcionários bastan-
te sólido, mas que a empresa não consegue assegurar 
a retenção de talentos.

Combinação de ferramentaS
A matriz Fofa pode e deve motivar o uso de 

outras ferramentas de gestão. Barros lembra que 
é possível, por exemplo, recorrer ao ciclo PDCA 
(no português, Planejar, Fazer, Checar e Agir) ou 
ao Princípio de Pareto, plataformas que buscam 
a identificação de causas por trás de problemas 
para que o estudo e a adoção de soluções sejam 
mais assertivos. “Seja para lidar com Fraquezas ou 
para aproveitar Forças, o planejamento das ações, 
suas etapas e os envolvidos deve ser bem feito para 
otimizar o tempo e os recursos investidos. Por 
essa razão, a associação a uma ferramenta, como 
o 5W2H (What, Who, Why, When, Where e How e 
How Much) é recomendada”, reforça.

Skitterphoto

Contar com a 
participação de 
profissionais 
de diferentes 
áreas contribui 
para sucesso da 
ferramenta
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Projetos de lei incentivam empresas que reciclam 
materiais descartados, mostrando que o plástico 

não precisa ser o vilão do meio ambiente

O lixO cOmO matéria-prima
ois projetos de lei tramitam nas esferas federal 
e estadual propondo a concessão de incentivos 
às indústrias que promovam ações e projetos 
de reciclagem de resíduos sólidos. As iniciati-
vas buscam ser uma resposta positiva a várias 
outras propostas de banimento de canudos, 
copos e outros objetos plásticos do dia a dia. 
O objetivo é modificar a noção de que o ma-
terial é o maior vilão do meio ambiente. Nesta 
pandemia, por exemplo, artefatos feitos a par-
tir desse derivado do petróleo tem ajudado a 
salvar vidas e a proteger os agentes de saúde 
nos ambientes hospitalares. 

Um desses projetos de lei (PL 6545/19) 
tramita no Senado e é de autoria do deputado 
federal gaúcho Carlos Gomes. O texto permite 

D
a dedução de parte do imposto de renda devi-
do por pessoas físicas e jurídicas envolvidas em 
projetos de reutilização, tratamento e reciclagem 
de resíduos sólidos produzidos no território 
nacional. A mesma proposição institui o Fun-
do de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem 
(Favorecicle); autoriza a constituição de fundos 
de investimento para projetos de reciclagem 
(ProRecicle), e institui a Comissão Nacional de 
Incentivo à Reciclagem. Na Assembleia Legis-
lativa, o PL 60/2020, da deputada estadual Any 
Ortiz, dispõe sobre incentivos a projetos de re-
ciclagem no âmbito do Programa de Incentivo 
à Inclusão e Promoção Social – Pró-Social/RS, 
sendo inspirado no exemplo anterior. 

Gomes conhece o assunto. Aos oito anos, ia 
para o lixão com saco de ráfia na mão para sele-
cionar itens de reciclagem. Segundo conta, na 
Câmara Federal há várias propostas para banir 
materiais utilizados na fabricação de produtos, 
como componentes do plástico. “É indiscu-
tível que o plástico faz parte de nossa vida. A 
sociedade precisa desenvolver uma consciên-
cia de que a embalagem pós-consumo não é 
lixo, e sim insumo importante para uma cadeia 
que ainda engatinha”, afirma. Ele participou 
de live sobre o tema, promovida pelo Projeto 
Repense no Dia Mundial do Meio Ambiente 
(5 de junho). Na ocasião, revelou que o país 
desperdiça mais de 100 bilhões de reais com o 
descaso pelo reaproveitamento. De tudo o que 
é produzido, até 40% pode voltar para a cadeia, 
mas hoje somente 3% dos resíduos sólidos ur-
banos são reciclados.

Mali Maeder/Canva
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Any Ortiz conta que seu avô trabalhava com 
reciclagem de papelão. Segundo diz, ao defen-
der sua proposição, é mais relevante criar in-
centivos para que materiais sejam reciclados e 
possam voltar para a cadeia produtiva do que 
proibir o uso de canudos ou copos. Na mesma 
conversa online com representantes do Sinplast, 
Braskem e com o deputado Carlos Gomes, ela 
reforça a necessidade de incentivo ao consumo 
consciente, bem como de financiamento a pro-
jetos de economia circular. “Em Porto Alegre, 
por exemplo, há iniciativas excepcionais nesse 
campo e outras que poderiam ser maiores, mas 
não conseguem encontrar apoio financeiro”, 
lembra. “Precisamos enxergar possibilidades 
de fazer dinheiro com os resíduos, e isso exige 
uma mudança de comportamento de base.”

Ministério Público
O Ministério Público do Rio Grande do Sul 

(MP-RS), por intermédio do Centro de Apoio 
Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Ca-
oma) e da Promotoria de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente de Porto Alegre, também tem 
manifestado interesse no assunto. Em parceria 
com a Agas, a entidade realizou o seminário Eco-
nomia Circular em junho do ano passado, quando 
foram apresentadas algumas iniciativas nessa linha 
por parte de empresas e do poder público. No úl-
timo Dia do Meio Ambiente, o órgão realizou um 
seminário online para refletir sobre essas e outras 
questões. Na abertura do evento, o procurador-
geral de Justiça, Fabiano Dallazen, lembrou que o 
MP tem buscado sempre a preservação dos prin-
cípios do direito ambiental que pretendem asse-
gurar o ambiente minimamente sadio. 

consulta Pública
O Ministério do Meio Ambiente abriu, no 

início de junho, uma consulta pública para ala-
vancar a cadeia de reciclagem e reutilização de 
embalagens. A minuta do Termo de Compro-
misso, que envolve seis grandes empresas, ficou 
aberta para receber contribuições e sugestões até 
o dia 3 de julho. A celebração de termo, de abran-
gência nacional, vai estabelecer novas medidas, 
ações e iniciativas para ampliar o alcance da Políti-
ca Nacional de Resíduos de Resíduos Sólidos e de 

Projetos de lei 
procuram incentivar 
empresas a 
reciclarem seus 
resíduos por 
desconto no IR

Krizjohn Rosales/Canva

proteção ambiental. O objetivo é estimular a não 
geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o 
tratamento das embalagens, bem como o uso de 
produtos sustentáveis e o incentivo à indústria de 
reciclagem para fomentar a utilização de matérias-
primas e insumos recicláveis e reciclados.

As empresas Ambev, Kaiser & HNK BR, 
Nestlé, Coca-Cola, Tetrapak e Unilever são as 
participantes da minuta. A meta é de que 100% 
das suas embalagens plásticas sejam desenvolvi-
das com materiais que permitam a reciclagem 
ou compostagem até 2025. Hoje esse índice é 
de 80,4%. Além disso, prevê um aumento pro-
gressivo do uso de matéria-prima reciclada pós-
consumo nas embalagens inseridas no merca-
do. O plástico salta de 7% para 23% e o vidro de 
27% para 31%, em 5 anos. 

Reprodução
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produtos (vinhos e espumantes)

Colheita de uvas de plenitude e combinações de 
fatores na serra e campanha gaúcha prometem para 

breve vinhos excepcionais às lojas e adegas

A
Promessa de bons vinhos

s vendas de vinhos brasileiros aumentaram 
39% nos quatro primeiros meses do ano, em 
relação ao mesmo período de 2019. A comer-
cialização somou 4,4 milhões de litros entre 
janeiro e abril de 2020, ante 3,2 milhões de 
litros do primeiro quadrimestre do ano pas-
sado. Foram vendidos 35 milhões de litros de 
vinhos finos nacionais e importados nos qua-
tro primeiros meses de 2020, um incremento 
de 10% em relação a janeiro e abril de 2019, 
quando foram comercializados 31,9 milhões 
de litros. Essas informações foram compila-
das e analisadas pela Associação Brasileira de 
Sommeliers (ABS-RS), com base nos dados 
do Cadastro Vinícola, mantido por meio de 

parceria entre a União Brasileira de Vitivinil-
cura (Uvibra), Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) e Secretaria 
de Agricultura do Rio Grande do Sul. 

Um dos motivos para o crescimento da 
venda desta categoria, segundo a ABS-RS, é 
por conta da pandemia do coronavírus (Co-
vid-19), em que as pessoas ficaram mais em 
casa e escolheram como companhia uma be-
bida essencialmente sociável e que faz bem 
para saúde.

ano especial para produtos gaúchos 
Este ano ficará marcado por uma colheita 

de uvas de plenitude e combinações de fatores 
na Serra e Campanha gaúcha que trarão vinhos  
excepcionais às lojas e adegas, em breve. Os 
vinhos brancos serão os primeiros a ficarem 
prontos – alguns estão chegando aos merca-
dos no momento. Entre os tintos, diferentes 
variedades chegarão até o fim do ano, pois os 
rótulos mais sofisticados, e consequentemen-
te de valor mais alto, precisam de tempo para 
maturar: cerca de 12 meses nas barricas mais 
o tempo de maturação na garrafa.

Atualmente, o Brasil possui uma diver-
sidade de estados na produção de vinho. O 
país possui 26 regiões produtoras em dez es-
tados brasileiros. Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia e 
Pernambuco fazem parte do mapa vitiviníco-
la do Brasil. Nenhum outro país no mundo 
tem essa diversidade de extensão de terra cul-

@iStock.com/debyaho
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tivada. São mais de 1,1 mil vinícolas que mo-
vimentaram, até 2019, mais de R$ 9 bilhões. 
Segundo dados recentes, produção está em 
torno de 310 milhões de litros por ano, va-
riando conforme a safra. Deste total, 50 mi-
lhões são de vinhos finos e espumantes. 

O hábito de beber vinhos no Brasil ain-
da está em crescimento. Dados do Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin) mostram que 
menos de 30 milhões de brasileiros – consi-
derando um universo de 180 milhões de pes-
soas com mais de 18 anos que podem beber – 
consomem vinho ao menos uma vez por mês. 
No ranking da Organização Internacional da 
Vinha e do Vinho (OIV), o Brasil ocupa o 
17º lugar na lista dos países consumidores no 
mundo, com 3,3 milhões de hectolitros por 
ano. Cada hectolitro equivale a 100 litros. 

Nas primeiras colocações do ranking es-
tão Estados Unidos (32,6 milhões de hecto-
litros), França (27,0 milhões de hectolitros), 
Itália (22,6 milhões de hectolitros), Alema-
nha (20,1 milhões de hectolitros) e China 
(17,9 milhões de hectolitros).

Contudo, pesquisas recentes encomenda-
das pelo Instituto mostram que cerca de 70% 
dos brasileiros compraram vinho nacional e 
aproximadamente 80% da população tem fa-
miliaridade com a marca setorial. Em uma 
amostra de 100 pessoas, 7% dos brasileiros 
disseram consumir a bebida praticamente to-
dos os dias. No Brasil, o perfil do shopper se 
mostra mais aventureiro, que gosta de expe-
rimentar coisas novas.

Na relação do consumo per capita, ou seja, 
quanto cada pessoa da população brasileira 
consome por ano, o Brasil fica em 23º lugar. 
São apenas dois litros per capita ao ano, núme-
ro que se mantém estável na última década 
mesmo com o aumento da produção. Os cin-
co primeiros países que lideram o consumo 
per capita são Portugal (58,8 litros), França 
(50,7 litros), Itália (44 litros), Suíça (37 li-
tros) e Áustria (32,2 litros).

Para melhor expor os vinhos nas pratelei-
ras, é recomendado destacar de alguma for-
ma a sua procedência, trazendo informações 
de seu país de origem. Um dos diferenciais 

©iStock.com/dragana991

para melhorar as vendas do produto é dispor 
de um atendimento com mais conhecimen-
to acerca do vinho. Outra forma de também 
chamar atenção dos shoppers é fazer ações de 
degustação. É necessário que os SKUs este-
jam sempre limpos, pois produtos empoeira-
dos ou sujos fazem com que os clientes desa-
nimem de comprá-los. 

A cadeia produtiva e de comercialização 
da bebida tem feito esforços coletivos para 
incentivar a cultura da bebida no Brasil. Uma 
das iniciativas mais recentes é a Pró-Vinho, 
plataforma liderada pelo consultor Márcio 
Marson que tem, entre os seus diferenciais, 
a função de reunir pessoas e associações de 
diferentes setores do mundo do vinho, desde 
a produção até a sua degustação e divulgação, 
promovendo o aumento do consumo da be-
bida em diferentes situações. 

Entidades como a Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Abras), a Associação 
Brasileira dos Exportadores e Importadores 
de Bebidas (ABBA), o Instituto Brasileiro 
do Vinho (Ibravin) e a Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes (Abrasel) participam 
desde o início desta iniciativa. Jornalistas das 
principais publicações do Brasil e comunica-
dores que atuam neste setor, também. Com 
reuniões mensais, o grupo se encontra para 
criar, sugerir e formatar ações que impactem, 
positivamente, no aumento de consumo do 
vinho em todo o país. 

tendências 
de mercado 

Como tendências 
de mercado, a 
aBs-Rs aponta 
o consumo em 
casa, a procura por 
vinhos mais baratos 
(com boa relação 
custo/benefício), 
maior envolvimento 
do consumidor 
com a categoria 
de vinhos, porque 
que há mais tempo 
disponível para 
cursos e busca de 
informações. uma 
boa oportunidade 
para os vinhos 
brasileiros é a 
valorização dos 
produtos locais, 
assim como a 
moda dos vinhos 
rosés e produtos 
de empresas com 
responsabilidade 
ambiental, social  
e coletiva. 
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produtos (vinhos e espumantes)

estrela das celebrações 
O espumante também é um vinho, mas que 

sofre duas fermentações naturais. A primeira 
delas é a fermentação alcoólica, comum de to-
dos os vinhos, que transforma o açúcar da uva 
em álcool e que ocorre em tanques ou barris 
de carvalho. A segunda, que é quando o espu-
mante adquire a efervescência e pode ocorrer 
em tanques de aço inox pressurizados (méto-
do charmat) ou pode ser feita na própria garrafa 
(método champenoise ou tradicional/clássico). As 
pequenas borbulhas que você vê nos espuman-
tes é resultado desta segunda fermentação. Os 
espumantes de 2020 produzidos no Rio Grande 
do Sul prometem ter aromas delicados, porém 
muito nítidos. Os produzidos pelo método 
charmat devem ser muito frescos e equilibrados 
e os feitos pelo método champenoise serão bas-
tante encorpados e elegantes.

O espumante é mais conhecido e consumi-
do nas celebrações. Em relação ao custo/benefí-
cio, trata-se de uma boa opção para momentos 
festivos. Conforme dados da Uvibra, a produ-
ção nacional é de 18 milhões de litros por ano e 
vem crescendo 10% a cada safra. Na serra gaú-
cha, a maior produtora de espumantes do Bra-

sil, a produção encontra vantagens por conta 
do clima frio, com carência de chuvas, excesso 
de sol e também por conta do solo adequado, 
que, junto à característica climática, ajuda o 
produtor a ter a matéria-prima ideal. Estudos 
da Organização Internacional da Vinha e do Vi-
nho (OIV) e de entidades de diferentes países 
apontam que o produto é a categoria que mais 
cresce em consumo, algo a ser comemorado no 
mundo do vinho.

Os números mais recentes do Cadastro Vi-
nícola apontam incremento de 22% na comer-
cialização de espumantes no mercado interno 
em 2018 (19,51 milhões de litros) em relação a 
2013 (15,90 milhões de litros). Muito amigável 
no paladar, por conta do aroma potente, da do-
çura e do bom equilíbrio oferecido pela acidez, 
o moscatel é considerado pelos especialistas 
uma excelente porta de entrada no mundo do 
vinho, por isso, o percentual sobe para 83%, se 
considerados somente estes. 

Queda nas vendas
Com o cancelamento de eventos e festivida-

des no Brasil, os espumantes tiveram as vendas 
diminuídas. A queda geral dos rótulos borbu-
lhantes no país é de 11,9% no primeiro quadri-
mestre do ano, em comparação com o mesmo 
período do ano passado. Os espumantes brasilei-
ros sofreram mais: a comercialização caiu 25%. 
Os moscateis sofreram queda de 4%. Somente 
os espumantes importados cresceram 2%. 

Problema Que deu origem aos esPumantes
A história do espumante tem seu início na 

França, no século XVII, em Champagne. A re-
gião sempre foi produtora de vinhos brancos e 
tintos na França. Nessa época, os vinhos eram 
comercializados em tonéis, e como fator de des-
valorização, se caracterizavam por apresentar 
uma tendência efervescente, que era um grande 
entrave para a conservação e para o transpor-
te a locais mais distantes. Com a invenção das 
garrafas em 1680 pelos ingleses, a comerciali-

©iStock.com/skynesher

Presente nas 
comemorações e em 

momentos especiais, os 
espumantes simbolizam 

alegrias e conquistas  
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produtos (vinhos e espumantes)

zação dos vinhos ganhou maior praticidade. 
Nesse período, começaram os problemas para 
os vinhos da Champagne, que sofriam uma se-
gunda fermentação na garrafa, pressurizando 
e lançando as rolhas e explodindo as garrafas. 
Don Pérignon, monge beneditino e tesoureiro 
da abadia de Hautvillers era o responsável pelos 
vinhos e teve a missão de solucionar esse pro-
blema da segunda fermentação. Sendo assim, 
ele começou a estudar esse fenômeno e com-

preendeu que o que ocorria era devido ao gás 
carbônico (CO2), recomendando que as garra-
fas fossem reforçadas. 

De acordo com a tradição, se conta que ao 
abrir uma garrafa arrolhada, Don Pérignon foi 
surpreendido pela espuma da bebida, e quando 
provou, falou a seguinte frase: “Estou bebendo 
estrelas!”. Ele foi quem mais se dedicou ao pro-
cesso da segunda fermentação na garrafa, atual-
mente conhecida como método champenoise.

©iStock.com/flyparade

recomendações para a harmonização dos sabores

para facilitar as escolhas, use a mesma 
regra geral dos vinhos tranquilos: 
quanto mais forte a bebida,  
mais intenso deve ser o prato que 
a acompanha.  
o mesmo vale também para os 
espumantes doces harmonizados 
com sobremesas. os espumantes são 

refrescantes e leves e, assim como os 
vinhos, são diferenciados de acordo 
com a quantidade de açúcar presente. 
Da mesma forma que as outras 
bebidas originadas da uva, devem ter 
essas características observadas  
para que possam ser  apreciadas 
corretamente.
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novo 
empreendimento

loja Unisuper São Leopoldo foi inaugurada no 
dia 8 de maio deste ano e pertence à rede de 
supermercados Unisuper, que possui 39 unida-
des em 17 cidades do Rio Grande do Sul, sendo 
oito delas próprias. O supermercado fica loca-
lizado na rua Medianeira, 58, no bairro Cristo 
Rei, em São Leopoldo. Essa é a sétima filial das 
lojas próprias Unisuper. “Escolhemos São Leo-
poldo por seu grande potencial de crescimento 
e porque não tinhamos nenhum estabeleci-
mento na cidade”, explica o diretor-presidente 
da Rede Unisuper, Sandro Formenton.

