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screvemos as linhas deste editorial sob a sombra 
nebulosa e dramática da bandeira preta, estabele-
cida em todo o território gaúcho como alterna-
tiva ao combate do coronavírus. É possível que, 
ao chegar nas mãos de nossos leitores, este texto 
encontre um cenário mais positivo, com flexibi-
lizações e nova tentativa de recomeço para famí-
lias, empresas e personagens dos mais diferentes 
setores da economia. Mas também é possível que 
não. A Covid-19 é justamente isto, um enigma 
que teima em não ser desvendado e um fato novo 
que chegou para desafiar todos nós a buscarmos 
novas e melhores versões de nós mesmos. Os 
mais de 110 mil profissionais de supermercados 
que desde o começo da pandemia estão atuando 
na linha de frente nas lojas do setor são o símbolo 
da essencialidade de nosso segmento, que traba-
lhou arduamente para manter as famílias gaú-
chas abastecidas junto de produtores, indústrias, 
distribuidores e todos os seus personagens. No 
combate ao vírus, estas pessoas são verdadeiros 
heróis, assim como mais uma vez sublinhamos 
nossa admiração aos profissionais de saúde.

Buscando atravessar este período, que inclu-
sive perpassa o marco dos 50 anos da nossa Agas, 
registrados em janeiro, estamos criando uma sé-
rie de alternativas em produtos e projetos de ca-
pacitação para contemplar os nossos associados e, 
acima de tudo, centralizar as informações legais, 
protocolos e recomendações pertinentes ao setor 

supermercadista e encaminhadas pelo poder pú-
blico. Mesmo quando se estabeleceu uma redu-
ção de horários em nossas lojas, não posicionamo-
nos em oposição ao governo: ao contrário, temos 
a convicção de que, em momentos de combate e 
guerra, precisamos seguir um líder e sua estraté-
gia. Estamos em uma verdadeira guerra contra a 
Covid-19, e nosso líder regional é o governador 
do Estado. Estaremos sempre buscando, enquan-
to setor, contribuir para a resolução mais breve 
possível deste e de outros problemas em que pu-
dermos construir juntos as soluções.

A pandemia nos ensinou muito e segue nos 
ensinando. O que chamamos de “novo normal” 
já está posto: as reuniões online vieram para fi-
car, os protocolos reforçados de higiene, os novos 
formatos de trabalho e de eventos, os realinhados 
hábitos de consumo... A Covid-19 vai passar, mas 
as mudanças que dela decorreram serão contínu-
as. Os supermercados, ágeis como sempre, mais 
uma vez estarão na vanguarda, adaptando-se às 
necessidades dos consumidores. E a nossa Agas, 
por sua vez, estará capitaneando as capacitações 
necessárias para nos adequarmos a todas estas 
mudanças, seja com o retorno dos nossos encon-
tros presenciais e de nossa ExpoAgas, seja com as 
aulas online ou com as reuniões dos nossos co-
mitês técnicos, ou seja, com nossos informativos 
e canais permanentes de comunicação com os as-
sociados. Conte conosco e uma boa leitura!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Zeina Latif, economista

Zeina Latif é doutora em economia pela Universidade de São 
Paulo (USP) e consultora econômica.  

Em sua carreira, trabalhou na XP Investimentos, no Royal 
Bank of Scotland (RBS), ING, ABN-Amro Real e HSBC. 

Autora de colunas semanais para o Estadão, ela analisa  
o cenário político-econômico nacional diante dos desafios 

que o país tem pela frente. Nessa entrevista, Zeina fala 
sobre as reformas que o governo protela, os impactos da 

pandemia e o ano de 2021 para o varejo.

Divulgação/Instituto Millenium
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viva voz
Não existe mais 

business as usual
em um de seus mais recentes artigos, a senhora 
fala que “não convém se iludir com projeção de 
crescimento de 3,4% em 2021”. Por quê?

Terminamos 2020 em trajetória de recuperação, 
mas a média do ano é muito deprimida. Se nada 
mais acontecer e a atividade econômica em 2021 fi-
car no mesmo nível do fechamento de 2020, o que 
está garantido como crescimento? Nesse cálculo já 
está garantido algo como 3% de carrego estatístico 
para 2021. Então quando o Boletim Focus diz que 
haverá 3,5% de crescimento, 3% é carrego. Este nú-
mero terá de ser aprimorado. Alguns economistas 
já trabalham com variação negativa no primeiro 
trimestre, com ajuste sazonal. Por quê? Pela falta 
de auxílio emergencial, porque as políticas feitas 
para socorrer a economia no ano passado já não 
estão presentes, como as regras do Banco Central 
para aumentar crédito, ou políticas do governo de 
crédito às empresas, e volta de cobrança de alguns 
impostos. Crescer 3,5% é pouco. As projeções são 
mais modestas, não há estusiasmo excessivo. Há 
um reconhecimento de nossas dificuldades. 

Precisamos de novo auxílio emergencial? 

O ideal seria que tivéssemos cuidado mais da saúde 
para hoje não postergar o auxílio emergencial. Há 
um custo não ter feito o devido investimento de 
testagem e um isolamento mais coordenado. O que 
aconteceu em Manaus ilustra o que poderíamos ter 
feito melhor. Quanto mais contida a doença, mais 
fraca seria a segunda onda, mas ela chegou diante de 
patamares elevados. Não dá para fechar aos olhos à 
necessidade de socorro. O auxílio emergencial teve 
problemas na distribuição de recursos a quem real-

mente precisava, o governo deveria ter aperfeiçoa-
do o cadastro único, para não permitir fraudes, para 
calibrar o valor. Foi tudo feito muito no improviso. 
Quanto mais se focaliza, mais se chega em quem 
realmente precisa e se dá um valor adequado, seja 
R$ 200 ou R$ 300. Mas não há estudos técnicos e 
não sabemos quando teremos imunidade de re-
banho, talvez demore muito. A campanha de va-
cinação precisa avançar. Quanta perda de recursos 
pode ocorrer no processo sem uma boa logística e 
manejo correto? Um trabalho sobre campanhas de 
vacinação mediu as perdas na região metropolitana 
de Porto Alegre e mostrou que elas alcançam uma 
média de 45%. A Organização Mundial da Saúde 
estabelece 25% como patamar aceitável. Tivemos 
tempo para ajustes e remanejamento de recur-
sos. O economista Marcos Resende fez, no Brazil 
Journal, um estudo de realocações que poderiam 
ter sido feitas no orçamento, passando pelo fecha-
mento de estatais. Agora corremos o risco de furar 
a regra do teto porque o estado gasta mal. Vai haver 
auxílio sim, há consenso. Mas será o melhor dese-
nho possível do ponto de vista de política pública e 
financiamento? Não.

o portal da imprensa alemã Deutsche Welle noticiou 
que o Brasil se tornou desinteressante para investi-
dores. No ano passado, o investimento estrangeiro 
direto no Brasil encolheu por cerca da metade. o 
Brasil foi o que mais perdeu entre os principais mer-
cados emergentes do mundo. Vimos recentemente 
a saída da Ford. a classe média decresce. o que 
está acontecendo? 

A pandemia resultou numa queda generalizada de 
investimento externo no mundo, mas aqui houve 

“Quando há 
mais condições 
políticas de 
aprovar reformas? 
No primeiro 
ano de governo, 
aproveitando-
se do capital 
político, mas 
desperdiçamos 
oportunidade.”
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viva voz

intensidade maior. O Brasil sempre foi um país 
difícil. Há insegurança jurídica, a loucura da carga 
tributária, mudanças de regras, excessiva interven-
ção de órgãos em investimentos, por isso não há es-
trutura boa. Um exemplo singelo para entender o 
tamanho do buraco: somos o país com maior judi-
cialização contra companhias aéreas. As pessoas en-
tram na Justiça por qualquer coisa, mesmo sem ter 
razão. O Judiciário hoje é fonte de insegurança jurí-
dica, com decisões monocráticas, sem jurisprudên-
cias consolidadas. Há muito oportunismo aqui, e a 
justiça é permeável. Precisamos também passar por 
mudanças culturais. Um lugar com matéria-prima 
e mercado consumidor deixou de ser atrativo. So-
mos um país confuso. As instituições funcionam 
mal, mas ninguém cobra do ministro da Justiça 
providências quanto à insegurança jurídica. Esta 
pasta necessita de representante da área de Direito 
Econômico no comando, porque a corrupção está 
sendo tratada. Trata-se de uma agenda totalmente 
abandonada. Temos um país que berra por causa da 
insegurança jurídica e governo faz ouvidos moucos. 
O setor produtivo precisa fazer mais pressão. 

o que precisamos em termos de Reformas tributá-
ria? alguns setores criticam o rentismo e os juros 
no crédito. a produção de bens e serviços aumen-

“O ideal 
seria que 

tivéssemos 
cuidado mais 

da saúde 
para hoje não 

postergar 
o auxílio 

emergencial. 
Há um custo 
não ter feito 

o devido 
investimento 

de testagem e 
um isolamento 

mais 
coordenado.”

ta cerca de 2% a 2,5% ao ano. os rendimentos em 
aplicações financeiras em volumes elevados ren-
dem de 7% a 9%. ou seja, para investidores “ganhar 
dinheiro” se divorciou de processos produtivos.

Não existe reforma ideal. Mesmo quando estuda-
mos na Economia os princípios de sistema ideal, 
estes princípios muitas vezes são conflitantes entre 
si. Um princípio é o da simplicidade, mas não dá 
para fazer um imposto único, porque isso pode ser 
injusto, cumulativo. Me agrada muito o projeto do 
deputado federal Baleia Rossi da criação do Impos-
to sobre Valor Agregado (IVA) nacional, reunindo 
cinco impostos indiretos, mas acho que a ideia não 
vai avançar. Perdemos um timing precioso depois da 
Reforma da Previdência. Havia disposição dos go-
vernadores, que entendiam que a guerra fiscal fazia 
todos perderem. O ICMS precisa ser reformado, 
pois fundamenta-se numa lógica de uma economia 
industrializada quando esse que não é o caso, é o 
setor de serviços que puxa. Quando há mais con-
dições políticas de aprovar reformas? No primeiro 
ano de governo, aproveitando-se do capital político, 
mas desperdiçamos oportunidade. A política serve 
para aparar arestas e encontrar aquilo que pode ser 
um ponto em comum. Aí você faz concessões, 
transições lentas. A Reforma da Previdência não foi 
a reforma dos sonhos, mas saiu. Ela deixou de fora 
Estados e municípios e manteve regras especiais 
para militares, mas mostrou avanços. 

No ano passado, vários setores industriais do país 
enfrentavam uma crise de matéria-prima (setor 
têxtil, moveleiro, plásticos e derivados). Como está 
este cenário, quais as perspectivas?

Aparentemente a situação acomodou, embora não 
tenhamos pesquisas e dados prontos sobre isso. 
Dependemos de relatos de associações e sindicatos 
setoriais. Ainda há alguns problemas. É importante 
colocar que volatilidade do dólar atrapalhou muito, 
a interrupção de cadeias produtivas, e alguns setores 
– como no caso das embalagens – enfrentaram ex-
plosão de demanda para a qual não estavam prepa-
rados. Isso mostra exatamente o baixo potencial de 
crescimento do Brasil. É só crescer um pouco mais 
a demanda que não conseguimos atendê-la. Vimos 
então a inflação no atacado explodindo. 
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“O país 
envelhece, tem 

mão de obra 
despreparada, 

talentos indo 
embora. Há 

necessidade de 
enfrentarmos 

desafios. 
Somos um 
país muito 

heterogêneo 
de valores, 

costumes, de 
dificuldades de 

renda.”

alguns relatórios apontam o Brasil como o sétimo 
país mais desigual do mundo. Quais as melhores 
medidas para reduzir essa mazela? 

Só crescimento econômico não resolve, mas este é 
o primeiro passo. O Brasil precisa eliminar obstá-
culos e aumentar seu potencial de crescimento para 
gerar vagas de emprego. A geração de vagas no setor 
de serviços ajudou a reduzir a desigualdade na pri-
meira década do século. Devemos considerar ainda 
a política do salário-mínimo, embora haja limite 
para se fazer valorização do mínimo. Se partimos 
de patamar mais baixo ajuda, mas se o governo o 
aumenta demais, ele vira inflação ou desemprego. 
O mínimo não pode estar desconectado dos ga-
nhos de produtividade. Nós tivemos políticas de 
distribuição de renda como Bolsa Família, que não 
reduziu desigualdade, mas tirou pessoas da pobreza. 
Aquele fenômeno da nova classe média emergente 
foi sustentado com crescimento econômico, privi-
legiando o setor de serviços que é porta de entrada 
para muitos trabalhadores, e a construção civil. Sou 
cética com relação a usar políticas de transferência 
de renda e achar que isso vai reduzir desigualdade. 
Isso é ação complementar e tem de ser usada com 
sabedoria, ainda mais diante das restrições fiscais. 
O Brasil precisa dar educação para as pessoas po-
derem ter trabalhos qualificados. Se você viaja para 
regiões carentes do Nordeste, vê muita gente sen-
tada na frente da casa sem trabalhar porque não tem 
qualificação. Não sabe entender um texto, não tem 
conhecimento básico de matemática. 