De acordo com Formenton, a loja do Uni-
super São Leopoldo possui um perfil de atender 
as classes de consumidores A, B e C. Sendo as-
sim, a loja tem um mix mais completo, com foco 
especialmente no hortifrúti, padaria e açougue 
para atender as necessidades de todos os clien-
tes, inclusive com uma adega bem diversificada 
com rótulos de várias nacionalidades. A escolha 
dos locais das filiais é realizada através de uma 
pesquisa de geomarketing feita por uma con-
sultoria especializada que presta serviços para a 

Rede Unisuper. “A consultoria avalia os pontos 
específicos de interesse, considerando vários 
aspectos importantes como localização, entre 
outros, para a tomada de decisão da viabilidade 
ou não da abertura da loja”, comenta. 

Hoje, a nova unidade conta com 60 colabo-
radores e oito check-outs com 850 m² de área de 
vendas. Os diferenciais implementados pelo su-
permercado são o atendimento com pessoal trei-
nado, lojas amplas, bem organizadas, qualidade 
em produtos, mix adaptado para o bairro e a cida-
de, açougue com cortes especiais e carne Angus.  

O plano para o futuro no médio prazo é um 
projeto de expansão, com mais quatro lojas nos 
próximos oito meses em Gravataí, Ivoti, Capão da 
Canoa e Canoas. Diante do momento conturbado 
atual, Formenton comenta que, para o segundo 
semestre do ano, existe uma estratégia muito for-
te na melhoria de preços: “Estamos trabalhando 
há algum tempo com foco para melhorar o custo 
do produto para o cliente. Mesmo podendo haver 
retração nas vendas, estamos preocupados em ter 
produtos que caibam no bolso do cliente.”

A
Inaugurada 

recentemente, 
Unisuper São 
Leopoldo é a 

sétima filial das 
lojas próprias 

da rede de 
supermercados 
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soluções

SiStemaS de geStão

Escolha do software de automação para 
supermercado é chave para obtenção de  
uma série de benefícios para o negócio

scolher de modo assertivo o melhor software de 
automação para seu supermercado vai permitir 
ao seu negócio aumentar as vendas, simplificar 
processos, melhorar a produtividade, agilizar o 
atendimento, reduzir custos, acompanhar os re-
sultados on-line e melhorar suas estratégias. As 
soluções tecnológicas são hoje fundamentais para 
projetar ações, alavancar faturamentos e deixar 
de lado a gestão baseada apenas na intuição ou na 
experiência. Num mercado em constante movi-

mento, com tendências de consumo que vêm e 
vão, estar preparado para tomar decisões com base 
em dados é um diferencial importante. 

Usualmente conhecidos como ERPs, as 
versões mais modernas dessas ferramentas 
quase sempre operam  na nuvem e sua for-
ma de comercialização normalmente se dá no 
modelo SaaS (Software as a Service), ou seja, 
paga-se mensalmente pelo uso do serviço, 
eliminando os custos de aquisição de licenças 

E
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de uso. Se bem gerenciados, proporcionam 
às companhias processos seguros e de acordo 
com os órgãos reguladores estaduais, nacio-
nais e mundiais. Alguns estudos realizados por 
universidades norte-americanas mostram que 
a utilização de tais sistemas elevam o valor das 
companhias e proporcionam ganhos de dois 
dígitos em produtividade, por conta da eficiên-
cia operacional. 

Os modernos sistemas na nuvem são pre-
parados para o futuro, capazes de abraçar de-
senvolvimentos avançados como aprendizado 
de máquina até blockchain e Internet das Coisas. 
Além disso, a segurança está cada vez maior, com 
data centers geograficamente dispersos ou usuários 
com logons que lhes dão acesso apenas às áreas 
de que precisam. Outro fator importante é que, 
ao automatizar tarefas mais repetitivas, o ERP 
otimiza processos de negócios para que os fun-
cionários possam se concentrar em trabalhos de 
maior valor.

Vantagens competitiVas

 Um dos maiores ganhos 
com a implantação de siste-
mas tecnológicos de gestão 
administrativa é a gestão 
integrada, ou seja, unificação 
dos processos da empresa. O 
ideal é que todos os setores 
se conversem e que as infor-
mações fluam entre si. 

 A companhia ganha na 
organização financeira, fica 
mais fácil gerenciar os gastos, 
despesas, e investimentos, 
garantindo uma maior profis-
sionalização dos processos 
financeiros, facilitando a forma 

de identificar onde o dinheiro 
está sendo gasto, e apontar 
melhorias na parte de investi-
mento. 

 Quando o trabalho é feito 
de forma manual a probabili-
dade de erro é muito maior, 
pode causar esquecimento, 
erros de digitação ou de infor-
mação. 

 Estudos de casos reais indi-
cam que empresas que saem 
do controle manual para o 
tecnológico aferem ganhos de 
desempenho de até 60%.
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soluções

aposte na tecnologia
Ao fazer a escolha do sistema de gestão para sua empresa,  
esteja atento aos seguintes detalhes que fazem a diferença:

opções Variadas
Há dezenas de empresas no ramo de Tec-

nologia da Informação (TI) para atender as ne-
cessidades do setor: Telecon, Cigam, SAP, TO-
TVS, Mega, Sispro, PWI, Oracle, Senior, MSV 
e Teknisa são alguns exemplos. O Peruzzo Su-
permercados trabalha com o sistema SAP des-
de 2011. Segundo relato do vice-presidente da 
rede e coordenador do Comitê de Tecnologia 
de TI da Agas, Lindonor Peruzzo Júnior, quan-
do ocorreu a mudança para o ERP de grande 
porte, houve muita dificuldade de implementa-
ção: “Uma migração nunca é fácil. Na verdade, 
muda muito a cultura da empresa e ela passa a 
atuar mais no início de tudo, em vez de a partir 
do fim do processo como era no passado.” 

Dentro de um sistema semelhante ao SAP, 
nas palavras do dirigente, o que ‘nasce mal’ nor-
malmente gera problemas para a organização. 
“Isso quer dizer que temos que trabalhar mui-
to mais sobre processos, como falar de cadastro 
de produtos, árvore mercadológica (que é onde 
está alocado cada produto), tipos de produto 
(se ele é acabado, insumo), cadastro de clientes, 
cadastro de fornecedores”, explica. Tudo deve 
obedecer a um padrão, pois o cadastro correto 
de cada campo alimenta outros subsistemas in-

terligados e previne retrabalhos. “Hoje, com o 
sistema já em funcionamento, temos uma con-
fiabilidade muito grande de todos os processos 
e números”, admite. 

análise de objetiVos
Como coordenador do comitê de TI da 

Agas, Júnior indica que a escolha de ERP exige 
um exame minucioso do que se deseja e onde 
se quer chegar. “Quando analisamos as diversas 
opções de sistemas existentes, é muito válido 
conhecer clientes que os estejam utilizando 
para que entendam as suas vantagens e desvan-
tagens, de modo que possa ser feita uma avalia-
ção em conjunto com a diretoria da empresa”, 
aponta. “Sem sabermos o que queremos não 
chegaremos a lugar nenhum, então olhar uma 
tela e ver ela mais bonita não significa maior 
agilidade ou confiabilidade.” 

De acordo com o gerente de TI da Rede Vivo, 
Marcos Wentzel, na hora da escolha do sistema 
de gestão é primordial encontrar um que já esteja 
adaptado ao ramo de atividade em que a empresa 
atua, para que este atenda a todas as suas necessi-
dades. Ele reforça a necessidade de benchmarking. 
“É recomendado visitar empresas que utilizem o 
novo sistema, para entender mais de seu funcio-

 Faça o diagnóstico de suas 
necessidades urgentes e veja 
quantos recursos há para investir 
em tecnologia.
 Lembre-se de que o novo 

sistema precisa abarcar as normas 
fiscais gaúchas e brasileiras. 
Há dezenas de leis, tributos e 
impostos que os empresários 
varejistas precisam observar.

 Exija acesso aos dados por 
app ou tablet. Deve ser exigência 
para ver informações na hora, 
acompanhando as metas em 
tempo real.

 Um sistema de qualidade 
precisa lhe fornecer acesso 
aos números de vendas, ao 
faturamento, ao volume de 
produtos vendidos em diferentes 
categorias, ao tíquete médio 
e à venda líquida do seu 
supermercado em tempo  
real, a qualquer hora e em 
qualquer lugar.

 Certifique-se de que a empresa 
prestadora de serviço lhe garante 
assistência técnica e suporte para 
atualizações periódicas e solução 
de eventuais problemas.

 Com o passar do tempo, analise 
se a ferramenta cumpre com 
suas expectativas. Se considerar 
necessário, converse com outros 
clientes a respeito. 

 Dê preferência a sistemas 
que também ofereçam ao 
usuário pesquisa no mercado de 
preços online, assim abrem-se 
oportunidades para melhores 
negociações e maior margem.

 Verifique também a 
possibilidade de emissão de 
relatórios gerenciais e de inclusão 
de promoções da plataforma.
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Rede Vivo buscou 
sistema compatível 

com ramo e porte 
da empresa

namento na prática. É preciso buscar por sistema 
que tenha um custo/benefício compatível com o 
porte da empresa e que a equipe que implantar o 
sistema tenha conhecimento técnico do software 
em operação no empreendimento”, afirma.

A seleção deve ter o envolvimento de todos 
e o gestor de projetos (havendo este cargo) é 
quem deve ficar encarregado de cobrar a exe-
cução dos passos desde o início até o momento 
“Go-live”, que é a implantação. Antes de en-
trar em produção, a dica dele aos empresários é 
testar todos os cenários possíveis de operação, 
pois isso pode evitar muitas dores de cabeça 
posteriores. “Não aceitem virar o projeto sem 
que ele esteja em pleno funcionamento, pois 
todo o tempo que ganharás antecipando, per-
derás depois corrigindo os erros de um sistema 
mal implantado. Enfim, isso é a segurança que 

um gestor de projetos deve dar a empresa”, re-
sume Júnior. 

confiabilidade das informações
A Rede Vivo utiliza o sistema SAP, escolhido 

pela confiabilidade e segurança nas informações. 
Quando houve a troca de sistema, a empresa en-
frentou muita resistência às alterações, e grandes 
dificuldades ao assimilar as novas rotinas. “Tive-
mos casos onde a equipe de implementação do 
novo sistema não teve o conhecimento esperado 
e a percepção para conduzir e treinar as pessoas 
envolvidas da melhor forma”, observa Wentzel. 
“Nestas trocas, aprendemos que é necessário le-
vantar todos os pontos que terão impacto, e assim 
preparar as equipes corretamente, e sempre que 
possível, customizar os sistemas para reduzir os 
impactos no processo.”

Divulgação/Rede Vivo
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crescimento  
consistente

experiência de 11 anos como administrador 
da cooperativa de consumo do Banco do 
Brasil de Santa Maria fez com que Gilberto 
José Cremonese decidisse escolher o super-
mercado como o seu segmento no varejo. O 
Supermercado Santa Marta surgiu em 1994 
no bairro Santa Marta, em Santa Maria. Na 
época, mesmo o local sendo pequeno, com 
150 m² de área de vendas, quatro check-outs 
e em torno de 10 funcionários, já contavam 
com açougue, padaria, toda linha de secos e 
enlatados, produtos de primeira necessida-
de e cesta básica. “Com pequena quantida-
de, pois era bem menor o estabelecimento, 
mas já tínhamos todos esses produtos para 
vender”, lembra o criador do Supermercado 
Santa Marta. 

A
Posteriormente, junto com outros cole-

gas supermercadistas do Sindicato Intermu-
nicipal do Comércio Varejista de Gêneros 
Alimentícios de Santa Maria (Sindigêneros), 
fundaram a Rede Super. “Com a Rede Super 
começamos a aumentar o nosso estabeleci-
mento e hoje contamos com duas unidades”, 
comenta Cremonese. O Supermercado Nos-
sa Senhora das Dores atualmente é a loja fi-
lial, no bairro Dores, em Santa Maria, onde 
as quatro filhas estão também no negócio. 
“Como a Rede Super incentiva muito que a 
gente cresça, chegou a vez de fazer esse in-
vestimento”, ressalta ele.

Atualmente, o Supermercado Santa Mar-
ta possui uma área de vendas de 1.050 m² e 
o Supermercado Nossa Senhora das Dores, 
700 m². Há um mix de 7 e 9 mil produtos e 
uma equipe de 90 funcionários. O perfil dos 
consumidores dos supermercados é da classe 
B, C e D. Na análise de Cremonese, os prin-
cipais desafios para uma loja no autosserviço 
hoje é não saber qual direção tomar a partir 
da pandemia. “Somente no momento que ela 
encerrar o seu ciclo é que vamos saber como 
o consumidor vai se comportar.”

Os planos para o futuro no médio prazo 
é de crescer e implementar novos negócios, 
dependendo de como a economia irá se com-
portar após a pandemia. Em termos de de-
sempenho para o restante do ano, Cremonese 
diz que “conservar aquilo que temos já é uma 
grande vitória. Porque não basta ter somente 
vontade de crescer, de ter novas unidades, se 
nós não tivermos consumidores. Muita gente 
perdeu o emprego e muitas empresas estão 
para fechar ou fecharam.”

O Supermercado Santa 
Marta possui uma área de 

vendas de 1.050 m² e o 
Supermercado Nossa Senhora 
das Dores, 700 m². Há um mix 

de 7 e 9 mil produtos e uma 
equipe de 90 funcionários

Divulgação/Supermercado Santa Marta
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Isolamento social fez disparar uso da internet no 
Brasil e, pela primeira vez, as redes sociais são mais 

citadas do que a televisão como fonte de notícia

presença nas redes
maioria dos supermercados gaúchos e brasilei-
ros já acordou para o fenômeno das redes so-
ciais. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, 
Twitter e até a nova febre do TikTok angariam 
milhões de usuários cadastrados. Segundo um 
relatório da agência WeAreSocial, o brasileiro 
gasta pelo menos três horas diárias navegando 
por essas plataformas, sendo o terceiro mais 
presente no comparativo entre nacionalidades. 
Entretanto, ainda não são muitas as empresas do 
autosserviço que utilizam seu marketing nesses 
espaços para além de divulgação de encartes e 
ofertas pontuais, perdendo boas oportunidades. 

Segundo o mestre em Administração e instru-
tor do GES, Aírton Doria, o meio virtual tornou-
se o novo ambiente dos negócios em um mun-
do assolado por uma pandemia e cada vez mais 

A
tecnológico. Empresas que haviam protelado sua 
inserção dos seus negócios nas redes estão com-
preendendo de forma rápida e inequívoca que 
precisam se adequar a essa realidade. Mas como 
atuar e principalmente atender e vender no meio 
virtual? Como estabelecer conexões com os clien-
tes fiéis dentro dessa nova realidade de vendas? 

“A inserção de publicações em redes so-
ciais precisa ser estrategicamente avaliada, pois 
eventuais erros poderão comprometer a repu-
tação da empresa”, afirma. O ponto de partida 
sempre é identificar qual o principal canal de 
rede social frequentado pelos principais clien-
tes do supermercado. Normalmente, é válido 
estar presente em várias, lembrando-se que 
igualmente importante é realizar um cadastro 
de perfil completo, com fotos e informações de 
qualidade. Assim, é possível fazer publicações 
que os arregimentem e mobilizem comprado-
res, segundo as suas intenções de atendimento 
e vendas. Cada rede tem um perfil distinto e 
seu marketing precisa saber jogar com isso.

As redes sociais são excelentes mecanismos 
para gerar engajamento, demonstrar compro-
misso com a comunidade, tornar a marca co-
nhecida e, evidentemente, realizar ações pro-
mocionais. Há que se levar em consideração 
que toda e qualquer promoção, seja de que na-
tureza ou em que plataforma for, necessita ser 
minuciosamente planejada, levando em consi-
deração uma ampla negociação de compras com 
o fornecedor e de sua respectiva logística de en-
trega. “Considere também que é a precificação 
diferenciada do produto que o torna realmente 
atraente para a opção de escolha de compra do 

©iStock.com/scyther5
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cliente, desde que isso não comprometa a saúde 
financeira do supermercado”, lembra Doria.

Olhar atentO
Planejar um ano de publicações conforme 

o calendário de eventos e festas é uma das ações 
básicas do marketing empresarial. Outra dica 
importante é manter sempre um olhar externo, 
acompanhando portais de notícias ou sites que 
têm foco no mesmo assunto da sua página. O que 
está bombando? Qual a tendência ou o meme do 
momento e como isso pode ser aproveitado? Há 
algum assunto de repercussão ou alguma hashtag 
que pegou? 

Para quem está começando a trilhar esse ca-
minho, ou ainda enfrenta muitos percalços, a 
recomendação de especialistas é ficar de olho na 
concorrência ou fazer benchmarking com rede su-
permercadista que você considere ter um trabalho 
de referência no segmento. O que o concorrente 
está trazendo de novidade? Qual o tom de voz 
dele e como ele se comunica? Como as pessoas 
estão reagindo ao conteúdo dele? 

O momento atual tem proporcionado aos ges-
tores de supermercados várias reflexões positivas 
ou não sobre a eficácia do emprego do WhatsApp 
como ferramenta de comunicação social e prin-
cipalmente do relacionamento do supermercado 
com os seus clientes. “É essencial destacar que a 
sua adequada utilização deve ser feita de forma 
assertiva, para não incidir em erros elementares, 
tais como invasão de privacidade ou como são os 
e-mails marketing, que lotam as caixas postais dos 
destinatários, sendo sumariamente desconsidera-
dos ou removidos”, frisa Doria.

O monitoramento das redes sociais é uma 
análise realizada diariamente ou semanalmente 
com base nos dados e comentários que são recebi-
dos. Deste modo, a empresa mede a satisfação dos 
clientes/usuários e seu engajamento, verificando 
o que é essencial para ficar alinhado com assuntos 
que estão em alta e tem a ver com a loja ou marca. 
Postar de forma consistente (mas não exagerada) 
é bom desde que esteja trazendo resultados. Esse 
estudo é fundamental para decidir quais novas 
ações serão feitas e quais não vale a pena repetir. 

O primeiro passo para fazer monitoramento 
de redes sociais é levar em consideração os co-

Abir Das/Pexels

mentários feitos em posts anteriores. É por inter-
médio deles que seu público-alvo dá opiniões e 
críticas sobre o conteúdo postado. É um espaço 
também para sanar dúvidas ou ouvir sugestões. A 
seguir, meça o desempenho das postagens realiza-
das levando em conta o alcance, a quantidade de 
engajamento, de curtidas, de compartilhamentos 
e de comentários. O que está dando certo se man-
tém, o que não está se modifica.

A agência especializada Moustache, que tem 
entre seus clientes o governo de São Paulo e a 
XP Investimentos, lembra que todas as redes 
sociais oferecem informações sobre a audiên-
cia e o público que tem interagido nas posta-
gens. No Instagram, por exemplo, é possível 
encontrar essas informações ao clicar no canto 
superior direito no símbolo de três riscos e, em 
seguida, ir em “informações”. Nesta página, é 
possível observar quais publicações tiveram 
melhor desempenho, quais são os seus segui-
dores, qual o gênero deles, entre outros dados. 
Há ferramentas online ou apps que ajudam nes-
se processo também. 

Aplicativo TikTok 
vem ganhando a 
preferência de 
jovens com vídeos 
curtos e divertidos
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COnfira Os Canais mais aprOpriadOs 
para divulgar sua empresa

 Facebook: seu diferencial é o enor-
me potencial para negócios: pági-
nas empresariais, anúncios pagos, 

engajamento e um contato direto com sua 
base de seguidores. 53% dos usuários são 
mulheres. É a rede social mais popular entre 
pessoas com 18 a 29 anos.

 Instagram: seu uso cresce anualmente 
e já é a 2ª rede social mais utilizada 
por empresas brasileiras, por apre-

sentar superiores taxas de engajamento. Uma 
imagem basta para gerar um post, e as hashta-
gs ajudam na visualização. Recompensar seus 
seguidores é uma maneira de ganhar novos e 
manter os atuais sempre fiéis à sua página. 

 LinkedIn: destaca-se pelo foco profis-
sional. Tem mais de R$ 43 milhões de 
usuários no Brasil, entre estudantes 

e profissionais de diversas áreas. Dicas de 
carreira, recrutamento de pessoal, lançamento 
de produtos e publicação de artigos são alguns 
dos conteúdos mais populares.

 Twitter: a rede social dos textos 
curtos contém um fluxo contínuo de 
comunicação, o que a coloca como 

um componente chave para diversas estra-
tégias de marketing de conteúdo. São cerca 
de 18 milhões sendo usuários brasileiros. 
É popular entre pessoas com 18 a 34 anos, 
das classes AB. Permite anúncios também 
pelo Twitter Ads.

 YouTube: site de vídeos mais acessado 
no Brasil, segundo país do mundo 

com mais tráfego na plataforma. A rede é a 
que mais tem impacto nas conversas diárias: 
cerca de 72% afirma que os vídeos da platafor-
ma fazem parte de conversas entre amigos e 
familiares. 44% dos usuários da internet no 
país assistem vídeos no YT todos os dias.

COnheça O tiktOk 
O aplicativo chinês TikTok (criado em 2016) 

foi o mais baixado na quarentena, atingindo dois 
bilhões de downloads no mundo. A rede social que 
até então era quase só para postar vídeos curtos 
com passos de dança e paródias, está começando 
a ser percebida como veículo de marketing para 
empresas e marcas. Segundo a administradora e 
empresária Veronicah Sella, com MBA em Ma-
rketing pela Fundação Getulio Vargas, por ter 
uma linguagem mais leve e divertida em vídeos 
curtos, o app tem fomentado diversas estratégias 
pelo globo. “A Nestlé, inclusive, contratou um 
novo funcionário usando a plataforma, em uma 
das fases do processo seletivo, enquanto a Nike 
e a Apple Music também já começaram a dar os 
primeiros passos por lá”, relata. 

A maior parte do consumidor do aplicativo ainda 
é de crianças, adolescentes e jovens, de ambos os gê-
neros. O público adulto de até 34 anos, todavia, tem 
crescido, tanto que, com quase um bilhão de usuá-
rios ativos, a novidade já é a quarta rede social mais 
usada no mundo, de acordo com a agência WeAre-
Social. Na visão de Veronicah, a melhor maneira de 
começar a explorar o universo ‘tiktoker’ é formando 
parceria com influenciadores digitais, com as hashtags 
challengers (ou desafios), com a criação de stickers (ou 
adesivos digitais) da marca ou com os tradicionais 
anúncios; compartilhando desde dicas de culinária 
a decoração, esportes até construção, sempre com 
conteúdo criativo e rápido. 

O Supermercados Tischler, com oito lojas em 
Cachoeira do Sul, é uma das primeiras empresas do 
ramo a apostar na plataforma, criando uma promo-
ção com a hashtag #TácomTischler. É um estímulo 
aos clientes gravarem vídeos com danças nas lojas, 
concorrendo a R$ 300 em compras. De acordo com a 
administradora da rede, Mariane Labres, a existência 
de muitos clientes jovens e a preferência pelo app por 
funcionários e seus filhos motivou a iniciativa. “Te-
nho uma mente bem aberta para esse tipo de novida-
de tecnológica. Na verdade, essas ações já existem há 
anos fora do Brasil. Por que não utilizar o TikTok até 
para lançar produtos? Produtos que atingem a Gera-
ção Z, orgânicos, veganos, vegetarianos. São estímulo 
a parcerias com fornecedores também, fazendo algo 
divertido que gera engajamento”, explica. 
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produtos (limpeza)

Com a pandemia, produtos para limpeza  
de ambientes ganharam força na corrente  

de prevenção ao coronavírus

O
linha em alta

papel da limpeza doméstica é fundamental para 
manter um lar saudável, organizado e com mais 
qualidade de vida para a família. A prática ajuda 
a prevenir inúmeras doenças, principalmente as 
transmitidas por micro-organismos. Quartos, 
banheiros e cozinha são alguns dos cômodos que 
mais precisam de atenção, isso porque é neles que 
se concentra o maior número de ácaros, bactérias 
e germes que causam doenças. Mas a pandemia 
do coronavírus não apenas acentuou esses cuida-
dos como promoveu o asseio das mãos pelo álcool 
em gel ou pela lavagem com água e sabão.

Hoje, os consumidores procuram por pro-
dutos com máxima eficiência e mínimo esforço, 

além de versatilidade, para que todos os membros 
da casa possam contribuir com as tarefas domés-
ticas. A indústria tem se alinhado à nova realidade 
e está em constante evolução para oferecer novi-
dades em embalagens funcionais e mais práticas 
na limpeza doméstica. Nos últimos anos, o mer-
cado de limpeza no Brasil cresce, apesar da crise 
econômica, e as empresas têm investido signifi-
cativamente em inovações para o setor. O alto in-
vestimento da indústria no mercado de limpeza, 
somado ao importante papel regulamentador da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), contribui para a profissionalização do setor.

O Brasil conta hoje com mais de 2,5 mil em-
presas no setor, segundo dados da Associação 
Brasileira das Indústrias de Produtos de Higie-
ne, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de 
Uso Profissional (Abipla). Desse total, 83,8% são 
microempresas, 12,2% são pequenas empresas, 
3,1% são médias e somente 0,6% são grandes. 
Juntas, elas geram cerca de 50 mil empregos e 
suas vendas superam R$ 21 bilhões por ano. Os 
principais importadores de produtos do setor 
são os países do Mercosul, e os países que mais 
exportam para o Brasil itens da categoria são os 
Estados Unidos, a Espanha e a Indonésia. 

Desempenho cresce
Os produtos de limpeza vêm crescendo em 

desempenho há alguns anos. Em 2018, o seg-
mento apresentou alta de 5,4% em relação ao 
ano anterior, e em 2019 a alta foi de 3,11%. Com 
a chegada da pandemia de coronavírus, houve 
um boom na venda de diversos produtos sani-

©iStock.com/gilaxia
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tários, como álcool em gel, desinfetantes, sabão 
e papel higiênico. Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
apenas três setores escaparam do tombo na pro-
dução industrial em abril. Em comum, eles são 
ligados a produtos considerados essenciais em 
meio à pandemia da Covid-19 no Brasil. Com 
as pessoas dentro de casa, cresceu a produção de 
alimentos (3,3%), remédios (6,6%) e produtos 
de limpeza e higiene pessoal (1,3%).

O segmento de limpeza sofreu menos o im-
pacto da crise, muito por causa das recomen-
dações sanitárias de reforço de higienização de 
ambientes para combater o coronavírus. Na 
projeção de economistas, contudo, se as me-
didas de distanciamento social persistirem e o 
desemprego se aprofundar, a tendência é que 
mesmo a produção de itens essenciais passe a 
cair. Por enquanto, de acordo com a Abipla, o 
crescimento divulgado está dentro do previsto. 

A consultoria de mercado Kantar vem acom-
panhando as mudanças de consumo e destaca 
as principais transformações e as tendências no 
comportamento do consumidor pós-quarente-
na. Na fase inicial de isolamento social, a esto-
cagem de itens de limpeza e alimentos deram o 
tom. A preferência foi pelo comércio local, em 
função da comodidade de ser mais próximo de 
casa e pelo número menor de pessoas no am-
biente, o que implica em evitar aglomerações. 
A sensação de limpeza e de proteção também 
ganhou força, o que impactou diretamente o 
consumo de produtos de higiene pessoal: ma-
tar os germes, sentir-se limpo e fresco, além 
da hidratação, são as principais necessidades 
que crescem nos cuidados com a pele. Outro 
movimento percebido é o crescimento da im-
portância em embalagens maiores em limpado-
res de banheiro, multiuso e detergente em pó, 
principalmente. Sábado é o principal dia para as 
compras de limpeza. 

perfil De consumiDor
Pesquisas da Nielsen indicam que o perfil de 

consumidores de limpeza se concentra majori-
tariamente em shoppers de 30 a 39 anos ou de 50 
e mais. Os maiores mercados estão concentra-
dos nas classes A e B, lares com presença de dois 

©iStock.com/urbazon

filhos, com vendas maiores nas regiões Centro-
Oeste e Sul. O consumidor da cesta de limpe-
za caseira continua reduzindo sua fre quência e 
procurando aumentar a intensidade com que 
realiza suas compras. A lógica dele é buscar a 
melhor forma de se abastecer, considerando o 
volume levado a cada ocasião de compra. Antes 
da pandemia, o canal cash and carry (atacarejo) 
ganhava penetração, chegando a 43% dos lares 
brasileiros, em virtude do oferecimento de uma 
boa equação de custo/benefício.

proceDimentos Diferem
Com a pandemia do coronavírus, a Asso-

ciação Brasileira do Mercado de Limpeza Pro-
fissional (Abralimp) decidiu esclarecer dúvidas 
a respeito de como efetuar a higienização ade-
quada dos ambientes e quais os procedimentos 
mais indicados, justamente pela limpeza ser uma 
das principais maneiras de conter a proliferação 
do vírus. As informações são do químico Miguel 
Sinkunas e do conselheiro técnico Thiago Lopes, 
diferenciando os conceitos de limpeza, higieni-
zação, desinfecção, sanitização e esterilização.

De acordo com eles, limpeza é a remoção 
da sujeira de superfícies. Se utilizar um produto 
químico no processo convencional de limpeza, 
com esfregação e enxágue, há uma redução de 
até 60% de microbiologia. Somente a limpeza 
não é o suficiente para eliminar vírus e bactérias. 
O processo de desinfecção de um ambiente con-
siste no uso e na aplicação de um desinfetante 
de uso geral, produto que busca eliminar das 
superfícies 99,9% dos germes, bactérias e vírus, 

setor De limpeza
em números:

2.515 
empresas no Brasil: 
2.110 microempresas, 
308 pequenas, 80 
médias, 17 grandes

Cerca de

50 mil 
empregos 
gerados

Vendas somam  

R$ 21 bilhões

Três principais 
países de destino 
das exportações: 
paraguai, argentina 
e Uruguai.

Três principais 
países de origem 
das importações:  
eUa, espanha e 
indonésia

Desempenho do 
setor: +5,4% (2018)  
e +3,11% (2019) 

Fonte: IBGE
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produtos (limpeza)

reduzindo-os a níveis não patogênicos, com um 
tempo médio de contato de 10 minutos.

A higienização corresponde ao processo de 
limpeza, retirando as sujidades do ambiente, 
seguida de desinfecção. A sanitização, por sua 
vez, é mais apropriada à indústria alimentícia 
e prevê o uso de sanitizantes específicos, que 
eliminam níveis de componentes microbioló-
gicos. Esse processo não se aplicaria ao dia a dia, 
pois obedece a regras diferentes da desinfecção. 
A esterilização significa efetuar a eliminação 
total de germes, inclusive seus esporos, por 
meio de processos físicos ou químicos bastante 
agressivos e restritos. É um processo utilizado 
em situações em que é necessária a máxima se-
gurança, como em salas cirúrgicas de hospitais 
ou em locais de biossegurança, com a elimina-
ção total dos microrganismos. Para ambientes 
residenciais e empresas em geral, os especialis-

Área produto método

piso Detergente e 
desinfetante

limpeza úmida com 
mop ou pano de limpeza

porta Detergente e 
desinfetante

pano de limpeza

maçaneta e interruptores Detergente e 
desinfetante

pano de limpeza

espelho Detergente e 
desinfetante

pano de limpeza

Bancadas e balcões Detergente e 
desinfetante

pano de limpeza

Vasos sanitários, válvulas 
de descarga e torneiras

Detergente e 
desinfetante

pano de limpeza / es-
cova sanitária

Dispenser Detergente e 
desinfetante

pano de limpeza

mobiliários Detergente e 
desinfetante

pano de limpeza

Gôndolas e bancadas Detergente e 
desinfetante

pano de limpeza

Mouse, teclado, máquinas 
de cartão de crédito

Detergente e 
desinfetante

pano de limpeza

saiba mais
Veja como utilizar produtos e métodos de limpeza por área de empresa 
e até mesmo sua casa, a fim de prevenir a contaminação por coronavírus:

Fonte: Manual de procedimentos de limpeza durante a pandemia de Covid-19 para estabelecimentos comerciais (Abralimp)

tas recomendam o processo de higienização, ou 
seja, uma limpeza seguida de desinfecção.

curiosiDaDes evolutivas
O termo limpeza deriva do latim limpidus, 

“transparente, claro, nítido”, e do grego lampein, 
“reluzir, brilhar”. O termo higiene se originou 
do francês hygiène, que, por sua vez, se originou 
do grego hygieinós, ou “o que é saudável”. Este 
último termo também deu origem ao nome da 
deusa grega da saúde, limpeza e sanitariedade, 
Hígia. Mas a evolução dos hábitos levou bas-
tante tempo, até porque o desenvolvimento 
dos estudos sobre ações bactericidas só ocorreu 
a partir do século 19, com os trabalhos de Louis 
Pasteur e Robert Koch, entre outros.

A falta de higiene foi a razão de muitas enfer-
midades na história humana, como a peste negra 
e a tuberculose, que dizimaram milhares de vidas. 
O papel higiênico, por exemplo, foi inventado em 
1857, e já foi motivo de discussão porque, na opi-
nião de muitos na época, a folha de bananeira ou 
a palha de milho estavam perfeitas. 

Outra situação interessante era que tomar 
banho em excesso, na Idade Média, tinha a fama 
de ser prejudicial à saúde. O hábito de homens e 
mulheres era tomar dois ou três banhos por ano. 
E quando a família decidia que deveria tomar ba-
nho, a organização funcionava da seguinte forma: 
o chefe da família tinha preferência em usar a água 
limpa, depois vinham a mãe e os filhos, do mais 
velho ao mais novo. No Ocidente, a populari-
zação do banho só aconteceu de fato a partir da 
década de 1930. Nessa época, a lavagem do corpo 
era realizada aos sábados, mesmo dia em que as 
peças íntimas das crianças eram trocadas. Após a 
Segunda Guerra Mundial, o processo de recons-
trução de várias casas permitiu que os chuveiros 
fossem disseminados por toda a Europa. 

No começo da colonização brasileira, a maio-
ria dos dejetos eram depositados nas ruas. No Rio 
de Janeiro e outras localidades, as necessidades fi-
siológicas eram realizadas em bacias ou penicos. 
Os escravos recolhiam em tonéis equilibrando na 
cabeça para levar o mais longe possível da casa de 
seu “senhor”. Os vasos com descarga só seriam 
criados no final do século 19 pelo engenheiro sa-
nitário e encanador inglês George Jennings.
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gestão

ono. Segundo definições do dicionário: possui-
dor, proprietário, senhor, possuinte, senhorio, 
amo, chefe, controlador, patrão. Será que es-
tas definições fazem sentido em se tratando de 
uma empresa?

A resposta é sim, fazem todo o sentido na 
visão da empresa, de como ela é, qual será sua 
missão e seus valores. Em minha trajetória de 
mais de 20 anos em companhias de todos os 
portes, me deparo com esta questão, e cada vez 
me convenço de que o jargão “a empresa tem 
a cara do dono” é verdadeiro. Seja o dono com 
perfil de líder, chefe, democrático ou autocráti-
co, esta é a cultura que prevalece. 

Mais de 80% das empresas de pequeno e 
médio portes no Brasil, segundo algumas esta-
tísticas, são empresas familiares. E é neste con-
texto que as empresas têm que se desenvolver. 
Seja empresário ou empreendedor, quem inicia 
um negócio é meritório do lugar ao sol, mas 
será que isso basta? Ser proprietário é poder 
fazer o que quiser? E a administração pessoal 
influencia o jeito da empresa na forma de agir e 
no seu sucesso? A meu ver, a organização pode 
implantar programas, planejamentos, processos 
internos de qualidade de RH, coaching e outras 
técnicas mais, porém o fator crítico de sucesso 
ou insucesso destes projetos é a visão e a forma 
do dono pensar. 

Se o dono tem a visão que as pessoas não são 
confiáveis, haverá uma cultura de desconfiança 
nas relações de trabalho. Se o dono só pensa em 
lucro, o cotidiano será de cálculos ganha-perde. 
Se o dono só vê problemas, a empresa poderá 
ter dificuldades em achar soluções. Se o dono é 
pessimista e reclama de tudo, possivelmente as 
pessoas terão uma jornada de trabalho desesti-
mulante e extenuante.