A senhora já afirmou que a criação de consenso é 
muito difícil no Brasil. o que acontece?

Precisamos de revisão de marcos legais e regula-
tórios e de muito diálogo com sistema judiciário. 
Não temos isso. São células independentes sem 
um todo coordenado. É uma confusão que nos 
ocasiona perda de espaço. O país envelhece, tem 
mão de obra despreparada, talentos indo embora. 
Há necessidade de enfrentarmos desafios. Somos 
um país heterogêneo de valores, costumes, de difi-
culdades de renda. Há muitas clivagens regionais e 
sociais. Se o sistema político funcionasse bem con-
seguiríamos construir consenso. O cientista políti-
co Bolívar Lamounier defende que precisamos de 

uma reforma política mais profunda para conseguir 
lidar com essa complexidade que é o Brasil. Nosso 
sistema político é muito pulverizado e pouco repre-
sentativo, atrapalha. Já se passaram décadas e não 
conseguimos ter reforma tributária, na Constitui-
ção de 1988 se falava nisso! Há um nó. No regime 
presidencialista, a responsabilidade do Executivo 
aumenta, sua capacidade de liderança é fundamen-
tal. Tivemos isso com Fernando Henrique Car-
doso e Michel Temer, combinando competência, 
habilidade política e capacidade de enfrentamento. 
Precisamos de um presidente reformista.

Quais as perspectivas para o varejo em 2021?

Tivemos uma volta da economia mais forte do que 
se imaginava, mas ao mesmo tempo um quê de ar-
tificial. Não foi diferente na crise de 2009, o Brasil 
reage rápido, mas esquece que há fatura a ser paga. 
Numa pandemia, é preciso planejamento de gastos 
porque a ressaca vem e machuca. A vacinação será 
chave para recuperação de alguns setores, 2021 não 
será um ano ruim. Os empresários já sabem como 
é o Brasil. Empresas com gestão cautelosa do cai-
xa terão mais flexibilidade. Como o Custo Brasil 
é muito elevado, se você não tem escala de negó-
cios fica difícil. Ou você se encontra num nicho de 
mercado muito específico ou necessita escala para 
suportar. Empresas mais avançadas em questões 
digitais avançarão, isso não tem volta. Os choques 
sempre trazem o inesperado. Como analista, me 
surpreendi com determinadas performances de 
setores que nem tinha me ocorrido que poderiam 
ir bem, desde o crescimento da demanda para psi-
cólogos em consultas online ao aumento no con-
sumo de suco de laranja, porque todo mundo se 
preocupou com a imunidade. Quem é empresário 
precisa estar atento. Meu conselho aos varejistas: 
sempre façam sondagens e pesquisas para antecipar 
tendências de consumo. O mundo está mais com-
plexo, a reputação de uma empresa pode sofrer aba-
lo por um comentário nas redes sociais, não existe 
mais business as usual. O empresário precisa ter visão 
ampla da imagem de sua empresa nas redes, qual 
a visão que seus funcionários estão passando por 
aí, monitorando o comportamento dos consumi-
dores. Foi-se o tempo de só olhar juros do Banco 
Central e valor do dólar. 
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segunda unidade do vantaJão
a nova loja do vantajão atacado foi inaugurada em 
fevereiro na cidade de Caxias do sul. esta é a segunda 
unidade de atacarejo do grupo andreazza (a primeira 
opera em vacaria). Com 6 mil m2 de área total, o novo 
ponto de venda conta com 21 check-outs. o empre-
endimento gerou 200 empregos. Com a unidade, a 
empresa passa a somar 40 lojas no rio grande do sul, 
sendo 31 em Caxias do sul, duas em Bento gonçalves, 
duas em flores da Cunha e uma unidade em farroupi-
lha, Carlos Barbosa, vale real, arroio do sal e vacaria.

agas Jovem 
homenageia 
mulheres 
o agas Jovem apresentou em 
suas redes sociais, no mês de 
março, a minissérie de víde-
os Mulheres que inspiram. a 
ideia, segundo o presidente 
luiz antônio Pereira, foi prestar 
uma homenagem a colegas do 
setor no mês das mulheres. 
“Coletamos depoimentos de 
supermercadistas de diferen-
tes idades, origens e regiões 
do estado, buscando valorizar 

a força de trabalho feminina no setor”, explica. ao todo, 
oito profissionais do setor receberam homenagens com 
o projeto. uma delas foi a gerente de rh da rede vivo, 
michelli machado roso, que contou sua trajetória e do 
que mais gosta na sua rotina de trabalho no varejo. Confi-
ra os vídeos pelo instagram: @agasjovem.

Cuidados Com ProtoColos
a agas reitera a importância do cumprimento rigoroso 
de todos os protocolos sanitários indispensáveis ao 
controle da propagação do coronavírus nas lojas do 
setor. a recomendação é para que os supermercadistas 
não esqueçam de higienizar carrinhos e cestinhos de 
compras diante dos clientes e a afixação de cartazes 
instrutivos e treinamento dos operadores de check-out 
para que orientem os clientes no sentido de aguarda-
rem a higienização das esteiras e dos caixas antes do 
início do processo de pagamento. Confira a Cartilha 
agas de prevenção à Covid em www.agas.com.br, em 
Serviços, Arquivos para baixar.
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stoK Center aBre as Portas em iJuÍ
o stok Center, bandeira de atacarejo da Comercial 
Zaffari ltda., iniciou as operações da 15ª loja em feve-
reiro, na cidade de ijuí. a inauguração foi marcada por 
descontos exclusivos e ações de solidariedade com 
a comunidade. a empresa fez a doação de mil cestas 
básicas, totalizando r$ 69.760 para a secretaria de 
desenvolvimento social do município, para distribuição 
às famílias que estão em situação de vulnerabilidade 
devido à pandemia. a unidade gerou 175 empregos 
diretos e está localizada na av. david José martins n° 
1347, bairro sol nascente, com mais de 13 mil m² de 
área construída e 4.154,28m² de área de vendas. 

teCnologia Para 
deCifrar rótulos
está disponível nas lojas de aplicativos para smartphones o 
loomos, criação de empreendedores gaúchos que identifica 
ingredientes descritos nos rótulos dos produtos. a ferramen-
ta ajuda o consumidor a descobrir se um produto possui 
glúten, lactose, corantes, aditivos, açúcares ou qualquer 
elemento que ele queria evitar, tenha intolerância ou alergia. 
serve de grande apoio a patologias como a diabetes, hiper-
tensão e até à rara fenilcetonúria. o app está disponível para 
android e ios e possui versões gratuita e para assinante. a 
versão paga libera diversas funcionalidades extras.

redeCen tem nova diretoria
Já tem nova diretoria executiva a Central de redes de ne-
gócio do rs (redeCen) para o biênio 2021/2022. sandro for-
menton, do unisuper formenton, de Canoas, foi reconduzi-
do ao cargo de presidente. a eleição foi realizada no final de 
2020 de forma virtual. utilizando os critérios de participação 
e engajamento das diferentes regiões e formatos, a diretoria 
terá ainda como vice-presidente Patrique nicolini manfroi, 
do supermercados nicolini, de Bagé, como secretário ro-
ber gonzatti, da rede da gente gaúcha, de Casca, e como 
tesoureiro Jorge Capellari, do Center shop, de Porto alegre.
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Carrefour Brasil atinge  
r$ 74,8 Bilhões em vendas 
o grupo Carrefour Brasil registrou r$ 74,8 bilhões 
em vendas, um aumento de 22,2%, desempenho 
significativamente superior ao mercado. o lucro 
líquido ajustado atingiu r$ 2,758 bilhões no ano, 
um crescimento de 43,1%, em relação a 2019. no 
acumulado do ano, o ebitda ajustado atingiu r$ 5,6 
bilhões (+18%) com margem de 8,3%. o resultado 
positivo foi impulsionado pelos negócios de varejo e 
atacarejo, bem como pelo Banco Carrefour, mesmo 
em um ambiente desafiador como o vivido durante a 
pandemia da Covid-19 em 2020.

risCos emergentes
a terceira edição do top emerging risks, lançada pela 
KPmg no Brasil, elencou os principais riscos emergentes 
que as organizações enfrentarão ao longo de 2021, levan-
do em consideração os efeitos causados pela pandemia. 
entre eles, estão questões geopolíticas e os investimentos 
em 5g, as fiscalizações da lgPd, o uso do PiX em larga 
escala, as fraudes e a reforma tributária. o sistema tribu-
tário brasileiro é considerado um dos mais complexos do 
mundo, tendo como componente protagonista o chamado 
Custo Brasil. além disso, a maneira com que a tributação 
brasileira ocorre faz com que muitas vezes os negócios se-
jam organizados de forma não convencional, pois, assim, a 
carga tributária se torna consideravelmente menor.

viamão reCeBe rede unisuPer 
viamão conta com mais uma loja da rede unisuper 
desde 28 de janeiro, somando 43 no total. o investi-
mento foi realizado pela família mainard, licenciada da 
rede unisuper e proprietária também de outras seis 
lojas nas cidades de alvorada, Porto alegre e viamão. a 
nova loja localiza-se na avenida Plácido mottin, 1360, no 
bairro santa Cecília, e tem 550 m2 de área de vendas e 
com 27 vagas de estacionamento. nela, foram gerados 
43 empregos diretos.
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filial do teKa em alvorada
o supermercado teka, de alvorada, inaugurou em janeiro 
sua segunda loja no município. a primeira filial fica na rua 
mário de deus, 575, no bairro Jardim aparecida, e possui 
10 check-outs e 50 vagas de estacionamento aos clientes. 
a unidade gerou 55 empregos diretos e foi planejada e 
executada pelo grupo sintonia fina. em seu discurso, a 
diretora sheila martinelli enfatizou o trabalho dos colabora-
dores para que o sonho da segunda loja fosse realizado.

marCas PróPrias: Cenário otimista
a crise sanitária e econômica de 2020 fez com que 
aumentasse a procura por produtos de marcas pró-
prias nas prateleiras dos supermercados. esta alta foi 
registrada pela Kantar, em pesquisa encomendada pela 
associação Brasileira de marcas Próprias e terceiriza-
ção. a estimativa é de que o faturamento das empresas 
responsáveis por esses itens tenha alcançado r$ 8 bi-
lhões, o equivalente a 10% de crescimento. Para 2021, 
o cenário para as marcas Próprias é ainda mais promis-
sor, já que tais rótulos oferecem economia no preço.

setor de orgÂniCos soBe 30%
apesar de toda a crise econômica gerada pela pandemia 
de Covid-19, o setor de produtos orgânicos registrou uma 
alta de 30% nas vendas em 2020, movimentando r$ 5,8 
bilhões, segundo levantamento da organis – associação 
de Promoção dos orgânicos. o ano foi marcado, também, 
pelo avanço desses produtos para as cidades do interior 
do país. o índice conquistado em tempos de crise aponta 
uma tendência, segundo a entidade: a consolidação de um 
novo cenário, no qual a alimentação saudável, a sustentabi-
lidade e as relações de produção socialmente mais justas 
estão ganhando terreno no conjunto da sociedade.
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CoBranÇa de diferenÇas do iCms
o Plenário do supremo tribunal federal (stf) julgou 
inconstitucional a cobrança do diferencial de alíquota 
do imposto sobre Circulação de mercadorias e serviços 
(difal/iCms), introduzida pela emenda Constitucional 
(eC) 87/2015, sem a edição de lei complementar para 
disciplinar esse mecanismo de compensação. ao final 
do julgamento, os ministros decidiram que a deci-
são produzirá efeitos apenas a partir de 2022, dando 
oportunidade ao Congresso nacional para que edite lei 
complementar sobre a questão.