Tive uma determinada experiência, no in-
terior do estado, em que o dono só depositava 
confiança nos integrantes de sua família, ou seja, 
contratava muitos parentes. Como resultado, 
seu negócio carecia de profissionalismo. Téc-
nicos em determinadas áreas não eram ouvidos 
porque não eram “confiáveis”. Esse proprietá-
rio tomava decisões por impulso, conforme seu 
humor, e para ele ninguém era bom o suficien-
te, estava sempre achando defeitos. Como con-
sequência, projetos não tinham sequência e os 
resultados oscilavam. 

Então, meu conselho aos administradores é: 
olhe um pouco para você, vivente! Tente perce-
ber qual a sua visão de mundo, das coisas, das 
pessoas. Busque o aperfeiçoamento, sabendo 
que és o responsável pelas suas atitudes e que 
suas escolhas refletirão nos valores e no ambien-
te empresarial.  O copo está meio cheio ou meio 
vazio? Seu comportamento dita a resposta. 

D
“Seja empresário ou 
empreendedor, quem 
inicia um negócio é 

meritório do lugar 
ao sol, mas será 

que isso basta? Ser 
proprietário é poder 
fazer o que quiser? 
E a administração 

pessoal influencia o 
jeito da empresa na 

forma de agir e no  
seu sucesso?”

O dOnO 
dO negóciO

Jôni Franck coSta 
consultor de empresas, instrutor 
da Agas, professor e Mestre em 

Administração pela Ufrgs
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onfira abaixo as dicas para fazer seu supermer-
cado alcançar melhores resultados, atraindo e 
conquistando mais clientes:

 Para que uma experiência de compra mar-
que de forma positiva a mente do consumidor, 
é necessária uma grande atenção aos detalhes, 
por exemplo: fazer na padaria uma separação na 
exposição entre os pães franceses “mais torrados 
ou menos torrados”.

 Uma loja deve sempre ser bem iluminada, 
principalmente as gôndolas, pois as cores das 
embalagens ganham brilho com a incidência da 
luz, e sabemos que o visual é responsável por 
boa parte das vendas.

 No hortifrúti você pode separar as ba-
nanas por prazo para serem consumidas, por 

C

Janer Costa  
Instrutor e palestrante nas áreas de Marketing e 

Gestão de Pessoas, atuando em treinamentos 
empresariais e na área acadêmica

Marketing experiencial
e atMosfera de loja
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exemplo: para serem consumidas em dois dias 
ou para serem consumidas em cinco dias.

 Comprovadamente as gôndolas escuras 
realçam as cores dos produtos, você não precisa 
trocar todo o seu mobiliário de uma vez só, pois 
sabemos que o investimento é alto, eu recomen-
do começar pelas seções de cervejas e chocolates.

 Pesquisas mostram que a música pode elevar 
em 70% as vendas de uma categoria, certamente 
se você colocar música italiana na seção de vinhos 
e fizer um ponto extra de vinho italiano, com um 
bom merchandising, vai ter resultados positivos.

 Em razão de as pessoas estarem passando a 
maior parte do tempo em casa nos últimos me-
ses, consequentemente estão cozinhando mais, 
que tal montar um kit da cozinha italiana ou kit 
para um café especial da tarde, onde você pode 
já estimular a compra de uma máquina de café?

 A busca por receitas de culinária no Goo-
gle aumentou exponencialmente nos últimos 
3 meses, você está aproveitando esta oportuni-
dade em sua loja? Que tal explorar receitas no 
hortifrúti através de telas ou cartazes?

 Os clientes, ao contrário do que acontecia 
antes da Covid-19, estão ficando menos tempo 
dentro da loja e acabam esquecendo de muitos 
itens devido a pressa. Por isso, as categorias que 
não se enquadram em compra de rotina devem 
receber atenção especial em pontos estratégi-
cos, como por exemplo, expor escova de dentes 
no check-out.
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perfil do fornecedor (Silvestrin)

Foco na inovação
om o objetivo de comercializar kiwis, fruta que 
era plantada pela família Silvestrin, a empre-
sa de mesmo nome iniciou suas atividades em 
1992, em Farroupilha. Por isso, a primeira marca 
foi chamada de Kiwi’strin. “Imediatamente foi 
percebida a necessidade de trazer kiwis de ou-
tras regiões produtoras, para suprir a demanda 
ao longo do ano e não apenas durante a época 
da safra. Na continuidade, vieram outras frutas, 
como maçãs, peras, ameixas”, explica o diretor 
comercial, Silvio Zilli. 

Estruturada para ser uma das maiores dis-
tribuidoras de frutas do país, a Silvestrin possui 
unidades de comercialização em Farroupilha 
(RS), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF). Além 
dessas, também possui um parque de recebi-
mento e processamento das frutas que chegam 
de diversos fornecedores espalhados pelo mun-
do. Como o tempo é um fator fundamental para 
o segmento, foi criada a unidade de logística, 
que se transformou na Transportadora Silvestrin 
e tem uma frota que atende toda a América do 
Sul. Em 2016 foi criada a Eurocompany Brasil, 
em parceria com a Eurocompany da Itália, para 
o trabalho especializado em frutas secas, nozes e 
sementes. Recentemente, foi adquirido um po-
mar em Bom Jesus, para a produção de maçãs. 
De acordo com Zilli, os fundamentos do cres-
cimento se encontram na firmeza de propósito 

C

Silvestrin investe 
em frutas 

diferenciadas 
e busca ter 

fornecedores de 
todo o mundo 

e da aplicação fiel dos valores propagados pela 
empresa: protagonismo, parceria, trabalho em 
equipe, disciplina, responsabilidade socioam-
biental e fé.

A Silvestrin possui hoje mais de 25 mil m² de 
packing house, e mais de 75 mil toneladas são co-
mercializadas anualmente. Englobando todas as 
unidades e empresas, há 600 funcionários. Com 
mais de 250 variedades de frutas comercializa-
das, possuem um mix completo de frutas frescas, 
nacionais e importadas, que são disponibilizadas 
embaladas ou em granel. A Eurocompany tem 
seu foco nas frutas secas, nozes e sementes.

Segundo Zilli, um dos maiores desafios en-
contrados no segmento é a preferência por uma 
comercialização em granel, o que dificulta a 
identificação e valorização das marcas pelo con-
sumidor. “Construir marcas fortes, com padrões 
seguros de qualidade, evitar a ruptura e reduzir 
as perdas é o maior desafio a ser enfrentado em 
conjunto por fornecedores e varejistas”, comen-
ta. O objetivo da Silvestrin é cada vez mais ser 
reconhecida por proporcionar uma vida me-
lhor, através de uma alimentação mais saudável, 
oferecendo acesso a produtos com sabor, feitos 
dentro das práticas agrícolas modernas e susten-
táveis, de qualidade e que façam parte do dia a 
dia das pessoas.

A garantia do fornecimento de frutas pelo 
maior tempo possível, independentemente da 
sazonalidade, é o diferencial da empresa. Tam-
bém a constante inovação, com frutos quase 
desconhecidos pela maior parte da população e 
buscando fornecedores em todos os cantos do 
planeta. Além disso, a preocupação com evitar 
a ruptura, através de um padrão de qualidade 
consistente e da estrutura de logística própria. 
Diante do momento conturbado atual, a Silves-
trin espera se consolidar ainda mais a posição 
como fornecedores de alimentos saudáveis e em 
distintas embalagens (dentro dos conceitos da 
sustentabilidade) acompanhando as tendências 
de consumo pós-Covid-19. di
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A Silvestrin traz a nova turminha 
das Frutas Divertidas! 

Em breve, você vai encontrá-las
nos melhores PDVs. São produtos 
selecionados e embalados com 
todo cuidado e segurança, 
ideais para seu e-commerce!

@frutasdivertidas.oficial

www.silvestrin.com
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calendário promocional (Natal/RéveilloN)

Com a pandemia de Covid-19 mais  
controlada, varejistas poderão apostar no  

calendário promocional de final de ano 

esperança de 
boas vendas

período de Natal e Réveillon é para os va-
rejistas uma das épocas mais esperadas para 
aumentar as vendas e recuperar as que foram 
perdidas ao longo do ano. De acordo com o 
balanço da Associação Gaúcha de Supermer-
cados (Agas), os supermercados do Rio Gran-

de do Sul fecharam 2019 com alta de 6,5% nas 
vendas de Ano Novo. De acordo com a Agas, 
espumantes e carnes suínas lideraram as ven-
das para as comemorações de fim de ano. Por 
conta do calor, também houve alta procura 
por refrigerantes e cervejas. O desempenho O

Negative Space/Canva
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nesses produtos foi 15% superior ao mesmo 
período de 2018. Além disso, 50% das vendas 
na véspera da virada se concentraram entre 
carnes e bebidas.

Contudo, Liliane Rohde, professora de 
Comportamento do Consumidor da ESPM 
Porto Alegre, alerta que a projeção de vendas 
para as datas este ano não são das melhores, 
por dois motivos. Primeiro, em função da 
pandemia, e segundo pela recessão provocada 
por este cenário. “As pessoas estão mudando 
de hábitos, voltando-se mais para si mesmas, 
aos seus afetos, para os seus valores e menos 
para os valores materiais e os bens. Se essa 
tendência se confirmar, as compras de final 
de ano serão em menores valores, com mais 
significado, com afeto e compradas muitas 
vezes online, mesmo que o varejo esteja regu-
larizado”, explica. 

Diante deste cenário de isolamento social, 
os supermercados são os grandes protagonis-
tas, por serem um dos poucos varejos abertos 

durante todo o período, um dos únicos luga-
res indispensáveis para abastecer qualquer lar. 
De acordo com a professora, o supermercado 
representou o único momento de saída de 
casa, então possui uma memória positiva, de 
relaxamento, de lazer. “Os supermercadistas 
podem usar esse sentimento na época de final 
de ano para as pessoas que não vão comprar 
presentes caros, mas que poderão promover 
um jantar, uma confraternização junto a seus 
familiares e amigos.” 

Liliane acredita que no calendário promo-
cional do segundo semestre, a pandemia esta-
rá numa decrescente. “Com a Covid-19 mais 
sob controle, o comércio poderá voltar a traba-
lhar as datas comemorativas com promoções 
de vendas, brindes e atividades. Talvez ini-
cialmente não com aglomerações, mas ações  
realizadas de maneiras diferentes. Eventos 
online ou com pequenas participações de pú-
blico”, reflete. Para obter bons resultados, 
ela sugere realizar promoções de vendas, 
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descontos, como “pague dois, leve três”. No 
caso de vendas online, procurar dar frete grátis 
e oferecer trocas promocionais em busca de 
fidelização e recorrência. Um dos fatores que 
influenciam as vendas no final do ano são as 

Nick Gesell/Canva

PrePare-se Para faturar
veja algumas dicas de ações para o período:

 Dê um “clima de festa” nas  
suas páginas digitais e decore a  
loja física. 

 o Natal é a melhor data do ano  
para vendas. aproveite para investir.  
os anúncios digitais tem custo mais 
baixo do que outros canais tradicionais, 
e além disso seu resultado pode  
ser mensurado.

 Realizar sorteios para os clientes 
no fim de ano sempre é uma boa  
ideia. Principalmente por estimular  
as vendas e também pelo aumento  
do ticket médio.

 o Natal é uma data conhecida  
por unir a família, construir relações  

e principalmente por ser uma época 
de grande felicidade. Uma boa 
pedida é criar uma campanha  
com apelo mais emocional para  
os seus clientes. Mas sem 
ofertas, apenas para trabalhar 
posicionamento e branding.

 Cross merchandising aumenta 
vendas. Selecione produtos 
relacionados aos mais consumidos  
e divulgue para uma lista de clientes 
que compram os itens para disparar 
sua campanha.

 Certifique-se de que seu estoque  
de bebidas esteja preparado para 
grande consumo.

condições financeiras e o número de traba-
lhadores com carteira assinada e oficialmente 
empregados, porque estes têm a injeção de 
dinheiro do décimo terceiro salário. 

“Como o número de consumidores e de 
brasileiros com carteira assinada e emprego 
formal tende a diminuir depois da pandemia, 
essa injeção do décimo terceiro vai ser um 
pouco menor. Mas ela existe e sempre dá um 
alento para o varejo, e para os supermerca-
distas mais ainda”, pontua Liliane. Outro fa-
tor que influencia as vendas de final de ano 
é o aspecto emocional dos consumidores.  
O otimismo ou o pessimismo em relação ao 
seu futuro. 

Para a professora, as estratégias de divul-
gação devem compreender as redes sociais, 
criando conteúdos relevantes para os con-
sumidores e filmes publicitários que passem 
emoção no Natal. “Ainda mais agora nesse 
ano tão difícil, tenha a pandemia já passado 
ou não. Acredito que a emoção, mexer com 
os valores tradicionais, a família, o amor e a 
fraternidade, são jeitos e maneiras de fazer 
divulgações efetivas que possam engajar e 
trazer o consumidor para a sua loja.” 
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recente decisão do STF sobre a inconstitucio-
nalidade do art. 29 da MP 927 gerou uma série 
de dúvidas sobre o enquadramento da Covid-19 
como doença do trabalho. Antes de analisar seus 
reais efeitos, é importante conceituar a doença do 
trabalho e as consequências de sua configuração 
na relação de emprego. 

Doença do trabalho ou doença ocupacional é 
a aquela proveniente de contaminação no exer-
cício da atividade laboral. Uma vez constatada, o 
empregador deverá emitir a CAT – Comunicação 
de Acidente de Trabalho. Nesta hipótese, caso fi-
que afastado por período superior a 15 dias e goze 
benefício previdenciário, o empregado fará jus à 
garantia provisória no emprego pelo período de 
doze meses. Além disso, o empregador poderá ser 
obrigado a pagar indenização ao empregado pelos 
danos materiais e morais decorrentes da doença, 
quando constatada a culpa. A culpa, por sua vez, 
se constata quando o empregador agir com im-
prudência, imperícia ou negligência. 

Definido o conceito e as consequências da 
doença ocupacional, passamos a analisar os efei-
tos da decisão do STF que suspendeu, por de-
cisão liminar, o art. 29 da MP 927, cuja redação 
era a seguinte: “Artigo 29 – Os casos de conta-
minação pelo coronavírus (Covid-19) não serão 
considerados ocupacionais, exceto mediante 
comprovação do nexo causal”.

O objetivo da norma era exigir a prova do 
nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. 
A maioria dos ministros, no entanto, acompa-
nhou a divergência aberta pelo ministro Ale-
xandre de Moraes sob o fundamento de que o 
ônus atribuído seria excessivo, ante a impossi-
bilidade de definir com precisão a circunstância 
da contaminação. O paradigma utilizado foi o 
dos profissionais de saúde, que estão na linha 
de frente do combate à doença.  

Entretanto, não são verdadeiras as notícias de 
que o adoecimento será sempre ocupacional. O 
que se afastou foi a exigência de comprovação 
estabelecida na MP. Com efeito, permanece em 
vigor a regra geral prevista no inciso III do art. 21 
da Lei 8.213/91. Não só a Covid-19, mas toda e 
qualquer doença somente será ocupacional quan-
do presente o nexo causal (relação entre a doença 
e a atividade laboral).

Neste cenário, afigura-se fundamental que 
o empregador observe rigorosamente os proto-
colos estabelecidos pelo Governo Federal, Es-
tadual e Municipal. A adoção destas medidas se 
presta como elementos de prova a afastar a re-
lação de causalidade, além de comprovar que o 
empregador não foi negligente, o que afastaria 
sua culpa e consequente responsabilidade pelos 
eventuais danos morais e materiais decorrentes 
da doença do empregado. 

A

“Doença do 
trabalho ou doença 

ocupacional é a 
aquela proveniente 

de contaminação 
no exercício da 

atividade laboral.”

EDuArDo CAringi rAupp
advogado trabalhista

COVID-19 é DOença 
DO trabalhO?
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Agas entra no universo das lives para oferecer 
informação e integração entre fornecedores e 

supermercadistas durante fase de isolamento social

quem sabe faz ao vivo
isolamento social provocado pela pandemia de 
coronavírus ocasionou uma proliferação de li-
ves corporativas como forma de alinhar estraté-
gias, divulgar produtos e conquistar clientes. A 
Agas, desde o final de maio, passou a promover a  
Expolive como forma de integração entre su-O

Girando Sol mostrou novidades do portfólio na primeira Expolive Agas

App da Fideliza estuda a ciência de compra para rentabilizar varejo

permercadistas e fornecedores em um pe ríodo 
em que grandes eventos e até mesmo visitas de 
vendas foram postergadas em nome da saúde. As 
apresentações e conversas online (por intermédio 
do aplicativo Zoom) reuniram dezenas de empre-
sários com sorteios de produtos aos participantes. 

A primeira Expolive foi com o diretor-presi-
dente da Girando Sol, Gilmar Borscheid, no dia 
26 de maio. O encontro serviu para a indústria 
de higiene e limpeza de Arroio do Meio mostrar 
campeões de venda e alguns de seus lançamentos, 
como a linha renovada de amaciantes tradicionais 
em quatro fragrâncias. “Foi um orgulho participar 
da iniciativa! Novas tecnologias nos aproximam 
mesmo distantes e pudemos compartilhar nossas 
estratégias para fazer a diferença nos negócios e 
na vida do consumidor. É algo que veio para fi-
car”, ressaltou. Além de proporcionar bons ne-
gócios entre fornecedor e supermercadistas, a live 
sorteou uma TV 43 polegadas para Emmanuely 
Müller, da Rede Müller, de Taquara. Ela também 
recebeu uma cesta com produtos da expositora.

No dia 9 de junho, foi a vez da startup paulista 
Fidelizap mostrar suas soluções. O diretor Ander-
son Fernandes falou sobre os quatro componentes 
da plataforma tecnológica: um aplicativo do con-
sumidor e os portais do varejista, do fornecedor e 
do fabricante. “O pilar do varejista é onde está a 
maior riqueza, pois ele registra todas as compras 
feitas no PDV, agrupa ofertas de marketing digital 
(push, SMS ou e-mail), pode criar campanha de 
prêmios, constitui e-commerce e apresenta modo 
de carteira eletrônica para adicionar pagamentos 
por celular”, contou. Ao final, quem ganhou o 
sorteio de mais uma TV 43” foi o supermercadis-
ta Leandro Brunetto, do Center Shop.
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A indústria de cosméticos Hedera, de Encanta-
do, foi a participante no dia 16 de junho. O diretor 
comercial Alex Sandro de Mendonça falou sobre 
a parceria com o Instituto do Câncer Infantil, para 
onde é destinada parte do valor de cada produto 
vendido na linha de sabonetes líquidos. A fábrica 
também está colocando no mercado um shampoo 
3 em 1 anticaspa e kits para o Dia dos Pais. A li-
nha masculina já representa 18% do faturamento. 
“Em agosto, o plano é lançarmos a linha baby e a 
infantil, com itens para chás de bebês”, revelou. 
Ele ainda anunciou que a marca fará campanhas 
semanais com descontos agressivos para ter mais 
volume de vendas. Quem ganhou o sorteio de R$ 
2 mil em sabonetes líquidos foi André Scartão, do 
Comercial Schwerz, de Cruz Alta. 

A Aquafast, de Guaporé, foi a estrela do dia 
23 de junho. Nas palavras da presidente Fernanda 
Faé, mais do que produtos de limpeza, a fabrican-
te quer criar boas memórias olfativas. “Acredita-
mos muito na competência das marcas regionais.” 
Com 13 linhas de produtos e mais de 100 itens 
para limpeza doméstica, a empresa aposta em em-
balagens de alto valor e qualidade nas fórmulas 
para que preço não seja o primeiro fator de con-
sideração na árvore de decisão do consumidor. 
A companhia teve crescimento de 57% nos pri-
meiros cinco meses do ano em relação ao mesmo 
período de 2019 e a partir de agosto ampliará sua 
capacidade de produção em 50%. Foi sorteada 
uma lavadora de roupas Consul 9 kg e o ganhador 
foi Hans Heinrich Röhsig, gerente de compras do 
Super STR, de Lajeado.

No dia 30 de junho a Expolive foi com a ge-
rente de produto da Gunnebo, Vanessa Urbieta. 
A empresa, líder mundial na área de prevenção de 
perdas, segurança patrimonial e operação de loja, 
mostrou sua tecnologia para redução de perdas 
não identificadas na frente de caixa. O sistema de 
vídeo analítico identifica quando produtos não são 
registrados, emite alertas em tempo real e mapeia 
o movimento das mãos das operadoras. “Come-
çamos a fechar as torneiras, registrando situações 
que ocorrem em todas as redes”. Com o empo-
brecimento das famílias em virtude do desempre-
go, ela aconselhou todos a tomarem precauções. 
“Não deixe investimento para depois, porque seu 
prejuízo está ocorrendo agora”, resumiu.  Tecnologia da Gunnebo ajuda a prevenir perdas na frente de caixa

Mascote representa parceria da Hedera com Instituto do Câncer Infantil

Aquafast mostrou lançamentos e anunciou ampliação
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Útil química

Linha Vegana para roupas
a Útil Química apresenta uma linha de lava-roupas 
e amaciantes concentrados de alta performance . 
Fabricados com matérias-primas naturais, sem teste 
em animais, os produtos chegam em embalagens de 
500ml. são quatro versões: Detox (retira excessos de 
produtos), Vitality antiaging (recupera fibras e cores), 
sport (combate odores) e Cuidado Total (hipoalergênico).

Neugebauer

ChoCoLaTes Com  
reCheio De bombom
o novo bib’s Love me une duas marcas queridas 
pelos consumidores (bib’s e Love me). o lançamento 
traz a combinação da cobertura de chocolate meio 
amargo com o cremoso recheio de caramelo em 
duas versões: bombom (13,7 gramas por unidade) 
e mini tablete (12,3 gramas por unidade ou 61,5 
gramas no cartucho com cinco unidades).

Hedera

noVo 
shampoo 
anTiCaspa 
pensando sempre 
em inovar e fortalecer 
a linha masculina, 
a empresa gaúcha 
hedera anuncia o novo 
shampoo homem 
anticaspa 3 em 1 
hedera. além de 
combater as caspas, 
reduz a coceira e 
controla a oleosidade 
do couro cabeludo. 
sua formulação, à base 
de extratos naturais, 
promete combater as 
caspas com eficiência 
sem ressecar o cabelo.

coNservas odericH

primeiro 
proDuTo é 
reLançaDo
a centenária empresa 
gaúcha Conservas 
oderich está relan-
çando sua banha 
de porco premium 
de 360g. este foi 
o primeiro produto 
que a marca colocou 
no mercado, em 
1908, para ajudar no 
preparo de alimentos. 
agora, o item chega 
às gôndolas com embalagem prática e design renova-
do, sem conservantes. a tampa é abre-fácil. a gordura 
animal não oxida e é rica em vitaminas.

divulgação/Útil química
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orquídea

parCeria Com a nesTLé
a gaúcha orquídea está com uma novidade no seu 
portfólio. são duas novas misturas para bolo nos sabores 
chocolate feito com prestígio e chocolate feito com alpino. 
essa representa a primeira parceria feita pela nestlé com 
outra marca na categoria que tem crescido em procura 
durante a pandemia.

FröHlicH

TapioCa e  
amenDoim Cru sem peLe 
Fritz & Frida passa a oferecer agora a massa 
pronta para tapioca e o amendoim cru sem 
pele. a tapioca, comercializada em pacotes 
de 500g, rende em média sete porções e 
seu preparo leva cerca de dois minutos. o 

amendoim está 
em embalagens de 
400g e com grãos 
selecionados e 
descascados.

laNguiru

LeiTe reaLça rasTreabiLiDaDe
Chegaram às gôndolas as novas embalagens 
dos leites integral, semidesnatado, desnatado 
e zero lactose da Languiru. a modernização 
confere mais destaque à solução de 
rastreabilidade, que evidencia o Qr-Code. ao 
ler o código, por meio de aplicativo de celular, o 
consumidor visualiza e comprova informações 
específicas sobre o produto que está adquirindo.

Florestal

Linha De Drops masTigáVeis
a marca Zollé, inserida no portfólio da Florestal desde 
2011, apresenta a linha de drops mastigáveis. os sabores 
são framboesa, maçã verde, morango e uva. a versão 
drops oferece as balas mastigáveis em embalagens 
de 35g, contendo dez unidades do mesmo sabor, com 
identidade adequada à fruta que dá origem ao sabor.
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limppaNo

oLha Quem esTá De VoLTa
a Limppano traz um grande lançamento: o 
lava-louças oDD, que retorna às gôndolas 
supermercadistas. além disso, a indústria anuncia 
que está expandindo e chegará em breve na grande 
porto alegre com a sua filial. a companhia estará 
mais próxima dos seus clientes para gerar e alavancar 
negócios, com faturamento direto para todo o rs. 

aquaFast

QuaLiDaDe nos amaCianTes 
ConCenTraDos
os amaciantes concentrados aquafast resultam de um 
estudo com foco no desenvolvimento de um produto de 
alta qualidade. a embalagem é diferencial que elevou 
a percepção da marca e a colocou entre as grandes 
nacionais. segundo a fabricante, cada detalhe da linha foi 
especialmente criado para deixar as roupas macias e com 
perfume de longa duração.

bom priNcípio

a “FamíLia” De Cremes
De aVeLã CresCeu
Três novas versões do creme de avelã foram lançadas 
pela marca: chegaram as versões Creme de avelã com 
Cacau e pedaços de Castanhas, Creme de avelã branco 
e Creme de avelã branco com pedaços de Castanhas. 
as embalagens são variadas para agradar diversos tipos 
de consumidores: 160g, 350g, 1,01kg e 2,5kg. 

viNícola aurora

Vinho De saFra 
hisTóriCa

o aurora millésime 2017 
é elaborado a partir 

de uma safra 
histórica para 
a Cabernet 
sauvignon. 
nos 89 anos da 

Vinícola aurora, 
esta é apenas a décima 
edição deste vinho. 
nesta nova safra, o 
produto ampliou para 18 
meses sua passagem 
por barricas de carvalho 
americano, seis a mais 
que a versão de 2015.  
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óLeo De CoCo em noVa roupagem
a indústria alagoana Copra traz ao mercado varejista dois 
lançamentos. o óleo de coco extravirgem e o óleo de coco 
sem sabor em embalagem pet de 1 litro. as novidades estarão 
nas gôndolas de todo brasil a partir do mês de julho, em 
supermercados, hipermercados e lojas de produtos naturais.  
o produto é rico em vitaminas e não apresenta gordura trans.
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NissiN Foods

parCeria Com a mauriCio 
De sousa proDuções
Chegou a nova linha lámen Turma do Chico 
bento. por meio do personagem, com seu 
chapéu de palha e pés no chão, a nissin 
buscou inspiração no campo para criar dois 
sabores: Canja de galinha e Caldinho de 
Feijão. a massa da nova linha possui adição 
de ovos e menor quantidade de sódio, além 
de cálcio como novo aditivo.

giraNdo sol

hipoaLergêniCo
para peLes sensíVeis
a indústria de arroio do meio girando sol in-
vestiu em produtos hipoalergênicos para peles 
sensíveis. Dermatologicamente testados em 
peles sensíveis, livres de corantes e fosfatos, 
estão disponíveis nas linhas de lava roupas, 
amaciante tradicional e amaciante concentrado.

divulgação/girando sol

Nestlé

sabor Da sTarbuCks em Casa
Chegaram os cafés starbucks at home nas versões 
cápsulas nespresso, cápsulas nescafé Dolce gusto, 
Torrado e moído para Coar, solúvel premium e mixes. a 
novidade reúne cafés do mundo todo, com diferentes 
torras e notas, para o consumidor levar para casa os 
sabores da famosa cafeteria americana.
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Interpretação dos
termos da pandemIa

Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental 
e social. Contudo, devido ao novo coronavírus (Covid-19), 
a saúde de diversas pessoas no Brasil e no mundo ficou 

comprometida. Com a pandemia da doença, muitos termos 
técnicos passaram a fazer parte do nosso cotidiano, seja no 
noticiário, nas redes sociais, nos supermercados, hospitais, 
nas declarações governamentais e de entidades da saúde 

A
Achatamento da curva – Distribuir o número de 
pessoas contaminadas ao longo do tempo e 
permitir com que tenha mais rotatividade nos 
leitos e nas UTIs, para que a população fique 
menos suscetível a ficar sem hospitalização. Ao 
praticar o isolamento social, as pessoas saudá-
veis podem retardar a proliferação da doença, 
ajudando a “achatar a curva” dos gráficos de no-
vos casos de Covid-19.

Álcool em gel – Produto à base de álcool, em for-
mato gelatinoso, inflamável, utilizado para a hi-
gienização do corpo com a finalidade de impe-
dir a proliferação de vírus, bactérias ou outros 
microorganismos. Para realizar a higienização é 
recomendado o uso de álcool em gel 70%, es-
pecialmente antes de comer ou cozinhar e após 
ir ao banheiro.

Aglomeração – Ajuntamento de pessoas no mes-
mo local.

Autoisolamento – Prática de alguém doente se 
separar espontaneamente daqueles que estão 
saudáveis, a fim de prevenir a disseminação da @
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doença. Algumas estratégias incluem limitar-se 
a um único quarto/banheiro durante o período 
de recuperação e não sair em público até que o 
perigo de transmissão tenha passado.

Assintomático – Pessoa que não apresenta sinais 
ou sintomas de doença pelo novo coronavírus.

Avental – Como o vírus pode ser encontrado 
basicamente em qualquer tipo de superfície, as 
roupas também são locais de possível concentra-
ção de carga viral. Em vista disso, o uso de um 
avental, com o propósito de fazer uma barreira 
física entre o vírus e a vestimenta pessoal, tem 
sua relevância. O uso do avental é restrito para 
profissionais que mantêm contato direto com 
pessoas contaminadas, tais como: médicos, en-
fermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de 
laboratório e profissionais da limpeza hospitalar.

Bactéria – Seres vivos unicelulares (constituídos 
somente de uma célula) e procariontes, isto é, 
não possuem membrana nuclear envolvendo 
seu material genético. Algumas bactérias são 
causadoras de doenças, entretanto, existem bac-
térias que possuem grande importância ecológi-
ca, como as bactérias fixadoras, que participam 
do ciclo do nitrogênio, ou as decompositoras.

Bandeiras
Amarela – Região se encontra com alta capaci-
dade do sistema de saúde e baixa propagação 
da doença.

Laranja – Região está com um dos dois cenários: 
média capacidade do sistema de saúde e baixa 
propagação do vírus ou alta capacidade do siste-
ma de saúde e média propagação do vírus.

Vermelha – Região se encontra em um dos dois 
cenários: baixa capacidade do sistema de saúde 
e média propagação do vírus ou média/alta ca-
pacidade do sistema de saúde e alta propagação 
do vírus.

Preta – Região se encontra com baixa capacidade 
do sistema de saúde e alta propagação do vírus.

Barreira de proteção – Divisória transparente na 
frente dos caixa-operadores que reduz o conta-
to entre funcionários e consumidores.

Boletim Epidemiológico – Uma publicação de ca-
ráter técnico-científico, acesso livre e formato 
eletrônico com periodicidade mensal e semanal 
para os casos de monitoramento e investigação 
de doenças específicas sazonais, editado pela 
Secretaria de Vigilância em Saúde. É um instru-
mento de vigilância para promover a dissemi-
nação de informações relevantes qualificadas, 
com potencial para contribuir com a orientação 
de ações em Saúde Pública no país.

Caso confirmado – Pessoa que passou por uma 
triagem médica e que está enquadrada nos cri-
térios clínicos e teve resultado positivo para o 
teste da Covid-19.

Caso descartado – Pessoa que apresentou sinto-
mas parecidos com a Covid-19 ou teve contato 
com pessoas contaminadas, mas que após um 
exame clínico ou o teste foram negativos para o 
novo coronavírus.

Caso suspeito – Pessoa que apresentou sinais 
ou sintomas que podem ser sugestivos de 
infecção pelo novo coronavírus ou que teve 
contato muito próximo com alguém positivo 
para Covid-19.
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Cloroquina – Medicamento indicado para o trata-
mento de Covid-19, alvo de polêmica por não 
ter comprovação científica, e que é originaria-
mente usado para tratamento de malária, ame-
bíase hepática, artrite reumatoide, lúpus e doen-
ças que provocam sensibilidade dos olhos à luz.

Coronavírus – Tipo de vírus que causa doen-
ça respiratória. Há sete coronavírus humanos 
(HCoVs) conhecidos, entre eles o SARS-COV 
(que causa síndrome respiratória aguda grave) 
e o MERS-COV (síndrome respiratória do 
Oriente Médio).

Covid-19 – Doença provocada por coronavírus 
cuja mutação está causando a pandemia (SARS-
CoV-2). A sigla significa Coronavirus Disease 2019.

Distanciamento social – São medidas que buscam 
restringir o convívio social para evitar a propa-
gação de uma determinada doença. Recente-
mente, iniciativas desse tipo têm sido utiliza-
das em diversos países devido à pandemia de 
Covid-19. Entre as medidas de distanciamento 

social mais adotadas, está a paralisação de mui-
tas atividades, mantendo apenas os serviços es-
senciais, como o funcionamento de hospitais, 
farmácias e supermercados.

Estado de calamidade pública – Situação atípica, em 
que a capacidade de ação do poder público ou esta-
dual fica seriamente comprometida. Essa situação 
é fruto de um desastre – não importa se causado 
pela natureza ou por outros motivos (econômi-
cos, sociais etc.). Nessas situações, o Governo Fe-
deral deve intervir para superar a situação.

Equipamento de Proteção Individual (EPI) – Segundo a 
Norma Regulamentadora 6 (NR-6), considera-se 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo 
dispositivo ou produto, de uso individual utiliza-
do pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 
trabalho. Máscaras, luvas e face shields são alguns 
EPIs para evitar o contágio de coronavírus.

Estado de emergência – É declarado pelo gover-
no (municipal, estadual ou federal), suspen-
dendo ou mudando algumas das funções do 
Executivo, Legislativo ou do Judiciário en-
quanto o país estiver neste estado excepcional, 
alertando ao mesmo tempo seus cidadãos para 
que ajustem seu comportamento de acordo 
com a nova situação, além de comandar às 
agências governamentais a implementação de 
planos de emergência.

Epidemia – Aparecimento de um grande número 
de casos de determinada doença, em determi-
nado período de tempo, em uma localização 
geográfica específica.

Face shields (escudo facial) – EPI que evita o 
contato com gotículas, salivas e fluidos nasais @

iS
to

ck
.c

om
/m

ph
ill

ip
s0

07
@

iS
to

ck
.c

om
/4

X-
im

ag
e

D

E

F



REVISTA AGAS 93

que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os 
olhos de quem utiliza.

Grupo de risco – Conjunto de indivíduos que 
possuem uma característica ou qualidade que 
aumenta a probabilidade de desenvolverem não 
só a Covid-19 mas também outras doenças. As 
pessoas de maior risco são idosos de 60 anos ou 
mais, mulheres grávidas, pessoas com doenças 
pré-existentes, como asma, diabetes, hiperten-
são, doenças cardíacas e com histórico de AVC 
ou câncer.

Isolamento horizontal e vertical – O isolamento 
horizontal não limita grupos e todos devem 
permanecer em casa. Isso restringe ao máxi-
mo o contato entre as pessoas, evitando uma 
grande propagação da doença. O isolamento 
vertical é aquele em que apenas alguns grupos 
ficam isolados, sendo selecionados os grupos 
que apresentam mais riscos de desenvolver a 
doença ou aqueles que podem apresentar um 
quadro mais grave.

Lockdown – Expressão em inglês que significa 
confinamento ou fechamento total. É o mé-

todo mais radical imposto por governos para 
que as pessoas cumpram o período de distan-
ciamento social.

Luvas – Por se tratar de uma doença viral, há 
potencial contágio por meio de todas as mu-
cosas do corpo humano (principalmente vias 
aéreas, boca e olhos). Com isso, as luvas evi-
tam que a mão entre em contato direto com o 
vírus, funcionando, assim, como uma espécie 
de barreira física. A população não precisa usar 
luvas, basta manter a devida higiene das mãos. 
No entanto, os seguintes profissionais obriga-
toriamente precisam: médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, motoristas de am-
bulância, técnicos de laboratório, profissionais 
de limpeza e qualquer trabalhador de clínicas, 
postos de saúde e hospitais.

Máscara caseira – Uso individual, confeccionada 
preferencialmente com tricoline (100% algo-
dão), com ao menos duas camadas, lavável, para 
prevenir o usuário da contaminação do SARS-
CoV-2 pelo nariz e pela boca.

Máscara descartável – Uso individual, utilizada 
uma única vez, confeccionada de tecido não 
tecido (TNT) ou semelhante, para prevenir o 
usuário da contaminação do SARS-CoV-2 pelo 
nariz e pela boca.

Máscara N-95 – Para prevenir o usuário da conta-
minação do SARS-CoV-2 pelo nariz e pela boca. 
Equipamento é recomendado apenas para pessoas 
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com suspeita de infecção pelo coronavírus e por 
profissionais de saúde que vão atendê-las.