E-COMMERCE deve 
faturar r$ 110 Bilhões
a pesquisa realizada pela ebit/nielsen mostrou que as 
vendas no comércio eletrônico devem crescer 26% e 
atingir r$ 110 bilhões este ano. de acordo com o estudo, 
o desempenho das vendas pela internet será impulsio-
nado pelo crescimento do número de consumidores, a 
consolidação dos e-commerces locais, o fortalecimento 
dos marketplaces e a logística mais ágil. a pesquisa reve-
lou também que 95% das pessoas pretendem continuar 
fazendo suas compras online, independe da vacina. 

assemBleia tem novo Presidente
nascido em tramandaí, o médico veterinário gabriel 
vieira de souza, de 37 anos, deputado em segundo 
mandato, assumiu em fevereiro a presidência da as-
sembleia legislativa do estado. o parlamentar eme-
debista também é empresário e tem pós-graduação 
em gestão Pública e mestrado em direito e Cidadania. 
a mesa diretora foi eleita por acordo. Como desafio 
para o ano de mandato, ele aponta o enfrentamento da 
pandemia de coronavírus. souza foi líder do governo no 
legislativo durante o governo de José ivo sartori. 

merCados em CondomÍnios: 
tendÊnCia aCelerada
além do e-commerce e do delivery, outros setores 
também foram beneficiados pela mudança de hábitos do 
consumidor por causa da pandemia. um deles foram os 
minimercados em condomínios residenciais, que tomaram 
força no último ano. Com a redução das visitas às lojas 
e atenção aos cuidados preventivos, uma pesquisa da 
consultoria opinion Box percebeu a tendência crescente 
de valorização do home market. a estrutura fica disponível 
24 horas para qualquer morador, e dispensa atendimento – 
outra inovação trazida pelo modelo.

safra de grãos deve ser reCorde
o Brasil deve registrar, em 2021, safra recorde de cereais, 
leguminosas e oleaginosas, segundo estimativa de janeiro 
do iBge. de acordo com a previsão, o país deve produzir 
262,2 milhões de toneladas, resultado 3,2% superior ao 
registrado no ano passado. entre as principais lavouras, 
a expectativa é de alta nas produções de soja (7,2%), 
que deve totalizar 130,3 milhões de toneladas; de milho 
(0,4%), que deve totalizar 103,7 milhões de toneladas, e de 
feijão (4,1%). são esperadas quedas no arroz e no trigo.
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CresCe venda de vinhos
na contramão de setores que sofreram com a pande-
mia, o mercado de vinhos teve alta de 31% em 2020, 
conforme levantamento da consultoria de mercado 
ideal. ao todo, foram 501,1 milhões de litros comer-
cializados em 2020 contra 383,9 milhões de litros no 
ano anterior. as vendas subiram no ano passado por 
conta do isolamento social: a venda de vinhos nacio-
nais subiu 32,4% , enquanto os importados tiveram 
crescimento de 26,5%. assim, o produto brasileiro 
ganhou 3 pontos percentuais no mercado. a prefe-
rência por vinhos daqui é efeito direto do dólar mais 
alto. o volume consumido em litros por habitante 
no Brasil cresceu de 2,13 litros de vinho ao ano, em 
2019, para 2,78 litros/ano, em 2020.
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emBalagens não esPalham vÍrus
a agência de alimentos e medicamentos (fda) dos es-
tados unidos publicou um novo documento informando 
que é mínima a probabilidade de embalagens e alimen-
tos transmitirem o coronavírus. Publicado no dia 18 de 
fevereiro no site da fda e assinado também pelo depar-
tamento de agricultura dos eua (usda), o documento 
informa que não há evidência comprovada de que alimen-
tos ou embalagens de alimentos estejam associados ou 
são uma fonte provável de transmissão do coronavírus.
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Cartões movimentam r$ 2 trilhões
os pagamentos feitos pelos brasileiros com cartões de 
crédito, débito e pré-pagos chegaram aos r$ 2 trilhões em 
2020, o que corresponde a um crescimento de 8,2% na 
comparação com o ano anterior, segundo balanço divulgado 
pela associação Brasileira das empresas de Cartões de 
Crédito e serviços (abecs). o uso do cartão de débito teve 
desempenho acima da média, com crescimento de 14,8%. 
o cartão de crédito registrou alta de 2,6%. Já o cartão pré-
pago cresceu 107,4%. ao todo foram feitas 23,3 bilhões de 
pagamentos com cartões ao longo do ano. 

asun deve aBrir mais oito loJas
a rede asun deverá abrir até oito unidades no estado até 
o final do ano, perfazendo um total de 38. Cerca de 600 
novos empregos serão gerados. as cidades que estão 
no alvo são Porto alegre, Canoas, Xangri-lá, montenegro 
e torres. o diretor antônio ortiz conta que todas as lojas 
terão equipamentos para geração de energia solar, além de 
outras funcionalidades com foco no conforto dos clientes. 

Filial CEASA | Pavilhão GNP (PEDRA) - em frente Box E96 -        51  99718.6631
Matriz | Av. Cairú, 615 - Porto Alegre - RS - 51 3095.3007 -        51 98026.9963

siga: @portobalancas01
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Período de auxílio-doença como carência
O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou em fevereiro 
sua jurisprudência sobre a constitucionalidade da conta-
gem, para fins de carência, do tempo em que o segurado 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebeu 
auxílio-doença. Segundo a decisão, é necessário que o 
período esteja intercalado com atividade laborativa. A 
matéria foi analisada em Recurso Extraordinário que teve 
repercussão geral reconhecida. No caso, o INSS recorreu 
de decisão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Sul em que foi condenado a conceder 
aposentadoria por idade a uma segurada que retomou o 
recolhimento das contribuições após o encerramento do 
auxílio-doença. 

disPuta tributária em software 
O Plenário do STF decidiu que o Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza (ISS) é tributável no licen-
ciamento de software e excluiu a incidência de ICMS 
nessas operações. A decisão é de 18 de fevereiro, 
fruto do julgamento conjunto de duas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade que questionavam a bitributação. 
A maioria dos acompanhou a conclusão do ministro 
Dias Toffoli, para quem a elaboração de softwares é um 
serviço que resulta do esforço humano. 

nova modalidade de transação tributária 
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publi-
cou a Portaria 1696, que estabelece as condições para 
transação por adesão para tributos federais vencidos 
no período de março a dezembro de 2020 e não pagos 
em razão dos impactos econômicos decorrentes da 
pandemia de Covid-19. Essa modalidade ficou dispo-
nível em 1º de março. A negociação também abrange 
os débitos apurados na forma do Simples Nacional. No 
caso de pessoa física, poderá ser negociado o débito 
de IRPF relativo a 2020. Para negociar, o débito deve es-
tar inscrito em dívida da União até 31 de maio de 2021.

direito ao esquecimento é incomPatível
Por decisão majoritária, o STF concluiu que é incompa-
tível com a Constituição Federal a ideia de um direito 
ao esquecimento que possibilite impedir, em razão da 
passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados 
verídicos em meios de comunicação. Segundo a Corte, 
eventuais excessos na liberdade de expressão devem 
ser analisados caso a caso. Familiares da vítima de um 
crime de grande repercussão nos anos 1950 no Rio 
de Janeiro buscavam reparação pela reconstituição do 
caso, em 2004, no programa Linha Direta, da TV Globo, 
sem a sua autorização. 

iss sobre cessão de direito do uso de marca
É constitucional a incidência de ISS sobre contratos de 
cessão do direito de uso de marca. O entendimento já 
pacificado do Supremo Tribunal Federal foi reafirmado 
em decisão da 2ª Turma da Corte, julgada virtualmente 
em 12 de fevereiro. No recurso, o município de São Paulo 
buscou — e conseguiu — reverter decisão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo que impediu a cobrança de ISS sobre 
a Sodexo Facilities Services, empresa que fornece cartão 
de vale alimentação e refeição, entre outros.
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tacomPra direta de vacinas 
Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade o 
Projeto de Lei 11, que autoriza remanejamentos no Orça-
mento de 2021 para a possibilidade de compra de vacinas 
contra a Covid-19. A proposta foi aprovada por 53 votos 
a favor e nenhum contrário. O governador Eduardo Leite 
agradeceu ao Legislativo pela medida. “Temos expectativa 
de que o Ministério da Saúde faça ampliação do envio de 
doses, mas ainda é pouco. Precisamos de mais velocida-
de, pois o cenário é muito crítico aqui no RS”, afirmou. 
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Plano anual de fiscalização define estratégias
A Receita Estadual divulgou o Plano Anual de Fiscalização 
2021, com foco em ações preventivas como autorregu-
larização e combate às fraudes estruturadas. A iniciativa 
prevê a realização de diversas ações de regularização com 
grande potencial de arrecadação imediata e, também, a 
realização de operações ostensivas de combate à fraude 
e sonegação com resultado na constituição de crédito 
tributário e arrolamento de bens de devedores. Os pro-
gramas de autorregularização tiveram, em 2020, 13.888 
contribuintes participantes, sendo 1.399 inscritos no Rio 
Grande do Sul, com um índice de regularização de 91%.

sistema único de videoconferência
A Justiça do Trabalho instituiu a plataforma Zoom como 
sistema oficial para a realização de videoconferências, 
audiências e sessões telepresenciais de julgamento. Os 
Tribunais Regionais do Trabalho deverão adotar a platafor-
ma oficial até 30 de abril. Diversos tribunais já começaram 
a utilizá-la e a orientar os usuários. A padronização vem 
facilitar a organização em toda a estrutura, baixar o preço 
de contratação em larga escala e permitir maior controle 
e incentivo à colaboração entre TRTs para capacitação e 
troca de conhecimentos relacionados ao sistema.

Juiz Pode buscar veículo e carteira de habilitação
O sistema eletrônico de restrição judicial de veículos, 
o Renajud, está sendo aprimorado. Ele foi integrado 
ao processo judicial eletrônico e passou a prever 
a possibilidade de bloqueio da carteira nacional de 
habilitação (CNH) de devedor. Até então, os pedidos 
tinham que ser feitos por meio de ofícios em papel 
ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). 
Além dessa medida, será possível ainda aos juízes, 
por meio do sistema, indicar veículos a leilão e de-
terminar a desvinculação de débitos (IPVA, multas e 
taxas). Hoje, esse processo é manual e demanda, em 
média, mais de 12 meses para que o novo adquiren-
te consiga transferir o veículo — em razão de dívidas, 
como multas e IPVA.

rs é destaque em transformação digital
O Rio Grande do Sul é um dos Estados que se 
encontra em estágio mais avançado no processo de 
implantação da Transformação Digital (TD) na admi-
nistração pública, conforme a pesquisa Tendências 
na Transformação Digital em governos estaduais e no 
Distrito Federal do Brasil. O levantamento foi realiza-
do pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) em parceria com Grupo de Transformação de 
Pesquisas dos Estados (GTD.GOV). O estudo des-
creveu o governo gaúcho e o de Minas Gerais como 
“ilhas de excelência que demonstram ser possível 
avançar com a transformação digital dos governos 
estaduais, mesmo em contexto de restrição fiscal”.

novos serviços no Portal regularize
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) disponi-
bilizou mais dois serviços no portal Regularize: o Negócio 
Jurídico Processual (NJP) e o Acordo de Transação Indi-
vidual. As novas funcionalidades facilitarão o acesso dos 
contribuintes à negociação de suas dívidas, nas hipóteses 
autorizadas pela legislação. Para requerer, basta acessar o 
portal, clicar em Negociar Dívida, selecionar o serviço que 
tem interesse, preencher os campos exigidos no formulá-
rio eletrônico e anexar os documentos exigidos.

cobrança Por acesso a banco de vagas
Uma empresa que presta serviços de recrutamento 
e assessoria a trabalhadores em busca de emprego 
foi proibida de cobrar taxas pelo acesso ao cadastro 
de vagas disponíveis. A decisão é da 8ª Turma do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), ao 
confirmar sentença da juíza Marcela Casanova Viana 
Arena, do Posto Avançado da Justiça do Trabalho em 
Marau. Segundo a juíza e os desembargadores, a 
prática de cobrar por esse tipo de serviço fere princí-
pios constitucionais de valorização do trabalho e de 
acesso ao emprego, além de contrariar convenções 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
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AurorA Alimentos lAnçA cAmpAnhA nAcionAl
A Aurora Alimentos está lançando a campanha Churras-
co, bora? Bora de Aurora, que ressalta a preferência do 
consumidor por suas linguiças frescas, muito consumi-
das principalmente em churrascos. A campanha inclui a 
mega promoção Bora de Aurora, Tem Prêmio Toda Hora: 
na compra de R$ 30 em linguiças Aurora, o consumidor 
concorre a prêmios instantâneos — kits de churrasco, 
caixa de som e churrasqueira elétrica, sorteio semanal de 
smartphones e a um carro zero km no final. A promoção é 
válida até 18 de abril e abrange todo o território nacional. 

oderich nA Gulfood-dubAi
A Oderich, que vende seus produtos para mais de 
80 países e costuma marcar presença em feiras 
internacionais, considerou proveitosa sua 8ª participação 
na Gulfood 2021, em fevereiro em Dubai. Com visitantes 

qualificados de 156 países, a 
retomada de uma feira com 
esse porte “foi importante 
para mostrar ao mundo 
que, seguindo diversos 
protocolos de segurança, 
os negócios não podem 
parar e que o contato cara 
a cara é importante para 
conectar empresas, descobrir 
novidades, conhecer  
novos clientes e  
incrementar negócios 
com parceiros atuais”, 
segundo Thomas Oderich, 
coordenador de Marketing.

JornAdA de inclusão com AcessibilidAde
Segundo dados do IBGE, mais de 10 milhões de ci-
dadãos brasileiros são surdos, dos quais 2,7 milhões 
possuem surdez profunda. Entre os profissionais com 
deficiência que trabalham na Nestlé, 35% têm deficiên-
cia auditiva. Essa parcela da população agora está incluí-
da nas comunicações e serviços da marca, que adaptou 
seus canais e interfaces para promover a acessibilidade 
para pessoas surdas, por meio de recursos como vídeo 
atendimento em libras, legendas e áudio descrição.

sucessão nA presidênciA dA sAntA clArA
Em 1º de fevereiro de 2021, o então vice-presidente, Gel-
si Belmiro Thums, assumiu a presidência da Cooperativa 
Santa Clara. A transição durante o atual mandato havia 
sido anunciada pelo presidente Rogerio Bruno Sauthier 
em reuniões anteriores com associados e teve aprova-
ção do Conselho de Administração, registrado em ata no 
dia 4 de janeiro deste ano. Sauthier seguirá no Conselho 
como vice-presidente e Itamar Tang continua como se-
cretário. Com 59 anos, Gelsi tem uma longa trajetória no 
Cooperativismo. É associado à Santa Clara desde 1976 
e desde 2000 faz parte do Conselho de Administração, 
tendo assumido como vice-presidente em 2009.

hedera/divulgação

oderich/divulgação

cocA-colA dá voz Aos consumidores
As latas e garrafas PET da Coca-Cola trazem as letras do 
alfabeto para que os consumidores escrevam palavras 
e frases positivas e as compartilhem com o mundo. A 
ideia reforça o movimento Abertos Pro Melhor e pro-
cura inspirar as pessoas a expressarem seus melhores 
sentimentos, pensamentos, desejos ou o que mais vier 
à mente de positivo. Criada pela Wunderman Thompson 
Brasil, a campanha é voltada para a América Latina e en-
volve uma série de conteúdos digitais, com a presença e 
participação efetiva dos influenciadores da marca. 

hederA cosméticos fAz doAção Ao ici
A linha de sabonete líquido da Hedera Cosméticos reverte 
parte das vendas para o Instituto do Câncer Infantil (ICI). 
Em fevereiro, a Hedera entregou o valor de doações em 
2020. O diretor comercial da Hedera, Alex Sandro de 
Mendonça, realizou a entrega do cheque de R$ 83.017,84 
para o diretor presidente do Instituto do Câncer Infantil, 
Armando José Gass. Os recursos são investidos direta-
mente na manutenção do Centro Integrado de Apoio. 

“Agradecemos 
nossos clientes e 
amigos e colabora-
dores por abraça-
rem essa causa, tão 
importante na vida 
de muitas famílias”, 
declarou Mendonça 
nas redes sociais.
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alta competitividade do mercado fez com que 
se torne cada vez mais difícil um negócio fi-
xar-se entre os grandes players de sua categoria. 
Para chegar neste ponto, é necessário encon-
trar algum meio de ganhar mais visibilidade e 
atrair consumidores.

Por isso, é essencial estudar o comporta-
mento do consumidor, ou seja, entender como, 
quando, onde e o porquê do cliente fazer de-
terminada escolha de compra. Hoje, temos um 
novo perfil, que se relaciona de maneira dife-
rente com as marcas, em um contexto cultural 
que preza pela inovação. Esta nova categoria 
deseja interagir com as marcas e empresas de 
forma muito mais pessoal. 

A jornada de compra do cliente passa por 
diversas etapas, desde o momento em que o 
público é impactado pela primeira vez com 
a sua marca, até se tornar um comprador sa-
tisfeito. Costumamos chamar este processo, 
que é dividido em cinco etapas, de “A jornada 
do shopper”. 

A primeira etapa é o conhecimento, o mo-
mento que antecede a ida à loja, seja ela física 
ou virtual – esta fase está ligada a um desejo ou 
necessidade do público. Neste momento, é im-
portante considerar as ações de marketing que 
podem despertar o desejo sobre o seu produto 
ou serviço; para isso, é necessário utilizar ferra-
mentas de marketing que consigam identificar 

essas necessidades, como redes sociais e plata-
formas de análise de dados. 

Depois, vem a etapa que diz respeito às 
ações realizadas para despertar o interesse 
do consumidor, a atração. Aqui é importante 
que a busca pelo produto ou serviço deseja-
do seja feita de forma rápida, fácil e eficiente 
– para isso, invista no digital merchandising 
ou apresentação visual, garanta a disponibili-
dade dos produtos oferecidos e evite eventos 
de ruptura. 

A terceira fase é o engajamento, o momento 
que a marca precisa estabelecer uma conexão 
emocional com o consumidor final. Isto pode 
ser feito de diversas maneiras, como oferecen-
do suporte na hora da decisão de compra – com 
teste de produtos, atendimento personalizado, 
etc. Desta forma, o cliente terá mais segurança 
ao realizar a compra e uma experiência muito 
mais positiva. 

Depois, chega o momento da persuasão, 
quando é necessário conhecer bem o perfil 
do público, para que se torne viável antecipar 
possíveis dúvidas e questionamentos, oferecer 
soluções e auxiliar o consumidor no proces-
so de decisão. Finalmente, a quinta e última 
etapa, a compra: neste momento o cliente já 
tomou sua decisão e irá efetuar a compra, isso 
significa que cumpriu todas as etapas da jorna-
da com êxito. 

A

“Hoje, temos um 
novo perfil [...] Esta 

nova categoria 
deseja interagir 
com as marcas 

e empresas 
de forma muito 
mais pessoal.”

ClEison DArá ,  
Analista de Marketing 

da Gofind

Comportamento do Consumidor:
qual a importânCia? 
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N
MUDANÇAS NO ICMS

o dia 11 de janeiro, ocorreu a primeira atividade da 
Agas no ano através da plataforma de videoconfe-
rência Zoom. O evento gratuito teve como tema 
Entenda o novo Decreto do ICMS e seus desdobramentos 
e contou com a participação de Fábio Canazaro, 
advogado e consultor tributário, mestre e doutor 
em Fundamentos Constitucionais do Direito Pú-
blico e Privado, na área específica do Direito Tri-
butário, e Vanderlei Goulart, bacharel em Ciências 
Contábeis pós-graduado em Auditoria e Perícia e 
fundador da Meta Assessoria Empresarial.

Em setembro do ano passado, foi editado o 
decreto 55.521/2020 que trata sobre a optatividade 
para todas as empresas – independentemente de 
faturamento – fazerem a adesão ao Regime Optati-
vo de Tributação da Substituição Tributária (ROT-
ST). O decreto 55.297/2020 se refere à prorroga-
ção até o dia 15 de janeiro para fazer a opção pelo 
ROT-ST. Segundo Goulart, quem fizer a opção 
retorna ao cenário de 2018 na maioria dos casos, ou 
seja, a ST torna-se definitiva. “Se eu comprei um 
produto com ST eu não preciso recalcular a venda 
desse produto em questão de ICMS. O produto 

vindo com ST será comercializado sem considerar 
nenhuma tributação de ICMS”, esclareceu. Con-
forme ele, se a empresa não optar por essa forma, 
deverá fazer o cálculo da nova apuração da ST, pela 
qual poderá ter crédito ou débito nessa conta.

Para 2021, as companhias que permanecerem 
na sub-apuração podem desprezar a quantidade 
adquirida de um determinado produto, pois não 
se pode mais armazenar um crédito de ST em es-
toque. “Teoricamente, o supermercado sempre vai 
pagar a substituição. Por exemplo, em novembro 
eu comprava para o Natal, então havia um crédito 
de estoque. A partir de janeiro, eu só vou me cre-
ditar daquilo que eu vender. Essa é a grande mu-
dança”, salientou. Ele afirmou que um supermer-
cado com margem de 20% ou acima sempre vai 
pagar ST na saída. “Portanto, não seria oportuno 
para esta empresa fazer a sub-apuração. A optativi-
dade pelo ROT é a melhor solução, porque assim 
não há nenhuma complementação.”

No dia 29 de dezembro de 2020, foram edi-
tados 12 decretos, entre eles o 55.692/2020, alte-
rando a alíquota de 18% para 17,5%. Conforme 
Canazaro alertou, há um dispositivo na legislação 
que define que, quando as alíquotas da saída forem 
diferentes de 18%, é preciso se reestimar as Mar-
gens de Valor Agregado (MVA). “Principalmente 
nas operações de aquisição de mercadorias inte-
restaduais e que se submetem à alíquota interes-
tadual de 12%, ou, quando a gente estiver falando 
de produto importado, a alíquota reduzida de 4%. 
Fiquem atentos a esta regra de ajustes de MVA em 
operações interestaduais.” Outro ponto mencio-
nado por Canazaro foi o de renúncia para quem 
adere ao ROT. “A regra de adesão ao ROT prevê 
uma renúncia ao exercício de direitos que já estão 
constituídos ou que estão para ser constituídos”, 
declarou. Após as explanações, os especialistas 
também responderam dúvidas dos participantes.  

Fábio Canazaro 
passou orientações 

jurídicas para 
varejistas

Vanderlei Goulart: 
atenção para 

vantagens 
tributárias

Especialistas 
jurídico e 

contábil 
explicaram as 
modificações 

dos novos 
decretos do 
ICMS no Rio 

Grande do Sul
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Contratação de seguros 
proporciona às empresas apoio financeiro 

em momentos delicados

C

garantia de
proteção

©iStock.com/scyther5

rises ou imprevistos são acontecimentos in-
desejados por qualquer empresa, mas ine-
vitáveis. Mesmo com gestão preventiva, há 
uma série de eventos danosos que podem vir 
a ocorrer pois independem de sua competên-
cia. É preciso estar preparado para problemas 
dos mais variados tipos, sejam eles em decor-
rência de situações internas ou externas. Por 
isso o mercado oferece uma gama de segu-
ros que são planejados de modo a proteger a 
companhia e seus ativos.

 “Com a consultoria certa, é possível e to-
talmente viável para as empresas criar escudos 

eficientes pensando em todos os seus princi-
pais pilares e, consequentemente, preservar 
o negócio financeiramente”, explica Francis-
co de Assis Fernandes, diretor comercial da 
seguradora American Life, com mais de 25 
anos de experiência. Há soluções para orga-
nizações de todos os portes. O Seguro Em-
presarial clássico, por exemplo, cobre agravos 
à estrutura física da empresa, como incêndio, 
danos elétricos, despesas fixas, assistência e 
reparos à rede elétrica e de telefonia, conserto 
de ar condicionado e, em casos mais especí-
ficos, até a deterioração ou contaminação de 
vacinas em ambientes frigorificados ou danos 
a equipamentos e utensílios de cozinha.

A Associação Brasileira de Supermerca-
dos (Abras) considera o assunto importan-
te de modo a ter feito uma cartilha sobre o 
tema, em 2011. Lá, aborda as modalidades 
existentes, as garantias, cuidados em relação 
às apólices e dá diversas dicas aos supermer-
cadistas. A entidade recomenda, por exem-
plo, que cada empresa faça um levantamento 
de preços antes de contratar qualquer plano, 
sempre considerando o mesmo tipo de co-
bertura e o mesmo valor de capital segurado, 
avaliando também a existência de período de 
franquias. 

Uma alternativa lembrada por Fernandes 
é o Seguro de Vida Empresarial. “Proteger 
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Confira CinCo seguros básiCos para que as empresas fiquem 
protegidas. são eles: 

as pessoas deveria ser uma das principais 
preocupações para qualquer empresa, seja 
qual for o momento ou mercado. Se pen-
sarmos nas circunstâncias atuais da Co-
vid-19, o benefício seria ainda mais valo-
rizado e apreciado pelos colaboradores.” 
Há, ainda, opções interessantes e com-
plementares a essas, como seguro para 
proteção de eventos, seguro destinado à 
cobertura de prestamistas e seguro para 
profissionais de motofrete, entre outros.

Como em qualquer ramo de ativi-
dade, também no mercado de seguros a 
confiança é fator fundamental para o êxi-
to das negociações, e principalmente do 
posterior relacionamento entre as par-
tes. Por isso, é sempre interessante um 
conhecimento prévio – ou ao menos al-
gumas informações preliminares – sobre 
seguradoras e corretoras que se respon-
sabilizarão pelos contratos de seguros. E 
é importante confirmar tais informações 
nas instituições encarregadas da institu-
cionalização desse mercado, especial-
mente na Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), órgão responsável pela 
regulação desse setor, e pela fiscalização 
de Seguradoras, Corretoras de Seguros, 
mercado de resseguros e de títulos de ca-
pitalização e previdência. 

A cartilha da Abras lembra que a dis-
ponibilização de todas as informações 
necessárias à comprovação de um sinistro 
constitui a principal garantia de recebi-
mento da indenização prevista em contra-
to. O segurado deve fornecer à segurado-
ra – e também aos profissionais enviados 
por ela para perícias e vistorias – todos os 
documentos e detalhes que lhe forem so-
licitados, mesmo aqueles aparentemente 
irrelevantes. Em todas as etapas desse re-
lacionamento, tanto uma parte quanto a 
outra são obrigadas, por lei, a agirem na 
mais estrita boa-fé. Comprovada má-fé, 
pela omissão intencional de informações 
ou por informações inexatas –, pode oca-
sionar a perda do direito à garantia, sem 
prejuízo da dívida do Prêmio. 