Paciente assintomático – Pessoas infectadas pelo 
coronavírus que não apresentam sintomas da 
doença (Covid-19).

Paciente zero – Primeiro paciente que indica uma 
doença viral ou bacteriana.

Pandemia – Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), uma pandemia é a disseminação 
mundial de uma doença. O termo é utilizado 
quando uma epidemia – grande surto que afeta 
uma região – se espalha por todo o planeta, em 
diferentes continentes com transmissão susten-
tada de pessoa para pessoa.

Período de incubação – Consiste no intervalo en-
tre a data de contato com o vírus até o início dos 
sintomas. No caso da Covid-19, neste momen-
to se sabe que o vírus pode ficar incubado por 
até duas semanas (14 dias), quando os sintomas 
aparecem desde a infecção.
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Quarentena – Medida restritiva do trânsito de 
pessoas em áreas públicas e privadas em busca 
de diminuir a disseminação do vírus.

Sars-CoV-2 – Nome oficial do vírus que causa a 
Covid-19.

Sintomas – Especificamente para a Covid-19, os 
principais sintomas são: febre (que pode estar au-
sente em alguns casos), tosse seca e cansaço. Além 
destes, outros sintomas que também podem 
aparecer são: dor de garganta e de cabeça, perda 
de paladar e olfato, diarreia, coriza, conjuntivite, 
erupção cutânea na pele e descoloração dos de-
dos das mãos ou dos pés. 20% dos casos podem 
desenvolver a forma séria da doença, que leva à 
dificuldade de respirar, falta de ar, insuficiência 
pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e 
risco de morte.

Sintomático – Pessoa que entrou em contato com 
um patógeno (bactéria, fungo, protozoário, ví-
rus) e desenvolveu os sintomas da doença. 
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Surto – Acontece quando há o aumento inespe-
rado do número de casos de uma doença em 
uma região bem específica. Para ser considera-
do surto, o aumento de casos deve ser maior do 
que o esperado pelas autoridades.

Taxa de letalidade – Proporção entre o número 
de mortes por uma doença e o número total de 
doentes que sofrem da doença, ao longo de um 
determinado período de tempo.

Taxa de mortalidade – Coeficiente utilizado na 
medição do número de mortes (em geral, ou 
causadas por um fato específico) em determi-
nada população, adaptada ao tamanho desta 
mesma população, por unidade de morte.

Taxa de transmissão – Coeficiente que mede 
quantas pessoas um paciente contaminado 
pode infectar e é usado como base para decidir 
a flexibilização do distanciamento.

Testes rápidos ou kits rápidos – Testes com resul-
tados em 10 a 30 minutos, normalmente com 
uma pequena gota de sangue da pessoa e de-

T tectam a presença ou Imunoglobulina G (IgG) 
ou da Imunoglobulina M (IgM) na circulação 
sanguínea ou outro material biológico. 

Teste RT-PCR  – Tipo de teste molecular realizado a 
partir de uma amostra biológica, em laboratório, 
que pode detectar presença de material genético 
do SARS-CoV-2. Atualmente, é o teste utilizado 
para confirmação laboratorial da Covid-19.

Transmissão comunitária ou sustentável – Momento 
em que há ampla circulação do vírus na comu-
nidade, ou seja, que não é mais possível saber 
quem foi a fonte da contaminação.

Vírus – Organismos microscópicos que causam 
várias doenças e se reproduzem somente no in-
terior da célula hospedeira.
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Vacinas
Conheça duas vaCinas Contra a Covid-19 que serão testadas em brasileiros

Como parte da corrida global para se 
achar uma forma de conter a pandemia, mais 
de 140 vacinas estão sendo testadas pelo mun-
do. Duas iniciativas internacionais que estão 
na última fase de análise clínica anunciaram 
que voluntários brasileiros testarão duas va-
cinas diferentes contra o coronavírus. A pri-
meira foi desenvolvida por pesquisadores da 
Universidade de Oxford, do Reino Unido, 
em parceria com o laboratório AstraZeneca. 
A vacina será aplicada em pelo menos 10 mil 
pessoas em todo o mundo.  

No Brasil, os testes serão realizados em 
2 mil voluntários que não tiveram contato 
com o coronavírus em São Paulo e no Rio 

de Janeiro – os dois estados que concentram 
o maior número de infectados. Os selecio-
nados para receber as doses são profissionais 
que  atuam no combate à pandemia no hos-
pital da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) e no Instituto D’Or de Pesquisa 
e Ensino (Idor), do Rio de Janeiro. A vacina 
testada é a ChAdOx1 nCoV-19, conhecida 
como AZD1222. Ela se baseia no uso do ve-
tor adenovírus (vírus do resfriado comum), 
contendo o material genético da proteína 
spike Sars-CoV-2. 

Os pesquisadores da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) produzirão a vacina para 
a Covid-19 desenvolvida pela Universidade 

de Oxford. A previsão é que os primeiros 
lotes possam ser utilizados até dezembro. A 
segunda será feita em parceria entre o Ins-
tituto Butantan e Sinovac Biotech, principal 
produtora e fornecedora de produtos bio-
farmacêuticos na China. 9 mil voluntários 
brasileiros vão receber a vacina chamada de 
CoronaVar. Se der certo, a estimativa é que 
esteja disponível à população em junho de 
2021. A vacina é formada pelo vírus Sars 
CoV-2 isolado, multiplicado e inativado no 
laboratório. Foram realizados testes na Chi-
na da fase 1 (144 voluntários) e 2 (600 volun-
tários), e agora os testes da fase 3 serão feitos 
no Brasil.
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anote aí!

mensuração
das ações
Os indicadores de desempenho 
quantificam a performance de 
processos de acordo com os seus 
objetivos organizacionais

indicadores
alguns 
ExEmplOs

um exemplo de indicador 
que deve ser acompanhado 
é a lucratividade, em 
que devem ser somados 
todos os custos de um 
período, incluindo custos 
das mercadorias, logística, 
pessoal, impostos, despesas 
administrativas, operacionais 
e de marketing e confrontar 
os gastos com o faturamento 
em vendas. Outro é o giro 
de estoque, para garantir 
que não faltem itens na 
prateleira, fidelizar clientes, 
aumentar a lucratividade do 
negócio e fazer uma gestão 

mais eficaz das compras, o ticket médio 
de cada cliente e saber quem gasta mais e 
melhor no estabelecimento e as vendas, que 
devem ser controladas através de relatórios 
comparativos diários, semanais e mensais.

métricas
FErramEnta para mEnsurar 
dEsEmpEnhO

Indicador de desempenho é uma ferramenta métrica de 
gestão que apresenta dados quantitativos e qualitativos 
sobre a performance da empresa. Eles são capazes de 
mensurar se as ações desempenhadas estão cumprindo 
com os objetivos previstos em planejamento. se a 
mensuração for realizada de forma adequada, os gestores 
terão informações que os guiarão na tomada de decisões, 
tanto na identificação de problemas quanto na orientação 
de soluções.

definição
COmO EsCOlhEr?

 para definir um indicador de 
desempenho, rafael Bethiol, diretor da Facto 
Consultoria Estratégia em Vendas, considera 
importante levar em consideração o 
indicador fim e indicador meio. “O indicador 
fim é a tradução de um resultado esperado 
de uma determinada área. um exemplo 
de indicador fim de vendas pode ser o 
faturamento e a quantidade de produtos 
vendidos. O indicador meio é para mensurar 
a execução do processo comercial. se 
você tem um pouco mais de precisão, você 
controla as atividades que levam ao resultado 
final. um exemplo de indicador da área 
comercial é o número de empresas que eu 
mapeei ao longo do meu trimestre”, explica.
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ferramentas
COmO mOnItOrar? 
para monitorar os indicadores é 

necessário que, com ferramentas profissionais 
de gestão ou em uma planilha de Excel, se realize 
o registro das informações de todos os níveis de 
execução do processo de gestão ou de vendas. 
Esta é a base para conseguir realizar o controle. 

tomada de decisões
EmBasamEntO para  
maIOr sEgurança

É importante definir e monitorar os indicadores de 
desempenho, principalmente os mais críticos do negócio 
porque toda e qualquer decisão que for tomada irá ter 
um embasamento maior. Quanto mais clareza em relação 
aos números da empresa, mais a decisão que for tomada 
estará segura. 

metas
alCançandO rEsultadOs
segundo Bethiol, os fatores determinantes para 

os indicadores de desempenho é a definição de metas 
específicas para cada aspecto que será trabalhado. “Você 
precisa ter uma meta de faturamento ou uma meta de vendas 
embasada em dados e usar isso como um farol. analise se 
o resultado está indo bem, se aproximando da meta ou não. 
Com base nisso, investigue o que está acontecendo no  
seu processo.”

categorias
IndICadOrEs 
FundamEntaIs para O 

supErmErCadIsta
no ponto de compra, Bethiol considera que é 
fundamental definir o preço alvo de compra do 
valor do item de uma determinada categoria 
de produto. Outro ponto que ele menciona é o 
de estoque. “É preciso conseguir um estoque 
mínimo possível versus a reposição do produto 
para que ele não falte na prateleira”, comenta. 
Em termos de gestão, o supermercadista deve 
categorizar cada um dos custos, como por 
exemplo custos fixos, custos indiretos e outros 
itens que não estão ligados ao core business 
da empresa. para cada um desses custos, deve 
se ter uma meta de gasto máximo ao longo do 
mês e então ir controlando mês a mês. 

©istock.com/thampapon

©istock.com/farknot_architect
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Primeira reunião 
extraordinária do 

Comitê Jurídico 
coordenada pelo 

vice-presidente da 
Agas Ezequiel Stein

C

Comitês da agas em
reuniões virtuais 

om o objetivo de aperfeiçoar as ope-
rações em diferentes áreas do setor 
supermercadista, os encontros men-
sais dos Comitês da Agas, que deba-
tem áreas técnicas, antes realizados 
presencialmente na Agas, passaram 
a ser feitos temporariamente online, 
através da plataforma de vídeo-confe-
rência Zoom. 

A primeira reunião extraordinária 
foi a do Comitê Jurídico coordenada 
pelo vice-presidente da Agas Ezequiel 
Stein, que tratou no dia 30 de junho 
sobre o tema único de Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e Inter-
municipal (ICMS) e ajuste de Subs-
tituição Tributária (ST). No dia 6 de 
julho, o grupo do Comitê de Ges-
tão comandado pelo vice-presidente 
da Agas Patrique Nicolini Manfroi, 
abordou boas práticas para o combate 
à Covid-19, ações para segurança das 
pessoas, ações para proteção do resul-
tado e redução de desperdício em pe-
ríodo de pandemia. As reuniões dos 
demais comitês de Recursos Huma-
nos, Agro e Tecnologia da Informação 
estão ainda sem data para ocorrer. 

Reprodução

Os encontros mensais, antes presenciais na Agas, 
passaram a ser feitos temporariamente online, 

através da plataforma de vídeo-conferência Zoom
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Capacitação de Gestão
em Supermercados (GES) é 

o primeiro
ofertado pela Agas de 

forma digital. 
Através da plataforma de 

vídeo-chamada Zoom, a 
turma do GES Online possui 

dois encontros semanais, 
nas terças e quintas

N
Curso ges é realizado online

o dia 16 de junho, foi iniciada a primeira edi-
ção do curso livre de Gestão em Supermer-
cados (GES) Online da Agas. A turma possui 
dois encontros semanais, nas terças e quintas, 
de uma hora, a partir das 19h30, através da pla-
taforma de vídeo-chamada Zoom. Dividida 
em seis módulos – administrativo, gestão de 
pessoas, marketing, gestão financeira, jurídico 
e de operação de loja –, a formação terá dura-
ção de seis meses. De acordo com o coordena-
dor de Capacitação da Agas, Francisco Brust, o 
curso bateu recorde de 246 inscritos. O GES 
foi o primeiro curso da Agas que foi transfor-
mado para o online. “Nós optamos por fazer 
vídeo-aulas ao vivo, duas vezes por semana 
com uma hora cada aula para não ficar cansati-
vo. É um projeto que tem muito mais um viés 
de sensibilização, de levantar um debate entre 
os alunos”, conta. 

O professor Airton Dória acredita que a Agas 
acrescentou muito resultado à sua proposição 
na realização do GES de forma online. “Nessa 
modalidade digital se conseguiu alcançar um 
maior número de participantes. De pessoas que 
estavam talvez excluídas de participar, visto que 
as distâncias geográficas das bases de realização 
do GES se encontrava longe de onde a pessoa 
estava”, pontua. De acordo com Dória, a turma 
está tendo que se adaptar às aulas, assim como 

Re
pr

od
uç

ão

os professores. “Os alunos estão tendo que par-
ticipar numa nova modalidade. No meu caso, 
tenho em cada aula uma hora de exposição de 
conteúdo. Muitas vezes, os conteúdos são mais 
amplos e complexos que iriam muito além de 
uma hora de trabalho expositivo; no entanto, 
por uma questão de adaptação, temos que fazer 
um recorte no conteúdo. Enviar material previa-
mente, para que os alunos possam ler e se apro-
priar efetivamente dos detalhes.” O mentor do 
GES Online, Salvador Fraga ressalta que as aulas 
estão sendo bastante proveitosas, superando as 
suas expectativas. Uma das atividades de Fraga 
como mentor da turma é orientá-los na pesquisa 
científica para elaboração do Case de Sucesso – 
trabalho desenvolvido pelos alunos ao longo do 
desenvolvimento do curso como requisito final 
para conclusão e totalmente focado em experi-
ências vivenciadas por eles em seus ambientes 
de trabalho. “Embora ainda muito no início do 
curso, percebo que há por parte dos alunos uma 
postura de atenção a tudo o que é comentado 
dentro e fora do horário da aula, provavelmente 
por serem, em sua maioria, profissionais expe-
rientes que buscam o aprimoramento das suas 
práticas profissionais que são desenvolvidas em 
suas empresas”, observa. 

Alexandre Pose Queiroz, da Rede Tisch-
ler Ticket, em Cachoeira do Sul, é aluno do 
GES Online. Na opinião dele, o curso tem 
sido muito bom e está acrescentando bastante 
conhecimento e troca de experiências durante 
as aulas. “O conhecimento para nós, gestores, 
deve ser sempre atualizado, pois estamos em 
constante aprendizado. Nos dias atuais te-
mos que ser gestores de processos e pessoas 
e para que isso se alinhe precisamos nos aper-
feiçoar cada vez mais. Por isso, o curso nos 
proporciona uma gama de conhecimentos”, 
comenta. Alex Benites, do Mercado Nicolini, 
de Bagé, diz que o curso está o fazendo ver 
a gestão com outros olhos. “Faz com que eu 
abra minha mente para novas ideias na minha 
empresa”, relata. 
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Integrantes do Agas Jovem aproveitam 
Instagram para realizar transmissões 
sobre impactos da Covid-19 nas lojas

Lives para informar 
sobre a pandemia

esde abril, o Agas Jovem têm realizado lives em seu 
perfil do Instagram (instagram.com/agasjovem), a 
fim de trazer informação para o setor supermerca-
dista sobre a pandemia, de como os integrantes do 
Agas Jovem estavam procedendo nas suas lojas e 
como tinham feito para adaptar os processos com 
segurança para os funcionários durante o perío-
do de Covid-19. “Priorizamos trocar informações 
sobre os procedimentos de higienização, cuidado 
com os funcionários, tipos de produtos, setores 
dentro do supermercado que passamos a comercia-
lizar devido à pandemia. O gatilho foi trocar ideias, 
já que não estávamos conseguindo fazer isso pre-
sencialmente”, conta a presidente do Agas Jovem, 
Patrícia Machado. 

Com a apresentação de Patrícia, o formato 
das lives foi sempre trazer um convidado. Além 
de trazer dois supermercadistas do Rio Gran-
de do Sul, Raquel Beltrame, do Supermercado 
Beltrame, de Santa Maria, e Roberta Barreto do 
Codebal Supermercado, de Eldorado e Guaíba, 
as lives também contaram com dois convidados 
de outra região do país, Matheus P. Souza Neves, 
presidente da Amis Jovem, de Minas Gerais e 
Taís Lorenz, do Comjovem e membro da direto-
ria do Setcergs. Segundo Patrícia, as lives mostra-
ram também como eles têm passado a pandemia 
e quais são os desafios que estão enfrentando. 
“Na live O caminho dos produtos: gargalos e soluções 

D
Reprodução

de transportadores e varejistas no abastecimento dos gaú-
chos durante a pandemia com a Taís, falamos sobre 
dificuldades de alojamento para os motoristas 
deles, que viajam o Brasil inteiro para fazer en-
tregas. As estações onde os motoristas paravam 
para fazer alimentação e higienização também 
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Lives do Agas 
Jovem trazem 
informações 
para o setor 
supermercadista 
sobre a pandemia

estavam fechadas. Todas as adversidades que eles 
estavam enfrentando e como o segmento super-
mercadista podia estar auxiliando eles também 
durante a pandemia”, explica.

Com duração de uma hora, outros assuntos 
discutidos foram: Enfrentando o coronavírus, Re-
flexões e oportunidades no varejo: a preparação para o 
Dia das Mães e Operações dos supermercados no RS e 
em MG: lições da crise. Patrícia comenta que atual-
mente estão estudando voltar fazer as lives, porém 
não semanalmente. “Agora já estamos vivendo o 
novo normal, então podemos estruturar com pe-
riodicidade maior. Antes estávamos fazendo com 
periodicidade mais intensa, com menos tempo de 
uma para outra.”

Raquel Beltrame, diretora do Agas Jovem, 
participou da live do Dia dos Mães. Segundo 
ela, o tema abordado foi uma das primeiras da-
tas comemorativas do início da pandemia, então 
foram discutidas estratégias que estavam sendo 
adotadas para se preparar para o Dia das Mães. 
“Principalmente sobre o que estávamos fazendo 
de inovador nessa época de pandemia, que é um 
momento diferente do que estávamos habitua-
dos. Tinha restrições nas lojas. Restrições rela-
tivas a pessoal, clientes dentro da loja, higiene, 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) para 
os funcionários, horário de funcionamento. 
Muita coisa mudou.” Para Raquel, participar da 
live foi uma experiência única e enriquecedora. 
“Foi uma oportunidade de trocar ideias com a 
Patrícia e também com outros colegas do se-
tor que interagiram na live. Para mim foi muito 
importante partilhar o que estávamos fazendo 
aqui no Beltrame Supermercados. Não só com 
ideias para o Dia das Mães, mas também acabou 
surgindo outros insights a respeito do tema do 
Covid-19. Agora já faz um tempo, mas naquele 
momento era tudo muito novo, recente, então 
tínhamos bastante ideias para trocar.”

De acordo com Patrícia, as lives tiveram fee-
dback positivo por parte dos integrantes do Agas 
Jovem. “Tivemos o retorno que foi bem produ-
tivo para eles, por se tratar de assuntos do mo-
mento, que eram de interesse comum.” Todas as 
transmissões ao vivo estão disponíveis para serem 
assistidas no feed do Instagram do Agas Jovem. 

Reprodução

Reprodução
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Aumento do desemprego decorrente da  
pandemia de coronavírus aumenta risco  

de que lojas sejam alvo de ladrões 

Prevenção de Furtos
aumento do desemprego, como consequência 
da pandemia de coronavírus, gera apreensão 
entre os responsáveis por serviços essenciais, 
como os supermercados. Se os índices de ina-
tividade dobrarem, como apontam alguns estu-
dos, cresce a fome no país e cresce junto a in-
segurança. Os crimes de furtos e saques podem 
ser resultado desse fator, além de outros, e pre-
cisam ser combatidos não apenas pelas forças 
públicas de segurança, mas também pelos sis-
temas privados. Proteção ao patrimônio é tarefa 
fundamental para um negócio prosperar. 

A Associação Brasileira de Prevenção de Per-
das (Abrappe), a propósito, lançou uma cartilha 
para o Gerenciamento de Riscos e Crises em 

O

©iStock.com/MachineHeadz

Tempos de Covid-19 com planos preventivos 
e de contingência detalhados aos empresários 
interessados. Algumas das recomendações pre-
ventivas básicas envolve o monitoramento por 
circuitos internos de TV, treinamento de abor-
dagens para a equipe para situações de suspeita 
ou confirmação de furto (ocultação de produ-
to dentro de bolsa ou jaqueta). O documento 
também indica a intensificação da etiquetagem 
de Produtos de Alto Risco (PAR) e, sendo pos-
sível, proceder o inventário diário ou semanal 
dos produtos PAR. 

Havendo suspeita, a recomendação é de-
signar um funcionário para fazer um contato 
proativo, oferecendo uma ajuda personalizada 
ou uma cestinha, um carrinho, um cartão de 
desconto. Assim a pessoa percebe que está sen-
do monitorada. Isso normalmente inibe a má-
conduta imediatamente. “Se o produto tiver sido 
colocado em bolsa ou sacola, você pode pedir 
com educação para a pessoa transportá-lo nos 
porta-objetos oferecidos pela loja. Não a obri-
gue a pagar na hora”, diz Carlos Eduardo Santos, 
presidente da Abrappe. “Itens degustados na loja 
também. Se a pessoa abandonou o produto, peça 
para ela pegá-lo, levando até o caixa para a opera-
dora registrá-lo. O objetivo é sempre fazer com 
que a pessoa não cometa um crime.”

PercePção de riscos
Os flagrantes só devem ocorrer quando 

houver certeza de que a pessoa esteja de posse 
de um produto não pago tão logo ela sai da loja. 
Essa abordagem deve ser realizada de forma 
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discreta, não-violenta, para evitar constrangi-
mentos passíveis de expor o varejista a ser acio-
nado judicialmente e condenado a pagar inde-
nizações por danos morais. “Para cumprimento 
do protocolo, solicite a nota fiscal do produto, e 
caso o furto seja confirmado, tente encaminhar 
o autor para um local reservado, mantenha a 
porta aberta, se possível com câmeras, com a 
presença de uma testemunha do mesmo sexo 
e, de acordo com as políticas de cada empresa, 
solicite a devolução do produto ou chame as 
autoridades policiais”, é o que diz o texto. Nor-
malmente, os gestores não gostam de registrar 
o boletim de ocorrência na Delegacia de Polí-
cia, porque acaba perdendo funcionários por 
tempo demasiado.

Os encarregados da segurança precisam ser 
muito bem preparados de modo a ler os riscos 
das situações, utilizando o bom senso. “Imagine 
um excesso na abordagem de uma senhora que 
furtou algo pequeno para comer, porque é po-
bre ou miserável, e as pessoas filmando com o 
celular. É uma questão delicadíssima que pode 
arranhar a imagem da empresa”, lembra Santos. 
Prevenção de Perdas, Segurança e Recursos Hu-

manos precisam ter procedimentos acordados. 
Uma importante dica da cartilha da Abrappe 
para as organizações é proteger as imagens gra-
vadas por meio do circuito fechado de TV con-
forme preceitos legais, e só fornecê-las mediante 
solicitação formal de autoridade competente.

O especialista em Segurança e instrutor da 
Agas Kleber Moraes recomenda a adoção de li-
vro interno (ou software para registro) de ocor-
rência. “Você pode, eventualmente, liberar o 
ladrão de pequena monta, mas é importante ter 
anotado seu nome, RG, telefone, modus operandi, 
data, horário e mercadorias envolvidas, deixan-
do tudo bem amarrado a fim de assegurar que a 
abordagem foi feita dentro da legalidade”, avisa. 
No município de Serra (ES), um homem tentou 
furtar um corte de picanha, mas os seguranças 
correram atrás dele na rua e o pegaram. Em de-
corrência do esforço físico para escapar, o perse-
guido passou mal, sofreu um infarto e faleceu. 
“Os seguranças passaram a ser vistos como ban-
didos, responsáveis pela morte”, alerta Moraes.

O tratamento também muda para crianças, 
adolescentes e adultos. A criança é encaminha-
da ao Conselho Tutelar e será alvo de medidas 

Etiquetas 
antifurto são 
boas alternativas 
para proteger os 
produtos mais 
visados em sua loja
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protetivas. O adolescente pode ir para a Dele-
gacia de Polícia, também passando por medidas 
protetivas ou socioeducativas em alguma insti-
tuição dessa natureza. Nesses casos são atos in-
fracionais, não são caracterizados como furtos. 
“Na prática, os pais são chamados e advertidos, 
mas em geral nada ocorre além disso. Os adul-
tos é que são presos em flagrante”, declara. 

PreParação evita Perdas
Conforme o presidente da Abrappe, qual-

quer movimento de retração econômica, au-
mento de desemprego, sempre faz crescer a 
criminalidade, de modo que a preocupação do 
autosserviço tem sentido. “O supermercado é 
no momento o ponto mais visado por ser ati-

Pesquisa aPonta Problemas

vidade essencial e ter sua atuação centrada na 
alimentação. Felizmente, as medidas restritivas 
ajudam a controlar o acesso de clientes às lojas. 
Atualmente há um atendimento quase que per-
sonalizado, com higienização das mãos e toma-
da de temperatura, atitudes inibidoras de tenta-
tivas de furto”, observa. Conhecer as gangues 
locais e pessoas com histórico de ocorrências 
também ajuda na prevenção. 

Kleber Moraes compartilha o temor de que 
a recessão agravada pelo coronavírus piore o ce-
nário. “No fundo, penso até mesmo que saques 
podem ocorrer. A população vai empobrecer, a 
situação vai ficar feia. O governo federal tenta 
manter a calmaria com os R$ 600, mas daqui a 
pouco muitas pessoas não terão mais dinheiro. 
Há cidades que concentrarão massas de desem-
pregados em situação de necessidade absoluta”, 
reflete. Na visão dele, os donos de supermer-
cados que ainda não tomaram providências em 
relação a isso terão de investir em tecnologia, 
em câmeras, no monitoramento de atividades. 

Até o momento, não houve saques, mas as 
lojas precisam estar atentas. O protocolo de crise 
aconselha monitorar notícias na mídia e movi-
mentos sociais. É preciso fortalecer a segurança, 
procurando alianças no varejo da redondeza. O 
estabelecimento de parcerias com a Polícia Mili-
tar ou a Guarda Civil municipal, principalmente 
nas bases próximas, é outra atitude fundamental. 

comPortamentos susPeitos
Franck Muller, diretor da Rede Müller, com 

três lojas em Taquara, avisa que, entre as pesso-
as pegas em flagrante, há de tudo um pouco, de 

Câmeras bem 
posicionadas 

inibem ações, 
mas é preciso 

monitoramento por 
pessoa treinada

 Perdas não identificadas representam 0,90% do 
faturamento bruto e 0,98% do faturamento líquido.

 Setores mais vulneráveis: FLV, padaria, açougue, 
rotisseria, peixaria e perfumaria.

 Faturamento total bruto R$ 46,3 bi (0,90% = R$ 
416 milhões)

 Formatos de loja que trabalham produtos de 
alto risco de maneira diferenciada: Hipermecados 

(94,4%), Atacados/atacarejos (90,3%), Lojas de 
vizinhança (77,8%), Supermercados (72,6%) e Lojas 
de Conveniência (60%).

 Quem não utiliza tecnologia de prevenção, na 
maior parte das vezes, diz que o investimento não 
se justifica, que faltam recursos financeiros ou que 
desconhecem as soluções disponíveis.

Fonte: Prevenção de Perdas da Abras 2019

©iStock.com/SPmemory
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médicos a integrantes de quadrilhas. Os produ-
tos mais visados são os que apresentam maior va-
lor agregado, como bebidas, carnes de primeira e 
desodorantes. O setor que cuida desses assuntos 
na empresa é o de prevenção de perdas.

De acordo com Santos, as equipes devem 
prestar atenção nos visitantes que procuram ficar 
meio às escondidas, olhando para ver se há câ-
meras filmando, bem como grupos que entram 
com sacolas retornáveis, membros de gangues, 
amigo fazendo sombra para outro. Um servir de 
chamariz enquanto um segundo elemento furta 
é uma tática bastante aplicada.

Kleber Moraes trabalhou por mais de três 
anos no Presídio Central, em Porto Alegre. Por 
isso, desenvolveu a habilidade de reconhecer ex-
detentos em atividade criminosa novamente. “A 

forma dele andar é um indício, como a postura 
de cabeça baixa e braço cruzado, porque dentro 
da penitenciária eles são obrigados a andar assim 
na linha amarela e pegam o hábito. 

Pessoas de todos os gêneros e níveis sociais 
furtam, o que muda é o produto, nas palavras 
do instrutor. Os mais ricos furtam queijos fi-
nos, carnes nobres, vinhos ou uísque. Os me-
nos abastados preferem desodorantes, apare-
lhos de barbear. “O mais comum é esconder 
produtos no casaco, nas mangas, no capacete, 
nas bolsas ou na cintura. Quem não conhece 
alguém que já levou objeto na parte de baixo do 
carrinho, mesmo tendo condições de pagar, só 
porque a caixa não viu? As pessoas aproveitam 
as oportunidades, e a tarefa do lojista é dificul-
tar ao máximo que elas apareçam”, finaliza.

Produtos mais furtados em valor – Ranking de Perdas Por artigos classificados do 1º ao 5º lugar
bebidas não 
alcoólicas  

bebidas 
alcoólicas

carnes/
embutidos

bazar
mercearia/

doce
frios/

laticínios
Higiene/

Perfumaria
mercearia/

salgada
limPeza

1º Refrigerantes Cervejas

Cortes 
bovinos 
(exceto 
Picanha)

Pilhas e 
baterias

Chocolates 
em barra ou 

Tabletes
Queijos Desodorante Azeites Sabão em pó

2º
Sucos e 

refrescos
Whiskies Picanha Pet shop

Biscoito 
recheado

Presunto
Aparelhos e 
lâminas de 

barbear
Conservas Amaciante

3º Energéticos Vinhos
Carne suína 

em geral
Casa e 

decoração

Goma da 
mascar e 

balas
Salame

Protetor 
solar

Enlatados Detergente

4º Leite Vodkas Frango
Descartáveis 

em Geral
Bombom 

bola
Mortadela

Shampoo 
e pós-

shampoo
Molhos Inseticidas

5º
Achocolatados 

e bebidas 
lácteas

Aguardentes Linguiça Papelaria Confeitos Peito de Peru Creme dental Maionese
Odorizadores 
de ambiente

estimativa de furto e casos registrados com boletim de ocorrência 

ocorrência 
Por ano

furto 
externo

furto  
interno

assalto/
roubo

fraude de 
terceiros

roubos de 
cargas

arrombamentos
/instrusão 
noturna

exPlosão de 
caixas  

eletrônicos
% com bo % com bo % com bo % com bo % com bo % com bo % com bo

nenHuma 
ocorrência

8,50% N/A 18,70% N/A 57,10% N/A 33,90% N/A 87,30% N/A 57,40% N/A 94,50% N/A

de 1 a 10 26,40% 28,55% 44,70% 20,69% 36,10% 92,48% 48,30% 69,46% 11,80% 93,75% 37,40% 89,75% 5,50% 100%

de 11 a 20 9,30% 51,56% 17,90% 15,83% 1,70% 100% 8,50% 42,40% 0,90% * 4,30% 100% 0% *

de 21 a 30 11,60% 45,67% 4,10% 11,67% 0,80% * 0,80% * 0% * 0% * 0% *

acima de 31 44,20% 44,49% 14,60% 72,50% 4,20% 100% 8,50% 18% 0% * 0,90% 100% 0% *

total 100% 37,3% 100% 23,2% 100% 39,3% 100% 38,7% 100% 11,1% 100% 38,8% 100% 5,5%
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Pandemia aproxima comunidades de pequenos 
mercados de vizinhança em período de menores 

deslocamentos e aglomerações 

©iStock.com/FG Trade

vizinhança de valor
pandemia do coronavírus desafia todas as pro-
jeções econômicas e transformou o comporta-
mento dos consumidores brasileiros. Uma das 
mudanças mais significativas, segundo o estu-
do Consumer Insights da consultoria Kantar, foi 
a inclusão de novos canais na rotina de compra 
da população, que intensificou suas compras de 
abastecimento em mercadinhos de bairro, pe-
quenos varejos e varejos tradicionais para evitar 
aglomeração. Antes da pandemia, as compras se 
concentrava principalmente em atacarejos. No 
primeiro trimestre de 2020, em comparação com 
o último de 2019, mais de 2 milhões de lares pas-
saram a comprar em pequenos varejos, mais de 
1,2 milhão em varejos tradicionais e mais de 200 
mil em supermercados da vizinhança.

A
Para 60,2% dos entrevistados, a mudança de-

ve-se à necessidade de evitar aglomerações, 59,6% 
a fizeram para não ter grandes deslocamentos,e 
53,5% a justificam ainda pelos preços acessíveis. 
O estudo da Kantar também segmentou os perfis 
de compra para cada tipo de canal de venda. En-
quanto os minimercados atraem majoritariamen-
te pessoas de 40 a 49 anos das classes CDE, com 
filhos adultos, o varejo tradicional é o preferido de 
quem tem até 29 anos e crianças pequenas. 

Outros dados do relatório mostram que no 
primeiro trimestre de 2020, em comparação com 
o mesmo período de 2019, o gasto médio em bens 
de consumo massivo subiu 7,7%, e os preços au-
mentaram em 4,8%. E ao mesmo tempo em que 
a frequência de compra cresceu 4,6%, o que re-
presenta uma visita a mais por mês ao ponto de 
venda, a quantidade de unidades compradas por 
viagem diminuiu 1,7%. 

Fluência canalizada
No bairro Partenon, em Porto Alegre, o Su-

per da Casa foi um dos beneficiados pelas cam-
panhas de compras nos locais mais próximos, 
tendo em vista também o fechamento de todo 
comércio que não fosse considerado de caráter 
essencial. Março foi o mês mais forte de fatu-
ramento nos três anos de história do estabeleci-
mento, e abril também foi alto. “O tíquete médio 
cresceu 50%, o número de clientes reduziu, mas 
agora eles levam mais produtos. Oito em cada 
dez dos meus compradores são provenientes da 
vizinhança, pessoas que normalmente vêm a pé”, 
conta o empresário Gilberto Braatz.
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A loja criou um delivery “caseiro” para suprir 
necessidades locais e já soma aproximadamente 
50 pedidos por semana. Funciona por WhatsApp 
e uma funcionária foi destacada para cuidar de tais 
demandas. A cobrança é feita no domicílio de en-
trega. O aplicativo também serve para divulgação 
de ofertas a usuários cadastrados. Na unidade físi-
ca, há controle de ingresso para reduzir a circulação 
e empacotadores ajudam a reduzir tempo no caixa, 
além de todas as demais medidas sanitárias exigi-
das pelas autoridades. Nos primeiros dias, a gestão 
lutou para evitar a ruptura, devido a uma procura 
exagerada por determinados itens, como fermento 
e farinha. Agora já está tudo normalizado, no que 
ajuda pertencer à Rede GrandeSul. 

Ganho sem campanha
Julio Jarzynski, proprietário do Super Praiano, 

em Xangri-Lá, também faturou e está faturando 
com o aumento da procura por sua loja, mas não 
credita isso a nenhuma campanha de incentivo. 
“As pessoas vieram para cá pela conveniência e por 
medida de saúde”, diz. Depois da corrida desenfre-
ada dos primeiros dias de pandemia em março, as 
compras se estabilizaram, com pequenos lapsos de 
aumentos de venda. “O que prejudicou a rentabili-

dade, apesar da procura, foi que as compras ficaram 
muito concentradas nos produtos da cesta básica, 
cuja margem de lucro é menor”, explica.

O e-commerce da empresa, por sua vez, registrou 
um aumento de 80% nos pedidos de março a maio. 
“Vários veranistas refugiaram-se no litoral por con-
ta da Covid-19, foi um fenômeno e deve passar 
com o tempo”, relata Jarzynski. O Praiano já tinha 
a logística para isso estruturada, porque durante o 
veraneio opera 10 lojas em condomínios fechados 
da redondeza. A estrutura adormecida foi alavan-
cada novamente para dar conta dessa demanda e 
outras mais. A divulgação do serviço também foi 
extensa para que as pessoas não precisassem sair de 
suas casas ou apartamentos. 

interesse crescente
A pandemia de coronavírus fez proliferar o inte-

resse por supermercados em condomínios em todo 
o Brasil e a cada novo mês novas lojas surgem. Em 
Porto Alegre, o Super Pocket inaugurou sua segunda 
loja em junho, no Lindóia Square. A unidade com 
caráter de conveniência, totalmente operada em au-
toatendimento (sem caixas), representa o início da 
expansão de um negócio que está atraindo empre-
endedores do Rio Grande do Sul, Amazonas, Mi-

Divulgação/Braatz

Clientes chegam 
majoritariamente 
a pé para 
comprar no 
Super da Casa, 
no Partenon, em 
Porto Alegre
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Loja 
automatizada 

em condomínios 
fechados é a 

aposta do  
Super Pocket

Divulgação/Super Pocket

nas Gerais e Rio Grande do Norte, entre outros. Os 
proprietários Rogério Möller e sua esposa Miche-
le Tolotti Rafaeli contrataram uma assessoria para 
operar franquias da marca. Para tocar o negócio 
adiante é preciso saber negociar com os morado-
res, obter a aprovação em assembleia e vencer as 
barreiras com o uso da tecnologia. 