 Seguro Empresarial – Pro-
tege o patrimônio e auxilia no 
rápido retorno da empresa 
à sua capacidade produtiva, 
oferecendo coberturas obriga-
tórias contra incêndio, queda de 
raio, explosão, danos elétricos, 
perda de aluguel e serviços de 
assistência 24h, além da oferta 
de coberturas mais abrangentes 
como roubo de bens e valores, 
vendaval, alagamento e equipa-
mentos eletrônicos.

 Seguro Auto (em caso de fro-
ta própria) – Permite a proteção 
dos veículos que transportam 
mercadorias produzidas até 
clientes, veículos que servem 
como meio de transporte dos 
sócios ou colaboradores, em 
especial contra o risco de coli-
são, roubo e danos materiais, 
pessoais e morais a terceiros.

 Seguro de Responsabilidade 
Civil (RC) – Com um leque de 
coberturas abrangente, é impor-
tante tanto para um escritório 
de contabilidade quanto para 
um pequeno varejo, que recebe 

clientes em suas dependên-
cias, ou até para uma pequena 
empresa que executa serviços 
nas dependências de terceiros. 
Oferece coberturas que garan-
tem a reparação de eventuais 
danos acidentais causados 
a terceiros e pode, inclusive, 
abranger produtos fabricados e 
distribuídos pela empresa.

 Seguro de Transportes – 
Toda empresa que faz trans-
porte de suas próprias merca-
dorias precisa de um seguro 
para garantir a reposição das 
perdas acidentais ocorridas 
com a carga. Algumas das 
proteções oferecidas são con-
tra tombamento, capotagem, 
colisão, roubo ou desapareci-
mento total da carga, incêndio 
e inundação.

 Seguro de Vida – Com cober-
turas básicas, prevê o paga-
mento de uma indenização em 
caso de invalidez por acidente 
do segurado ou de sua morte 
e a consequente realização do 
serviço funerário.

©iStock.com/Worawut Prasuwan
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m uma área como o supermercado, onde cada detalhe faz a di-
ferença, ter gestão e controle dos processos é fundamental para 
medir a rentabilidade do negócio. Confira abaixo cinco dicas 
para um melhor gerenciamento da sua empresa:

 Controle suas compras – Trabalhe com limite semanal de 
compras, estime o faturamento do mês e estabeleça o percen-
tual a ser destinado para as compras da semana. O ideal é di-
vidir o limite por setor (açougue, hortifrútis, mercearia, etc.). 
Caso seu sistema não possibilite o controle de limites, faça em 
uma planilha Excel, lembrando que o percentual ideal gira en-
tre 68% e 75% do faturamento bruto.

 Estoque – Tenha o controle do estoque de sua loja. Au-
tomatize os processos, mapeie todas as rotinas que envolva as 
saídas e entradas de produtos, tais como: recebimento de mer-
cadorias, devolução de compras, devolução de vendas, lança-
mento de uso e consumo, bem como as quebras por setor e 
trocas. Tenha um responsável por esta área.

 Formação de preços – Faça a análise de todas as notas de en-
trada via sistema, analise as variantes do custo e trabalhe com 
margem líquida (CLD), desta forma o empresário saberá exa-
tamente quanto sobrará na última linha.

 Tesouraria – Controle os recebíveis de cartão (TEF ou POS), 
o ideal é automatizar este processo para fazer a conciliação das 
vendas versus o crédito em conta, bem como controlar as taxas 
praticadas pelas administradoras (taxa de interveniência).

 Capacitação – Promova treinamentos para as equipes, pelo 
menos duas vezes ao ano é recomendável capacitar as equipes, 
para aprimorar rotinas como atendimento, boas práticas e fide-
lização dos clientes.

E

"Ter gestão 
assertiva e controle 
dos processos 
é fundamental 
para medir a 
rentabilidade do 
seu negócio."

HENRIQUE OYARZABAL  
Consultor empresarial especializado 

em supermercados,  
gestor de pessoas,  

instrutor da Agas e palestrante

Atenção Aos detAlhes
fAz A diferençA
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plena expansão
história da Rede Polo, empresa de origem fami-
liar, começa em Machadinho no ano de 1992, por 
iniciativa da matriarca da família Polo, Santina 
Zeni Polo. De uma pequena loja de 50 m², com 
sortimento de 100 itens aproximadamente e um 
funcionário, o empreendimento cresceu de forma 
contínua até o porte atual: 15 lojas, 900 funcioná-
rios e 130 check-outs distribuídos em 11 cidades do 
Estado. São 29 mil m² de área de vendas. 

O fator decisivo para o crescimento, con-
forme o diretor executivo Fabiano Mussi, 
sempre foi a vontade de empreender e gerar 
oportunidades de trabalho para a sociedade. 
“Até setembro de 2020 baseamos nosso cres-
cimento de forma orgânica. Procuramos sem-
pre estar em diversas áreas do Rio Grande do 
Sul. Vale do Taquari, Litoral Norte, Grande 
Porto Alegre, Região Carbonífera e Palmeira 
das Missões. No final do ano passado, a Rede 
Dia%, da qual já éramos franqueados em qua-
tro empreendimentos, nos ofereceu suas de-
mais operações, pois decidiram sair do Rio 
Grande do Sul. Após negociações, adquirimos 
57 lojas espalhadas por todo Estado.”

A
As lojas operam no modelo varejo e atacarejo. A 

matriz é a maior, localizada em Lajeado, na BR 386, 
com operação de atacarejo e área construída de 8.500 
m². O maior diferencial da Rede Polo é a operação 
de perecíveis. “Independentemente do modelo que 
operamos, varejo e atacarejo, lojas de 800 m² ou 
8.500 m², sempre temos uma operação completa de 
perecíveis. Temos como fundamento que a satisfa-
ção do cliente passa por esta área”, conta Mussi. 

O perfil dos consumidores abrange todas as 
classes sociais. Atualmente, Mussi acredita que 
o principal desafio é a fidelização do consumi-
dor a uma loja. “Devido à alta competitividade 
do segmento, há diferentes canais de compra e 
modelos de loja. Precisamos e buscamos sempre 
‘encantar os clientes’, mas sempre mantendo os 
custos operacionais sob controle.” 

Mussi diz que este ano será de forte expansão 
para a Rede Polo com as unidades que adquiri-
ram da Rede Dia%. “Várias lojas já estão em fase 
de reforma e outras passando por um estudo de 
viabilidade. Além disso, continuaremos a investir 
no nosso modelo de atacarejo, com crescimento 
orgânico a médio prazo.”

Rede Polo 
começou 

como uma 
unidade de 
50 m², em 

1992, cresceu 
e conta hoje 

com 900 
funcionários

Divulgação/Rede Polo
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50 anos de superação
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Associação Gaúcha de Su-
permercados (Agas) completou 50 anos no dia 
21 de janeiro. A entidade foi a primeira asso-
ciação estadual no Brasil a realizar convenções 
regionais, além de premiações e encontros no 
interior do Rio Grande do Sul, demonstrando o 
seu pioneirismo desde a sua fundação. Atuando 
em múltiplas frentes de fomento ao crescimen-
to da economia e do consumo, seu foco é buscar 
ganhos em todos os elos da cadeia de abasteci-
mento. Responsável por capacitar milhares de 
pessoas anualmente e fomentar a continuidade 
das empresas por meio departamento Agas Jo-
vem, a organização chega ao seu cinquentenário 
colecionando reconhecimentos. 

“As histórias de sucesso normalmente são 
construídas a muitas mãos, mas no caso dos 
supermercados, essa característica é ainda mais 

marcante”, declara o presidente Antônio Cesa 
Longo, no cargo desde 2002. “As inovações e 
projetos desenvolvidos pela Agas ao longo de 
suas cinco décadas mostraram a capacidade de 
atualização, de entendimento das necessidades 
dos associados, de luta e de trabalho das milha-
res de pessoas que desde 1971 constroem a tra-
jetória de nossa entidade.” 

Os percalços no período foram incontáveis, 
desde a superinflação, as trocas de moedas, as 
adequações às legislações e muitas pautas que es-
tiveram sobre a mesa das diretorias em diferen-
tes momentos da nossa economia. Mas o biênio 
2019-2020 foi ainda mais “atípico”, no enten-
dimento do dirigente: “A pandemia de Covid-
19 pegou a todos de surpresa, mostrando-nos 
a importância do poder público, redesenhando 
o papel das entidades e valorizando gestos sim-

a  FoTo de aberTura: ©istock.com/kwangmoozaa
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Agas completa 
meio século 
de história 
demonstrando 
evolução 
constante, 
capacidade 
de adaptação 
e busca por 
soluções que 
favoreçam 
toda a 
cadeia de 
abastecimento

50 anos de superação
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ples, como abraços e momentos corriqueiros de 
convivência em família.”

O cinquentenário da Agas é uma trajetória 
forjada a muitas mãos. “As mãos dos valorosos 
diretores que por aqui passaram, as mãos dos la-
boriosos colaboradores. Mãos de parceiros, de 
patrocinadores, de expositores, de professores e 
de alunos”, declara. “Por isso, em um setor tão 
competitivo, acredito que o sucesso desta enti-
dade é reflexo de um entendimento coletivo de 
que a Associação é maior que todos nós. E so-
mente assim, a muitas mãos, seguiremos juntos 
lapidando o futuro.”

arquivo agas

arquivo agas

primeiros anos foram 
dedicados a consolidar 
nome da entidade

Categoria celebrou 
dia nacional dos 

supermercados em 
jantar no ano de 1980

União de forças
O primeiro presidente da Agas foi Don 

Charles Bird, do antigo Supermercados Real, 
que hoje dá nome à distinção entregue anual-
mente durante a ExpoAgas a personalidades com 
destaque na contribuição para o crescimento 
dos supermercados gaúchos. Em abril de 1970, 
na condição de delegado da Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Abras), ele retornou de 
São Paulo com a deliberação de abertura de en-
tidades regionais. Com a cooperação de colegas 
supermercadistas de atuação destacada naquela 
década, como Ivon Luiz de Oliveira, Paulo Cel-
so Dihl Feijó e Antônio Zaffari, entre outros, o 
grupo fundou a Agas. 

Nos primeiros tempos de atividade, a Agas 
funcionava na sede do Supermercado Real, na 
avenida Plínio Brasil Milano, transferindo-se, 
logo em seguida, para um conjunto no Ed. Co-
liseu, na Praça Oswaldo Cruz, onde ficou até 
1984, quando se mudou definitivamente para 
a rua Dona Margarida, no bairro Navegantes. 
Nos primeiros anos de vida, a Agas procurou 
promover seu nome e a aproximação das em-
presas comerciais, indústrias e prestadores de 
serviços que mantivessem transações com os 
supermercados gaúchos, a fim de que os setores 
progredissem juntos. 

Ivon Luís de Oliveira, da Cia. Joaquim de 
Oliveira, sucedeu a Don Charles Bird. Ele deu 
os primeiros passos rumo ao interior do Estado 
e realizou o primeiro encontro estadual super-
mercadista em Novo Hamburgo. O evento de-
pois viria a ser a Convenção Estadual de Super-
mercados. O terceiro presidente foi Paulo Celso 
Dihl Feijó, que permaneceu no cargo por três 
mandatos seguidos. Ele reforçou relação da Agas 
com entidades congêneres e continuou a pro-
mover eventos em diversas localidades.

Na gestão de Pedro Zaffari (1981 a 1984) 
começaram as grandes realizações. A primeira 
Convenção Gaúcha ocorreu no Salão de Atos 
da Pucrs. Ele implementou o curso para for-
mação de gerentes, a Revista Agas e adquiriu a 
atual sede da entidade. O presidente Lauro Lapa 
criou em 1984 o Carrinho de Ouro, prêmio aos 
melhores fornecedores de cada ano que até hoje 
movimenta indústria gaúcha e nacional. Ele foi 
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sucedido por Marcelo Zaffari, quando ocor-
re Plano Cruzado, quando José Sarney estava 
na presidência da República. Uma das princi-
pais atuações da Agas ocorreu junto à extinta 
Superintendência Nacional de Abastecimento  
(Sunab), com a qual elaborou tabela de preços, 
sugerindo e indicando produtos mais procura-
dos pelos consumidores e estabelecendo, dentro 
de uma margem de lucro máximo, quais os va-
lores que deveriam ser cobrados pelas redes. 

CresCimento ContínUo
Em 1986 foi eleito o primeiro presidente 

vindo do interior, João Trevisan, de Santa Ma-
ria. A época foi conturbada, com hiperinflação, e 
ele dedicou sua gestão à costura de acordos com 
o governo federal para garantir o protagonismo 
do RS nas rotas de abastecimento. Paulo Afonso 
Feijó, filho do ex-presidente Paulo Celso, as-
sumiu em 1990 e, assim como o pai, presidiu a 
Agas por três gestões, durante a Era Collor e o 
mandato tampão de Itamar Franco. Nesse pe-
ríodo a Convenção gaúcha foi para Gramado e 
Canela e se tornou um grande evento. As posi-
ções de Feijó como defensor da livre iniciativa o 
levam à presidência da Abras, o primeiro gaúcho 
no posto. O vice-presidente João Carlos Oliveira 
assumiu na sua saída, no ano em que foi lançado 
o Plano Real. Ele desenvolveu a qualificação de 
funcionários em diversas cidades e promoveu o 
fortalecimento da ExpoAgas.

A gestão de Antônio Longo sedimentou um 
calendário de eventos de negócios ao longo do 
ano, bem como diversos cursos de capacitação, 
até mesmo em nível superior, na sede da Agas 
ou mesmo in company. A comunicação da en-
tidade adequou-se aos novos tempos de mí-
dias sociais e a ExpoAgas tornou-se um grande 
evento. Em 2019, por exemplo, movimentou 
R$ 539 milhões em vendas e reuniu 50 mil 
pessoas nos pavilhões da Fiergs. Em suas 39 
edições, a feira já contou com as presenças 
de dezenas de personalidades conhecidas no 
cenário nacional, como os jornalistas Ricar-
do Boechat, Glória Maria, Alexandre Garcia 
e Diogo Mainardi, o ator Miguel Falabella, 
a atriz Cláudia Raia, o maestro João Carlos 
Martins, o ex-ministro do Supremo Tribunal 
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estandes de 
fornecedores 
na feira de 1983

antes da pandemia, 
expoagas chegou a 

reunir 50 mil visitantes

Federal Joaquim Barbosa, o historiador Le-
andro Karnal e o professor Clóvis de Barros, 
entre muitos outros. 

A Agas chega ao cinquentenário desenvolven-
do projetos, promovendo a união associativa, co-
laborando e trocando experiências sem interferir 
na livre concorrência. Ela é um elo permanente 
com os poderes públicos, a Abras, a Fecomércio-
RS, a Fiergs e a Farsul. A Associação é defensora 
da livre iniciativa e do livre mercado e reivindica 
direitos para favorecer o setor e o consumidor 
gaúcho, como na busca pela liberdade de comer-
cialização dos Medicamentos Isentos de Prescri-
ção (MIPs) nos supermercados, capitaneada pela 
entidade no cenário nacional desde 2019.
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Turma do curso de 
administração para 
pequenos e médios 
supermercados, no 
início dos anos 80

Curso superior entrega 
diplomas para turma 
de Carazinho em 2019

saUdação de patroCinadores
Os 50 anos da Agas foram saudados pela 

Nestlé, a tradicional patrocinadora master da 
ExpoAgas. “É uma honra poder contar com 
a parceria da Agas para nos ajudar a conectar 
de uma forma muito próxima e com credibi-
lidade com o mercado gaúcho”, relata o ge-
rente de Vendas da Filial RS-SC, Paulo Cé-
sar Rodrigues. “Ter uma entidade tão forte e 
confiável ao nosso lado nos ajuda a entender 
e atender da melhor maneira nossos clien-
tes supermercadistas e consumidores finais 
no Sul do país, além de contribuir para levar 

informações, tecnologias e capacitação para a 
região, promovendo desenvolvimento local. 
Parabenizamos todo o seu time de profissio-
nais pelo trabalho incrível que têm desenvol-
vido e fazemos votos de seguirmos juntos.” 

A panificadora Superpan, pioneira na in-
trodução dos pães congelados no Brasil, tam-
bém parabenizou a entidade. “No cinquen-
tenário da Agas é importante salientar todo 
o trabalho que a entidade realiza em prol dos 
supermercados, não importando o tamanho. 
Todos são beneficiados, pois o associativismo 
é a chave para o sucesso”, afirma o seu dire-
tor-presidente, Arildo Bennech de Oliveira.

A Fröhlich é parceira da Agas desde 2002. 
“A Associação une os setores produtivos ao 
varejo supermercadista. Além disso fornece 
uma série de benefícios aos seus associados 
e está sempre disseminando a informação a 
todos”, declara o presidente Lauro Fröhlich. 
“A Agas também se adequou às necessidades 
que surgiram em meio ao novo cenário da 
pandemia, orientando e apoiando os super-
mercadistas sobre os novos critérios de aten-
dimento aos consumidores com segurança. 
Realizou o Carrinho 2020, de forma brilhan-
te e inovadora, totalmente online, sem deixar 
de transmitir a emoção do evento presencial. 
Que possa seguir contribuindo para o cresci-
mento e desenvolvimento de todos.”

arquivo agas

arquivo agas

Galeria de presidentes

1971 a 1972 Don Charles Bird

1972 a 1974 Ivon Luís de Oliveira

1974 a 1980 Paulo Celso Feijó

1980 a 1984 Pedro Zaffari

1984 a 1985 Lauro Lapa

1985 a 1986 Marcelo Zaffari

1986 a 1990 João Trevisan

1990 a 1994 Paulo Afonso Feijó

1994 a 2002 João Carlos de Oliveira

2002 em diante Antônio Cesa Longo



REVISTA AGAS 35

parCeiros Constantes
Marcelo Rech, colunista de Zero Hora, 

consultor e presidente da Associação Na-
cional de Jornais (ANJ), lembra que “desde 
os modestos mercados dos rincões do Brasil 
aos enormes e modernos hipermercados, o 
setor supermercadista e os jornais têm sido 
parceiros constantes e sólidos no crescimen-
to constante da atividade”. Nas palavras dele, 
seja por meio da publicidade ou da cobertura 
editorial, mas passando também pela venda 
de exemplares nas lojas, jornais sempre foram 
e continuarão sendo um território familiar e 
de parceria com os supermercadistas. “Por 
isso, quando a Agas comemora seus 50 anos, 
a ANJ parabeniza a sua co-irmã e saúda essa 
data como um marco na qualificação, profis-
sionalismo e avanço de um setor vital para a 
sociedade e o futuro do Brasil”, finaliza.

O diretor-presidente do Jornal do Co-
mércio, Mércio Tumelero, elogiou a trajetó-
ria de sucesso, que sempre contribuiu para 
o desenvolvimento não apenas do setor su-
permercadista gaúcho, como também da eco-
nomia do Estado do Rio Grande do Sul. “Os 
supermercados são conhecidos como grandes 
empregadores, fomentando a contratação de 
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mão de obra, e são responsáveis por manter o 
abastecimento de alimentos neste momento 
tão difícil da pandemia. Reconheço o traba-
lho eficiente realizado da Agas neste meio sé-
culo, desejando que muito mais ainda esteja 
por vir”, apontou.

desde os anos 1980 
supermercadistas 

fazem visitas 
técnicas em fábricas

Grupo de 
sucessores 
supermercadistas 
foi a nova Iorque 
para nrF 2019
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TesTeMunHas oCuLares da HIsTÓrIa
“Saudamos o cinquen-

tenário da Agas com 
muita alegria. Gran-

de companheira 
do agronegócio 
gaúcho ao longo 
desses anos, é 
a representante 
daquela que foi 

a primeira vitrine 
dos nossos produ-

tos para o mundo, as 
gôndolas dos supermer-

cados do Rio Grande do Sul. 
Se hoje comercializamos para cerca 
de duzentos países, foi nas nossas 
prateleiras que essa história se ini-
ciou. Que sigamos juntos, trabalhan-
do em harmonia e colaborando no 
desenvolvimento do Estado.”

“Completar 50 anos é um grande feito para uma entidade. 
Em meio às mudanças sociais e econômicas impostas por 
um mundo em constante desenvolvimento, ser uma insti-
tuição atuante e de grande reconhecimento frente ao setor 
que representa é reflexo de um trabalho desenvolvido com 
primor, por meio de uma gestão sustentável e preocupada 
com os desafios de hoje e do futuro. Nessas cinco décadas 
de atuação, a Agas se mostrou cada vez mais necessária, tra-
zendo o progresso para nosso Estado. Fico feliz e honrado de 
estar aqui reconhecendo e parabe-
nizando o trabalho realizado durante 
essas décadas. Vida longa para a 
Agas! Que possamos, juntos, lutar 
por um RS próspero.”

“O transcurso do cinquente-
nário da Associação Gaú-
cha de Supermercados 
representa um marco 
definitivo no proces-
so de consolidação 
do autosserviço no 
Sul do país que vem 
tendo na Agas um 
importante suporte 
para o aprimoramento 
do seu desempenho. O 
Sindiatacadistas-RS congra-
tula-se com a pioneira ação da 
entidade coirmã com a qual man-
tém, há décadas, produtiva parceria 
dentro do objetivo comum de for-
talecer a atividade atacadista e de valori-
zação das empresas do setor através da 
instituição do pioneiro troféu Carrinho de 
Ouro em 1984 e da promoção de eventos 
de destaque como a Convenção Gaúcha 
de Supermercados.”

“Desde o início da década de 80, acompanho a Agas em 
sua constante evolução como associação de classe, pro-
movendo a união e a colaboração entre os supermerca-
distas gaúchos. E isto tem sido feito de diversas formas. 
Ora promovendo encontros regionais, convenções es-
taduais, cursos dos mais diversos, qualificando proprie-
tários e colaboradores dos supermercados. A Agas tem 
colaborado muito para o desenvolvimento do setor por 
meio de suas diretoras também por seu efetivo contato 
com as autoridades estaduais no sentido de discutir os 

assuntos que envolvem o setor. Por 
tudo isso queremos cumprimentar a 
diretoria e todos os associados pelo 
cinquentenário da Agas”.

“Parabéns para a Agas pelos 50 anos de exce-
lentes serviços prestados aos supermercadistas. 
Como supermercadista e sócio fundador da Agas 
em 1971, quero prestar minha homenagem aos 
nove presidentes com quem tive o privilégio e a 
honra de participar como supermercadista sócio, 
fundador e diretor durante oito anos e executivo 
durante 14 anos, totalizando 22 anos de partici-
pação efetiva. É importante e merecem nossa 
homenagem, pela dedica-
ção e contribuição ao setor 
supermercadista gaúcho e 
brasileiro.”

Gedeão Silveira 
Pereira, 
presidente do 
Sistema Farsul

Luiz Carlos 
Bohn, presidente 

do Sistema 
Fecomércio-RS

Zildo De Marchi, 
presidente do 

Sindiatacadistas-RS

Clóvis Polese, 
diretor da Expo 
Supermercados

Ugo Dalpiaz, 
diretor da 
Agas
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TesTeMunHas oCuLares da HIsTÓrIa

“Mesmo com as mudan-
ças inéditas e adequa-
ções obrigatórias 
que tivemos a par-
tir de 2020, algo 
permanece além 
do tempo e das 
dificuldades 
atuais. É o espí-
rito de união em 
torno das entidades 
representativas, den-
tre as quais se destaca 
a Agas, com seus 50 anos de 
trabalho voltado aos seus associados. Em 
nome do Sistema Fiergs, cumprimento a 
entidade e seu presidente, Antônio Cesa 
Longo, não só pelo que já foi feito nesse 
meio século de atividades, mas igualmen-
te pela contribuição que a Agas seguirá 
emprestando ao desenvolvimento do Rio 
Grande do Sul. Parabéns pelo que já fez e 
por tudo o que ainda fará!”

“A história da Agas mostra o quanto 
a entidade contribuiu para o 
crescimento e desenvolvi-
mento dos supermercados 
no Estado. Essa trajetória 
funde-se com a história da 
minha família, o que mui-
to me orgulha. O primeiro 
presidente foi meu tio Don 
Charles Bird. Em 1972, 
Ivon Luiz de Oliveira, meu 
tio, foi o segundo empresário 
a chegar à presidência da Agas. 
Cresci neste ambiente e me dediquei 
ao setor. Em 1995, foi a minha vez de presidir a 
Agas, cargo que deixei em 2002 para assumir 
a presidência da Abras. Fico feliz em participar 
deste legado tão relevante, de entidade coor-
denadora e aglutinadora dos supermercados 
gaúchos. Ela é uma das entidades mais impor-
tantes e influentes do Rio Grande do Sul.”

“Participei da Agas muito antes de ser eleito presi-
dente, pois meu pai foi um dos seus fundadores e 
a dirigiu. Na minha época a intervenção estatal era 
tremenda, nos horários e dias de funcionamento das 
lojas, no tabelamento de preços. Tínhamos de ir a 
Brasília ou São Paulo definir com a Sunab por quanto 
seria vendido o litro do leite e o quilo do arroz, uma 
situação surreal. A associação foi de extrema im-
portância no desenvolvimento do setor, ajudando o 
governo a enxergá-lo de forma diferente. A Agas fez 
com que o supermercadista não visse o outro simples-
mente como um concorrente, mas como um apoiador 
na busca de mudanças e aperfeiçoamento e troca de 
informações e criação de ferramentas para facilitar a 
gestão. Fomos agentes dessa modernização. Naque-
les tempos a caixa registrava 
cada produto pelo seu preço, 
digitava cada número na má-
quina, hoje temos automação.”