“As pessoas ficam em dúvida sobre a segurança 
também, pois ninguém fica supervisionando, mas 
até hoje nunca tivemos furto. Evidentemente, te-
mos controle de acesso à sala, câmeras no local e fa-
zemos inventários. O importante é que nessas situ-
ações os condôminos desenvolvem um sentimento 
de dono do espaço e até zelam por sua organização 
e higiene. Temos uma linha direta para sanar dúvi-
das também”, admite Möller. O investimento ini-
cial de R$ 110 a 130 mil para o franqueado em lojas 

que podem ter de 15m² a 40m². O retorno ocor-
re em dois anos, na média. “Muitos síndicos nos 
procuram e estamos diversificando modelos para 
condomínios pequenos, para espaços corporativos 
e uma loja-conceito. A versão nano se monta numa 
parede. Vamos nos moldando às necessidades das 
pessoas, mas a loja precisa ter giro. Buscamos par-
ceiros também para montar uma unidade de rua 
100% autômata”, revela. 

Na loja inicial, instalada no condomínio Canto 
dos Pássaros, no bairro Jardim Carvalho, as me-
didas de isolamento social provocaram aumento 
na procura por pessoas de diversas faixas etárias. 
“As pessoas se acostumaram a comprar na loja, 
rompendo a barreira do medo com o self check-
out”, pontua Möller. “Alguns moradores passa-
ram a fazer compras de abastecimento mesmo e 
na madrugada para evitar aglomeração. Compras 
de conveniência, como bebidas alcoólicas, foram 
substituídas por pão e leite.” Grupos de WhatsApp 
recebem mensagens com promoções pontuais. 
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Revisão das finanças em decorrência da Covid-19 
pode ser boa medida para aproveitar ganhos do 

período e planejar ações para futuro ainda incerto

Fluxo de caixa
organizado 

melhoria da gestão de uma empresa passa de for-
ma inevitável pela boa organização de suas contas. 
Cuidar do fluxo de caixa é essencial para que se 
tenha mais tranquilidade no futuro. Registrando 
tudo o que entra e sai, é possível perceber a exata 
condição de recebimentos e pagamentos, além de 
indicar o “fôlego” que se tem à disposição. Mes-
mo assim, alguns donos de estabelecimentos ain-
da não utilizam esta ferramenta da forma adequa-
da e seguem cometendo erros na operação diária. 
Mesmo em tempos de vendas mais altas é preciso 
manter a atenção.

A
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Segundo a economista-chefe da Fecomér-
cio-RS, Patrícia Palermo, vender mais significa 
faturar mais, mas não necessariamente lucrar 
mais. Produtos têm margens diferentes e, nesse 
caso, faturamentos semelhantes podem levar a 
lucratividades distintas. “Dessa forma, meu pri-
meiro conselho é: questione-se sobre a lucra-
tividade. Se ela foi satisfatória, ótimo. Utilize 
a informação relativa aos produtos mais vendi-
dos e elabore estratégias que vão em direção a 
manter ou aumentar seus resultados. Isso passa 
por negociar com fornecedores, por estratégias 
de merchandising e por treinamento de funcio-
nários”, explica. 

Por outro lado, se a lucratividade foi insa-
tisfatória, é preciso se questionar se as margens 
estão adequadas. Às vezes, elas são baixas por-
que os preços negociados com fornecedores 
são muito altos, não permitindo taxas maiores. 
“É tempo de negociar! Além disso, busque re-
arranjo no merchandising dos produtos na loja, 
buscando a associação de consumo de vários 
produtos, bem como oferecendo de maneira 
mais evidente aos seus consumidores produtos 
que ofereçam margens maiores”, diz. 

Uma negociação pode ser um jogo de 
ganha-ganha. Se o supermercado está bem 
financeiramente, dependendo das relações 
estabelecidas com fornecedores, adiantamen-
tos podem ser revertidos em descontos. Atu-
almente, com as taxas de juros mais baixas 
para os poupadores, financiar um fornecedor 
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ficou mais barato e, conforme o desconto re-
cebido, pode ser um excelente negócio. “Ago-
ra, se a situação do supermercadista não for 
boa, negocie prazos e descontos, lembrando 
sempre que ganhar prazos, na maioria das 
vezes, significa abdicar de descontos ou até 
aumentar o preço-base de certos produtos”, 
afirma. Ingressar em uma central de compras 
junto com outros supermercadistas congêne-
res é outra boa alternativa para fazer compras 
em maior volume.

Erros mais comuns
Patrícia diz que é muito comum que em-

preendedores se apaixonem pelo seu negócio 
e, cegados pela emoção, ignorem sinais claros 
de que as coisas não vão bem. Aliado a isso vem 
o baixo preparo para empreender. Quando se 
inicia um negócio não basta apenas conhecer 
bem do produto que vai oferecer ao mercado, 
é necessário ter conhecimentos básicos de ad-
ministração de negócios para embasar a toma-
da de decisões que engloba cálculo de custos, 
para definição de margens, a noções de marke-
ting e de gestão de pessoas. 

“Muitos empreendedores minimizam o 
quão importante é a lucratividade para um ne-
gócio se manter ao longo do tempo. Se você 
apenas girar recursos, qualquer volatilidade no 
mercado já é capaz de provocar danos finan-
ceiros consideráveis que se estendem para o 
patrimônio familiar”, aponta. Além disso, no 
entendimento dela, ainda persiste em alguns 
o ingênuo raciocínio de “ter um negócio para 
cuidar de mim”, quando, na maioria das vezes, 
primeiro é preciso cuidar muito tempo de um 
negócio até que isso aconteça.

chancEs dE crEscEr
Negócios saudáveis têm maiores chances de 

crescer, pois têm fôlego financeiro para colocar 
essas ações em prática. Em meio a uma pande-
mia que ainda não dá sinais de estar se dissipan-
do, é difícil medir as dimensões das cicatrizes 
que a crise vai deixar na economia. “Então, ini-
cialmente, é hora de elaborar cenários e verifi-
car, de maneira desapaixonada, possíveis perdas 
e ganhos, dimensionando, assim, os riscos as-
sumidos. Não há dúvidas de que crises possi-
bilitam oportunidades, o desafio sempre será 
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reconhecê-las”, pondera Patrícia. Para aproveitar 
as oportunidades de faturamento, é preciso usar 
a criatividade. “Muita gente espera o momento 
‘eureka’, quando não basta esperar. Para se ter 
ideias do que fazer é preciso estudar o mercado 
e conhecer o que diz a literatura especializada. 
Além disso, a criatividade, em grande parte das 
vezes, porém, depende da capacidade de caixa do 
negócio”, ressalta. 

rEvisão dE planos 
O advogado e consultor na área tributária, 

Fábio Canazaro, professor doutor de Direito 
Tributário da PUCRS, recomenda a revisão 
dos planejamentos tributários em decorrência 
da pandemia. Não é preciso refazê-los. “Tenho 
visto empresas do mesmo setor que se encon-

dicas para um bom trabalho na árEa

tram, por conta da pandemia, em situações di-
ferentes, quando antes encontravam-se no mes-
mo patamar”, conta. “Como se trata, portanto, 
de casos quase que individuais, o que tenho 
sugerido é uma reanálise de procedimentos, 
formas de pagamento, alternativas em relação 
a discussões tributárias. Quando se verifica algo 
que pode ser melhorado, podemos definir ajus-
tes, ou até mesmo modificações gerais.”

Um trabalho bem-feito na área contribui para 
a melhora do fluxo de caixa, reduzindo os custos 
fiscais. Se a empresa tem menos despesas a pagar, 
tem mais dinheiro no caixa e esse dinheiro pode 
ser aproveitado em outras questões, para abrir 
novas frentes, investir em estoque e melhoria de 
ativos (loja)”, declara. É comum que empresá-
rios, contudo, pequem ainda pela desinformação 
ou desconhecimento da legislação. “Na verdade, 
dado o emaranhado de leis complementares, leis 
ordinárias, decretos, instruções normativas, por-
tarias e outras normas, nos três níveis da Federa-
ção, poucos dominam esse terreno”, reconhece. 

Os empresários sofrem verdadeiro assédio 
de “ditos” profissionais que se intitulam espe-
cialistas, nas palavras de Canazaro. Como não 
têm uma informação fiel, ou desconhecem 
este mercado, acabam contratando-os. O re-
sultado: planejamentos ruins, implementação 
de medidas ilegais e abuso (de direito e de for-
mas). Ocorre que as Receitas estão atentas a 
isso, e cada vez mais, atuarão reprimindo estas 
condutas ilegais. “Quando isso acontece é ter-
rível, pois o suposto profissional desaparece, e 
o imposto é cobrado novamente, com multas 
altíssimas e mais juros”, adverte. 

 Faça todos os lançamentos, não deixe registros incompletos.

 Acompanhe o fluxo de caixa para avaliar seu capital de giro, a média dos recebimentos, entre outros dados.

 Use um sistema informatizado de controle de entradas e saídas, não baseie suas contas em  
registros manuais.

 Não esqueça de conciliar o extrato bancário.

 Separe as categorias para os lançamentos, quanto mais detalhes melhor.

 Não misture vendas e recebimentos, lembre que parcelados não caem no mesmo dia.

 Planeje com base nos números.

©iStock.com/MicroStockHub
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om a pandemia do coronavírus, estamos diante de 
uma crise multifacetada. Há reflexos na saúde, é 
claro – mas também na dinâmica social, nos há-
bitos de consumo e no nosso jeito de viver. Os 
impactos disso são enormes também na econo-
mia, o que obrigou muitos negócios a fecharem 
suas portas ou a diminuírem de tamanho. Como 
consequência, aumento no desemprego, retração 
da produção e queda no consumo. Superar esse 
momento de adversidades é possível, claro. Mas 
requer atitude: dedicação, espírito de cooperação 
e olhar ao próximo.

A retomada gradual e responsável das ativida-
des tem sido um primeiro passo. No entanto, há 
uma segunda etapa que depende fundamental-
mente de cada um de nós. Foi olhando para esse 
cenário – e para valorizar e fortalecer os negó-
cios locais – que a Assembleia Legislativa lançou 
a campanha Escolha de Valor. A iniciativa tem um 
propósito claro: movimentar o comércio local, 
estimular o consumo, impulsionar a cadeia pro-
dutiva, alavancar a indústria e, assim, reaquecer a 
nossa economia. 

A conservação ou mesmo a ampliação dos 
postos de trabalho e negócios estão em nossas 
mãos. E a receita é mais simples do que parece: 
na hora de comprar, escolha o que é daqui. As 
gôndolas dos supermercados nos trazem inúme-
ras opções de produtos genuinamente gaúchos e 

brasileiros. Do nosso campo, por exemplo, vem 
hortifrútis, carnes, ovos, leite. Olhe para eles – 
procure por eles!

Mas, vamos além: quando contratar um servi-
ço, busque o que é local. Ao prestigiar atividades 
culturais, pense em nossos artistas. Com o retor-
no gradativo dos roteiros turísticos, dê preferência 
aos destinos do Rio Grande. O mesmo vale para 
os estabelecimentos. Somente dessa forma pode-
remos fazer com que o dinheiro fique e seja rein-
vestido em nossa terra. 

Comprar o que é do Rio Grande do Sul sig-
nifica manter os negócios e os empregos. Signifi-
ca alimento para as famílias. Significa receita para 
os municípios. Significa, como conse quência, 
investimentos em saúde – tão vitais nesse mo-
mento. Optar pelo que é nosso desencadeia uma 
corrente do bem e, sobretudo agora, faz toda  
a diferença.

A campanha Escolha de Valor, no entanto, não se 
resume tão somente à valorização da nossa produ-
ção e dos nossos negócios – o que por si só é ex-
tremamente relevante. Ela é mais que isso. É um 
chamamento a todos os gaúchos a se unirem em 
torno de uma pauta comum: vencer essa pande-
mia, reduzindo seus danos. A construção de uma 
saída equilibrada e responsável da pandemia passa 
pela união de esforços e, claro, pela valorização 
dos produtos da nossa terra.

C
“Quando contratar 

um serviço, busque 
o que é local. Ao 

prestigiar atividades 
culturais, pense em 

nossos artistas. 
Com o retorno 
gradativo dos 

roteiros turísticos, 
dê preferência aos 

destinos do 
Rio Grande.”

eRnAni polo,
Presidente da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul
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Associação Gaúcha de 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320 – CEP 90240-610

Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

Contato:

(51) 2118-5200

 (51) 99996-9100

agas@agas.com.br

www.agas.com.br

Presidente

Antônio Cesa Longo / Bento Gonçalves

Vice-Presidentes

Augusto de Césaro / Esteio

Cláudio Zaffari / Porto Alegre 

Ezequiel Stein / Igrejinha

Patrique Nicolini Manfroi / Bagé

Sérgio Zaffari / Passo Fundo

Diretores

Ademir José Gasparetto / Viamão

Antônio Alberto Righi / Santana do Livramento

Antônio Ortiz Romacho / Gravataí

Carlos Ely / Porto Alegre 

Cláudio Schwerz / Cruz Alta

Jaime José Andreazza / Caxias do Sul

Jairo Libraga / Santa Maria

José Reni Milanezi dos Santos / Imbé

Leonardo Taufer / Lajeado

Lindonor Peruzzo Júnior / Bagé

Manuel Ademir Pereira / Viamão

Matheus de Aguiar Viezzer / Canoas

Paulo Fernando Pfitscher / Porto Alegre 

Pedro Jacó Schneider / Ivoti

Raymundo Renero Beltrame Neto / Santa Maria

Conselho Fiscal

Cesion do Nascimento Pereira / Capão da Canoa

Franck Flamarion Muller / Taquara

Jacinto da Luz Machado / Porto Alegre 

Luiz Carlos Carvalho / Rio Grande

Olirio Bortolon / Vacaria

Sandro Formenton / Canoas

Conselho Superior

Ademar Pedro Cappellari / Porto Alegre 

Cláudio Ernani Neves / Jaguarão

José Luiz Righi / Santana do Livramento

Lindonor Peruzzo / Bagé

Santo Assis Beltrame / Santa Maria

Ugo Dalpiaz / Osório

Representantes

Ademir Fávero / Erechim

Alceu Maggi Borges / Cachoeirinha

Amaury Andre Feron / São Luiz Gonzaga

Ardi Deloi Muller / Taquara

Arlei José Karpinski / Getúlio Vargas

Arthur Ribeiro Sobrinho / Soledade

Carlos Alberto Bucker / Ibirubá

Celso Miller / Santa Cruz do Sul

Cláudia Sonda / São Paulo

Cláudio Zaleski / Horizontina

Daniel Lenz / Venâncio Aires

Danilo Tiziani / Porto Alegre

Davi Treichel / Pelotas

Eduardo Vilella Neves / Jaguarão

Ezequiel Longo / Marau

Fernando De Césaro / Farroupilha

Gastão H. Weinert / Santo Ângelo

Gilberto José Cremonese / Santa Maria

Helvio Debona / Sarandi

Ismael Ali Baklizi / Uruguaiana

Ismael Becker / São Leopoldo

Joel Erling / Balneário Pinhal

Leandro Alberto Rheinhermer / Carazinho

Luiz Antônio Oliveira / Alvorada

Luiz Brandão / Santiago

DePARtAmentoS   
Associado / atendimento@agas.com.br

Capacitação / capacitacao@agas.com.br

Comercial / comercial@agas.com.br

Financeiro / financeiro@agas.com.br

Imprensa / imprensa@agas.com.br

Jurídico / juridico@agas.com.br

marketing e eventos / eventos@agas.com.br

Marili Mombach / Montenegro

Matheus Tischler / Cachoeira do Sul

Nelson Sebben / Espumoso

Renan Figueiredo Martins / Guaíba

Rodrigo Marin / Guaporé

Rosane Ávila Roxo / Camaquã

Rudi Nei Schneider / Panambi

Sergio Copetti / Santa Maria

Tania Maria Ampessan Fochesato / São Marcos

Tiago Zaffari / Passo Fundo

Vinicus Righi / Santana do Livramento

AGAS JoVem

Presidente

Patrícia Machado / Porto Alegre

Vice-presidente

Luiz Antônio Pereira / Viamão

Diretores

Adriana Ribeiro Ortiz / Gravataí

André de Césaro / Esteio

Arthur Bolacell / Porto Alegre

Bruno Delazari Lang / Porto Alegre

Denise Paolazzi / Gravataí

Guilherme Viezzer / Canoas

Mathias Rolf Schneider / Ivoti

Raquel Schramm Beltrame / Santa Maria

Roberta Cristine Barreto / Eldorado do Sul

Samuel Melo Erling / Balneário Pinhal






	01-Capa-349
	02e03-An-Marquespan-349
	04-editorial-349
	05-Sumario-349
	06a09-Viva Voz-349
	10a17-A Vista-349
	18a20-Rapidinhas-349
	21-An-Fenac-349
	22e23-Informe Juridico-349
	24a27-boas práticas-349
	28-Perfil-Varejo-Vermelhao
	29-An-Full-Gauge-349
	30a40-especial-349
	41-An-AgasAnuncie-349
	42a44-ferramentas-349
	45-An-Languiru-349
	46e47-Sustentabilidade-349
	48a52-produtos-vinhos-espumantes-349
	53-An-Garibaldi-349
	54-perfil-varejo-unisuper-349
	55-An-Aquafast-349
	56a59-solucoes-349
	60-perfil-varejo-santa-marta-349
	61-An-Moinho-Nordeste-349
	62a64-marketing-349
	65-An-Arneg-349
	66-67-An-Frolich-349
	68a70-produtos-limpeza-349
	71-An-Girando-Sol-349
	72-An-Agas-Cursos-EAD-349
	73-An-Util-Quimica-349
	74-Gestão-349
	75-An-Agas-Cadastro-349
	76-Dicas-Especialista-349
	77-An-Moinho-Estrela
	78-Perfil-silvestrin
	79-An-Silvestrin-349
	80a82-calendario-promocional
	83-legislação-349
	84e85-expolive-349
	86a89-Destaques-349
	90a95-Glossario-349
	96e97-Anote-Aí-349
	98a99-Capacitacao-349
	100e101-Agas-Jovem-349
	102a105-Seguranca-349
	106a108-Consumo-349
	109-An-Tematica-349
	110a112-Financas-349
	113-microfone-349
	114-Expediente-349
	115-An-Nestle-349
	116-An-Santa-Clara-349