“Tenho o maior respeito 
pela Agas, pois a vi des-

de o começo crescer, 
se desenvolver e 
avançar. A entida-
de tem credibilida-
de por tudo aquilo 
que faz em favor 
dos supermerca-

dos no RS. O setor 
sempre demonstrou 

uma preocupação com 
o aperfeiçoamento e a 

eliminação de dificuldades. 
Hoje podemos dizer que a nossa rede 
de supermercados tem progredido 
constantemente na busca da perfeição. 
Como governador, senador e deputado, 
me orgulha seu trabalho, suas comis-
sões, congressos e feiras. A associação 
representa um segmento moderno, 
com grandes presidentes, grande equi-
pe. Foram 50 anos espetaculares.”

Gilberto 
Porcello 

Petry, 
presidente 
do Sistema 

Fiergs

João Carlos 
de Oliveira, 

presidente da 
GS1 Brasil e 

ex-presidente 
da Agas

Pedro Simon, 
ex-governador 
e senador

Paulo Afonso Feijó, 
ex-presidente da 

Agas
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O pOder da idade
envelhecimento da população no Brasil e no 
mundo é uma das quatro megatendências 
apontadas pela Organização das Nações Uni-
das (ONU) para este século. Em 2050, o Bra-
sil deverá ser o sexto país com maior número 
de pessoas com 60 anos ou mais. Com me-
nos nascimentos e mais longevidade, cresce a 
participação dos sêniores na população e isso 
será um movimento progressivo nas próximas 
décadas. Os supermercadistas precisam estar 
atentos a este público para oferecer a eles as 
melhores oportunidades. Pesquisas indicam 
que os idosos de hoje são ativos, produtivos e 
conectados. É um público que tem disposição 
e tempo para investir em si mesmo e em seus 
relacionamentos e praticar atividades diversas. 

O

Supermercados precisam perceber
oportunidades que nascem a partir

do envelhecimento da população brasileira

No Rio Grande do Sul, já há mais sexagená-
rios do que adolescentes de até 14 anos. Atual-
mente 16% da população brasileira tem mais de 
60 anos, mas até 2050 este percentual irá dobrar. 
São homens e mulheres que detém cerca de 20% 
da renda no país, segundo dados do Sebrae, e 
que irão representar ainda mais poder de compra 
com o passar dos anos, num segmento que al-
guns chamam de Economia Prateada. Para con-
quistar esse mercado e surpreender esse público 
cada vez maior, as lojas devem estar antenadas às 
necessidades latentes desses clientes e dar a devi-
da atenção e cuidado às suas demandas. 

Mudanças na loja
Dentro do supermercado, os idosos valori-

zam cada vez mais aspectos práticos do produto, 
assim como facilidade de navegação no ambien-
te digital. Oferecer outros serviços complemen-
tares, como farmácia e caixa eletrônico, pode 
ajudar a fidelizá-los. Um estudo da consultoria 
Mercado Sênior revela que os principais fato-
res de diferenciação para os consumidores com 
mais de 60 anos de idade são: comunicação in-
store (estratégia que direciona o cliente na decisão 
de compra), experiência sensorial, iluminação, 
sinalização, temperatura e novos equipamentos. 

“Quem estiver interessado em aprimorar a 
experiência de compra para este público deve 
priorizar corredores largos, boa iluminação e 
sinalização clara nas seções. As unidades em 
formato de vizinhança são as mais preferidas 
,pois é mais fácil percorrer suas seções”, con-
ta o especialista Juliano Fontes. Serviços de 
entregas em domicílio, área de alimentação 
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Tendência de 
mercado é mapear 
preferências  
e hábitos dos 
mais velhos

e simpatia no atendimento fazem a diferença 
porque os mais velhos apreciam atenção. Para 
os fornecedores ou marcas próprias, foco nas 
embalagens mais leves e com letras legíveis. 

Cidadãos ConeCtados
Uma pesquisa feita pelo Kantar Ibope ma-

peou o comportamento dos chamados “mas-
ters conectados”, pessoas acima de 55 anos que 
utilizam a internet regularmente. Os resulta-
dos mostraram que, entre eles, 40% aumenta-
ram ou mantiveram seus hábitos de compras 
virtuais durante o ano passado. Embora nem 
todos tenham comprado online, nos últimos 
três meses, cerca de 85% foram à internet para 
pesquisar um produto ou serviço de interesse. 
Desses, 75% efetivaram a compra lá mesmo. 

O estudo também revelou as categorias em 
que esses idosos mais gastaram. De forma ge-
ral, produtos e serviços para o lar estiveram na 
maioria dos carrinhos virtuais. Cerca de 80% 

dos avaliados compraram algum produto de 
limpeza doméstica pela web no ano passado. 
Além disso, 75% fizeram compras de super-
mercado virtualmente, enquanto 74% preferi-
ram comprar remédios online.

Em uma pesquisa realizada pela Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em par-
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ceria com a AGP Pesquisas, 82% dos 503 entre-
vistados com mais de 60 anos afirmam utilizar 
e-commerce. O crescimento do público idoso no 
comércio online acompanha o impulso da mo-
dalidade. De acordo com o levantamento, 18% 
destes idosos experimentaram o recurso pela 
primeira vez durante a quarentena.

Mais felizes
A antropóloga e pesquisadora do envelhe-

cimento Mirian Goldenberg descobriu que 
as fases iniciais (infância) e finais da vida (ve-
lhice) são as mais felizes para as pessoas. Há 
menos questionamentos, menos inseguran-
ças, menos preocupações. As mulheres ainda 
se sentem melhores do que os homens nessa 
etapa, cuidam mais da saúde e têm vida social 
mais ativa, por isso vivem sete anos a mais, em 
média. Elas vivem até os 80, eles até os 73.

Segundo o relatório Envelhecimento Ativo, 
do ILC-Brasil, há quatro desejos primordiais 
para as pessoas na velhice: saúde, aprendizagem 
(desenvolvimento constante de habilidades), 
participação na vida familiar/social e segurança. 
No que diz respeito ao consumo, os gastos vão 
são variados: na terceira idade as pessoas cada vez 
mais viajam, investem, namoram, empreendem 
e voltam às salas de aula. Eles realizam cerca de 
15 transações por ano pela internet e o gasto mé-
dio deles, por compra, é o maior entre as gera-
ções: 203 dólares.

Um outro dado importante: os 60+ que 
permanecem trabalhando têm, consistentemen-
te, os níveis mais altos de rendimentos médios 
reais quando comparados com qualquer outro 
grupo de idade. O IBGE indica que os idosos 
têm rendimentos médios de R$ 2.977. No es-
tudo FDC Longevidade, da Fundação Dom Ca-
bral, lançado no ano passado, o especialista em 
mercado de luxo Carlos Ferreirinha lembra que 
os consumidores maduros são muito visados 
por tal segmento. “As principais marcas globais, 
principalmente do mercado europeu, têm no 
público 50+ o seu consumidor mais expressivo. 
E, por motivos óbvios: se considerarmos o con-
ceito de geração de riqueza tradicional, o maior 
patrimônio está nas mãos da geração com mais 
de 50 anos”, disse.

saiba Mais
 A população idosa cresce no 

mundo todo e, no Brasil, chegará a 
25% do total em 2050

 Os idosos são ativos, exigentes, 
conectados e decisivos na dinâmica 
familiar

 Metade afirma que encontra 
dificuldades em encontrar os 
produtos que procuram e quatro 
em cada dez dizem que faltam 
produtos e serviços para sua  
faixa etária

 Algumas das categorias 
de consumo que são mais 
demandadas por este público: 
vestuário, calçados e acessórios 
(56%); alimentos que atendem 
necessidades específicas  
(40%); produtos de beleza e 
higiene (27%).

 Idosos pertencentes às classes 
C e D gastam mais da sua renda 
com sua casa e são os principais 
responsáveis pelo orçamento 
familiar em 7 em cada 10 lares.

(fontes Kantar Ibope/Hype 60+, SPC Brasil)
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Cresce número 
de consumidores 

idosos que 
compra pela 

internet
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Melhore a gestão de capital de giro para que sua 
empresa sempre tenha em caixa o necessário para 

pagar as contas operacionais

Dinheiro Disponível
capital de giro é o total de valores disponí-
veis para que a empresa funcione no dia a 
dia. É o dinheiro em caixa e o saldo das con-
tas bancárias somados aos recursos que são 
convertidos em capital em um curto prazo 
(títulos a receber e estoque). A administra-
ção desse montante exige cuidados, pois na 
falta força o empresário a empréstimos ban-
cários e manter um valor elevado em caixa 
significa dinheiro parado que poderia ser in-
vestido de melhor forma.

Um dos grandes problemas nas empresas 
é não manter um fluxo de caixa detalhado e 
preciso com previsões futuras. Aliás, este é o 
principal meio para saber de fato qual a reser-
va ideal de recursos para garantir a cobertura 
das despesas. Alguns empresários encontram 
dificuldade em criar e/ou alimentar planilhas 
de controle financeiro. Porém, nos dias de 
hoje existem sistemas de gestão que ajudam a 
fazer tais controles e a tomar decisões finan-
ceiras de forma estratégica.

Passivos e ativos circulantes
A especialista em finanças Jamile Andra-

de lembra que, em alguns momentos, as em-
presas são surpreendidas com situações que 
podem afetar seu capital de giro, como o au-
mento da inadimplência dos clientes, redução 
de vendas, aumento de custos ou aumento 
inesperado de despesas (emergências). “Se 
você não calculou direito suas necessidades, 
aferindo ativos e passivos circulantes, o capital 
de giro será negativo você precisará recorrer 
a terceiros, a empréstimos e financiamentos 

bancários, com juros e taxas. No longo prazo, 
se as dívidas aumentam muito, a empresa fe-
cha as portas”, relata.

Um dos alertas que ela faz aos empresários 
é registrar de forma fidedigna todas as entra-
das e saídas, bem como as previsões de entra-
das e saídas. A ferramenta usada para isso é 
o fluxo de caixa. “Um elemento dificultador 
no processo é o pagamento do cliente, por-
que apesar do fluxo fazer a previsão de valor 
que será recebido em virtude de vendas re-
alizadas, pode haver atraso nos pagamentos. 
Mas se empresa tiver controles suficientes e 
planejamento pode minimizar este impacto, 
traçando histórico de inadimplência”, diz. 
Gestão ineficiente do estoque é outro proble-
ma. O setor comercial, às vezes, quer apro-
veitar promoções e compra muito de um item 
que tem giro baixo, comprometendo parte do 
capital com mercadoria que será vendida no 
longo prazo, mas precisa pagar fornecedor em 
tempo menor. 

verba imobilizada
O consultor Leandro Rosadas mantém um 

canal no YouTube exclusivo para supermerca-
distas, com 111 mil inscritos. Sobre o assun-
to, ele comenta que já cansou de ver gestores 
imobilizando em imóveis a verba do capital 
de giro. “Daqui a pouco falta dinheiro para 
pagar as contas. É melhor fazer financiamento 
do imóvel, parcelar em várias vezes, mas não 
comprometer o necessário para pagar as con-
tas”, diz. Ele reforça o cuidado com as promo-
ções da indústria. “Às vezes o próprio dono 

O
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se sente tentado a investir grandes montantes 
achando que vai multiplicar o valor ganhando 
30% em cima, mas a venda não é garantida. 
De que adianta ganhar 3% de desconto na 
compra, se depois paga 5% de multa no bo-
leto? Capital de giro não é dinheiro parado, é 
garantia de sucesso na gestão”, resume. 

Outra orientação importante dos especia-
listas é precificar os produtos de forma corre-
ta. Quando o preço aplicado é menor do que 
o ideal, a empresa perde o lucro e opera com 
prejuízos. Por outro lado, quando o preço é 
muito alto, há perda nas vendas, gerando que-
da no faturamento e aumentando o risco de 
não conseguir pagar as contas. Para uma pre-
cificação adequada, é crucial conhecer todos 
os custos operacionais — fixos e variáveis, di-
retos e indiretos, gastos e despesas —, além de 
estabelecer uma margem de lucro compatível 
com o mercado.
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confira cinco dicas Para melhorar sua gestão na área

 Negocie com fornecedores: 
procure as formas de pagamen-
to mais confortáveis, com um 
aumento de prazo ou, se à vista 
o preço ficar mais barato,  
verifique se esse desconto  
cabe no seu planejamento de 
capital de giro. 

 Identifique e corte gastos: 
descubra custos que podem 
ser diminuídos e faça o que for 
necessário para cortá-los.  

 Trabalhe com disciplina: 
quando usar recursos da empre-
sa para cobrir alguma despesa 
pessoal, registre e acompanhe 
o quanto você está retirando da 
empresa. Seja vigilante com o 
seu controle financeiro.

 Fique de olho no seu estoque: 
muitas vezes, para aproveitar 

algum desconto, você pode 
acabar comprando mais do que 
precisa. Acompanhe o seu esto-
que para ter um nível adequado 
de produtos, balanceando com 
as compras para encontrar a 
melhor proposta do fornecedor. 

 Cuidado com empréstimos: 
se a sua empresa precisa pagar 
fornecedores e não tem dinheiro 
em caixa, o empréstimo é uma 
alternativa. Mas não procure 
esse serviço se você não possui 
um plano para quitá-lo. Fique 
atento não apenas à taxa de 
juros, mas ao Custo Efetivo Total 
(CET) que representa a junção 
de todos os encargos e des-
pesas que incidem sobre uma 
operação de crédito. 

Fonte: Sebrae



44 REVISTA AGAS

Perfil do fornecedor (Nestlé)

Presença em 
todos os lares

multinacional suíça Nestlé é a maior empresa 
de alimentos e bebidas do mundo, presente em 
190 países, com 308 mil colaboradores (32 mil 
no Brasil). Suas mais de 2 mil marcas variam 
dos ícones globais, como Nescafé ou Nespres-
so, aos favoritos locais como Ninho. Em territó-
rio nacional, a indústria completa cem anos em 
2021, a partir da instalação da primeira fábrica 
na cidade de Araras (SP). Líder de mercado em 
13 das 19 categorias de produtos nas quais está 
presente na Região Sul, a gigante tem unidades 
fabris em oito estados. 

“Os supermercados correspondem a maior 
participação no sell-out dos nossos produtos, 
sendo nosso principal alicerce”, reconhece o 
gerente de Vendas da Filial RS-SC, Paulo César 
Rodrigues. Para uma loja de médio porte (5 a 
9 check-outs), por exemplo, a marca fornece 320 
SKUs que considera essenciais e outros 418 
que considera complementares. Essa capilari-
dade e a tradição centenária fazem com que a 

A
A Nestlé é líder de 

vendas na maior 
parte das categorias 

de produtos em 
que participa e 

lança mais de 100 
produtos por ano 

Divulgação/Nestlé

Nestlé esteja presente em praticamente todos 
os lares brasileiros.

Em 2021, a previsão é de que ocorram 
cerca de 130 lançamentos, incluindo algumas 
edições limitadas que buscam oportunidades 
rápidas para desenvolvimento futuro de novos 
hábitos de consumo. “O shopper tem maior fa-
cilidade de aceitar novidades da Nestlé porque 
associa o nome à qualidade, que é a nossa gran-
de fortaleza. Temos marcas muito tradicionais 
que remetem a infância de todos: Nescau, 
Leite Moça, Chocolate Nestlé. Estes produtos 
carregam uma memória afetiva que é facilita-
dora de vendas”, revela.

Rodrigues frisa que o entendimento do 
comprador é grande diferencial que colabora 
com crescimento do tíquete médio: “É nos-
so papel entender no menor detalhe possível 
as tendências e hábitos em cada região, para 
que isso se traduza em ações efetivas no PDV 
para incrementar faturamento.” O supermer-
cadista colabora no processo com seu CRM, 
fornecendo dados de aderência nas microrre-
giões para adequação de sortimento. “Todas 
essas tendências foram super desafiadas em 
2020 e foi preciso reescrever o planejamen-
to”, recorda.

A Nestlé fechou o ano passado com ganho 
de market share e crescimento maior do que o 
mercado. Para 2021, o objetivo é manter essa 
participação, com todos os desafios econômi-
cos decorrentes da pandemia. Os maiores de-
safios para a marca, nas palavras de Rodrigues, 
são prover todos os SKUs nos pontos de venda, 
alinhando estoque virtual com uma cadência 
precisa de abastecimento, juntamente com a 
leitura precisa de novos hábitos de consumo 
com a disponibilidade de renda do brasileiro. 
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Sendo uma opção rápida, acessível e que dispensa 
o uso do fogão, nas gôndolas dos supermercados 

há uma infinidade de produtos em conserva 

Alimentos preservAdos
s produtos em conserva são importantes para 
os supermercados por conta da praticidade de 
se ter um alimento já pronto e preparado para 
o consumo, e, além disso, que dura muito. 
Segundo a Nielsen, o faturamento total em 
2020 do autosserviço e atacarejo conside-
rando um levantamento da empresa de um 
grupo de conservas e enlatados que contém 
azeitonas, conservas vegetais, palmitos, frutas 
em calda, champignon, peixe enlatado, patês, 
aspargos, verdura em conserva, baby food, fru-
tas em conserva e outros enlatados foi de R$ 
3.651.150.800. Sendo que os autosserviços e 
atacarejos obtiveram um crescimento de 19% 
em vendas. 

O
“Conserva” é o termo genérico que se re-

fere a vários tipos diferentes de alimentos que 
tenham passado por processos industriais ou ca-
seiros com a finalidade de aumentar o tempo de 
prateleira, independentemente do material do 
recipiente (podendo ser lata, vidro ou plástico). 
Atualmente, existe uma variedade de produtos 
de conservas, podendo o consumidor desfrutar 
desde os mais tradicionais como azeitona, pepi-
no, tomate, ervilha, ovo de codorna, sardinha, 
atum e frutas em calda. Até champignons fatiados 
e fundo de alcachofra.

A Nielsen aponta duas regiões que possuem 
destaque no grupo de conservas e enlatados: o 
Nordeste e o Leste (Minas Gerais, interior do 
Rio de Janeiro e Espírito Santo). O Nordeste em 
2020 teve variação de 21,7% e o Leste, variação 
de 27% das vendas. Sendo que elas, respectiva-
mente, contribuem com 20% e 18,2% do cresci-
mento total do Brasil, totalizando 38%. 

A quarentena imposta pela pandemia alterou 
os hábitos alimentares de metade das famílias 
brasileiras, de acordo com uma pesquisa reali-
zada pelo Fundo das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef), feita pelo Ibope e divulgada em 
2020. Entre os que moram com crianças e ado-
lescentes, esse percentual foi ainda maior (58%). 
Destes, 31% passaram a consumir mais alimen-
tos industrializados, como os enlatados. Um le-
vantamento feito pelo Iedi a partir da Pesquisa 
Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) mostra que em 2019 a produção de con-
servas de frutas e legumes teve alta de 30,2%.

©iStock.com/pilipphoto

Consumidor 
valoriza produto 

por marca, preço 
e qualidade, entre 

outros atributos
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Surgimento da comida enlatada
O preservação da comida em recipientes 

fechados e esterilizados, de forma a evitar que 
o conteúdo estrague, começou na França, por 
meio do cozinheiro Nicolas Appert, em 1795. 
Ele tinha como motivação uma recompensa de 
12 mil francos ofertada pelo governo francês, 
de Napoleão Bonaparte, a quem descobrisse 
um método de preservação de alimentos para 
transportar até a linha de frente das batalhas, 
sem que eles estragassem no caminho. 

Appert usou jarros de vidro com rolhas 
e selados com cera, que eram mantidos em 
água fervente para preservar, entre outras 
coisas, sopas, sucos, laticínios e doces. A es-
tratégia se mostrou um sucesso e o prêmio 
do governo foi atribuído, em 1809, a Appert. 
De acordo com o jornalista Tom Standage, 
autor do livro Uma história comestível da hu-
manidade, Appert listou os tempos necessários 
para ferver diferentes alimentos, o que du-
rava horas. Inventou seu método a partir de 
experimentos e não tinha ideia de porque ele 
funcionava.

Em 1811, o inventor publicou em um 
livro o resultado de todos os experimentos 
feitos, que chegou às mãos do comerciante 
inglês Peter Durand.  Após ler esta obra, Du-
rand resolveu aperfeiçoar a ideia do francês. 
Em 1810, o comerciante patenteou o uso de 
recipientes revestidos com estanho, a futura 
lata, além dos vasilhames de vidro emprega-
dos por Appert. O negócio foi próspero e em 
1815, os soldados franceses e britânicos já se 
alimentavam com enlatados. 

Somente em 1830, as latas deixaram de ser 
exclusividade dos militares na Europa para o 
consumidor civil. No ano de 1926, a compa-
nhia texana Hormel lançou a presuntada, que 
agradou amplamente a população. A partir da 
década de 1930, os enlatados se tornaram po-
pulares em todo o planeta.

cuidadoS para o lojiSta
Segundo a nutricionista Juliane Boness, é 

muito importante escolher alimentos de boa 
qualidade e que respeitem as normas de fabri-
cação e armazenamento. As embalagens de-

Praticidade e 
durabilidade são 
atributos de venda 
para a categoria

©iStock.com/Vladmir Mironov
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vem estar íntegras, sem amassado, ferrugem 
ou com furos. Os alimentos em conserva são 
uma forma rápida e prática de complementar 
refeições no dia a dia, ainda mais nos tempos 
modernos, em que falta tempo para preparos 
mais elaborados. 

A especialista reconhece que é inevitável 
as pessoas recorrerem aos produtos industria-
lizados. A recomendação, todavia, é para con-
sumir produtos em conserva com moderação. 
A atenção à integridade das embalagens, es-

informaçõeS para venda

pecialmente no que diz respeito às latas, se dá 
porque elas contêm uma película interna que 
protege os alimentos, mas quando amassadas 
podem romper e contaminar os alimentos 
com metais pesados que fazem parte da sua 
composição. 

tipoS de conServaS
Existem várias maneiras de conservar fru-

tas e hortaliças, sendo que as principais são a 
conservação pelo calor, pela salmoura, pela 
secagem e pelo açúcar. No caso da carne, ela 
é cozida ou frita lentamente em sua própria 
gordura e em seguida armazenada em uma 
lata,  onde é coberta pela própria gordura 
quente, retirando assim grande parte da água 
e humidade do preparo, podendo conservar 
o alimento por até cerca de um ano se arma-
zenado em temperatura ambiente e longe de 
umidade excessiva. Este processo foi muito 
utilizado no interior brasileiro até meados do 
século XX antes da popularização dos refri-
geradores.

Apesar de alimentos em conservas ser um 
tema com opiniões distintas quanto aos be-
nefícios e malefícios causados, há um bene-
fício incontestável que parte do processo de 
fabricação. O processo de fermentação dos 
alimentos emergidos na solução faz com que 
os vegetais sejam capazes de gerar um equi-
líbrio ideal no sistema gastrointestinal, isso 
porque eles mantêm a acidez e a alcalinidade 
do organismo.

Bandeja de 
petiscos sempre 
tem espaço para 

produtos em 
conserva

©iStock.com/sergeyryzhov

 Conforme a Nielsen, em 2020 vs. 2019, o autosser-
viço na Região Sul representou 60,8% das vendas do 
grupo de conservas e enlatados. O atacarejo ficou 
com 39,2%. 

 O crescimento das vendas no autosserviço da cesta 
de conservas e enlatados foi de 11,9%, e 29,2% do 
atacarejo. 

 As conservas vegetais no autosserviço obtiveram 
o crescimento de 22,3% e 8,7% o peixe enlatado. A 

categoria de conservas vegetais foi responsável por 
51,7% do crescimento total em vendas do autosservi-
ço e 47,9% do atacarejo. 

 Em 2020 vs. 2019, o atacarejo do Nordeste possuiu ¾ 
das vendas do grupo de conservas e enlatados (73,6%). 

 De tudo que é vendido em conservas vegetais, 
milhos e ervilhas representaram 81,6% e 7,2% das 
vendas, respectivamente. O milho teve o crescimento 
nas vendas de +61,3% e ervilhas +25,5%. 
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á escrevemos em uma coluna do jornal Jota sobre a 
Lei de Liberdade Econômica (LLE) e sua importân-
cia por sinalizar o comprometimento das políticas 
públicas governamentais com o direito fundamen-
tal à livre iniciativa. Infelizmente, como há uma 
tendência majoritária dos juristas brasileiros em não 
reconhecer ou minimizar esse direito fundamental 
tão importante para o país, perde-se oportunidade 
de discutir as implicações práticas dessa Lei, que é o 
que deve mobilizar o empresariado.

Com efeito, a LLE transformou o Direito 
Econômico e a regulação da atividade econô-
mica a partir de princípios e regras nela previs-
tos e mesmo decretos que lhe seguiram. Nesse 
sentido, equivocam-se os que acreditam que a 
livre iniciativa rejeita qualquer forma de regu-
lação e que a LLE seja um “cheque em bran-
co” ao livre mercado. Nessa toada, o direito 
fundamental à livre iniciativa – do qual a LLE 
é implementação infraconstitucional, den-
tre outras leis1 – é tão importante que deixa 
transparecer no texto constitucional também 
um dever positivo do Estado que é a regulação 
do mercado, quer das ações dos agentes eco-

nômicos, quer da estrutura concorrencial no 
parágrafo 4º do artigo 1732.

Mas, como dito, ganha destaque no recen-
te marco institucional brasileiro a LLE. A Lei 
13.874/2019, com efeito, representa uma tentati-
va recente de se promover a liberdade econômica 
através de uma declaração de direitos fundamen-
tais de cunho econômico, relacionados com a li-
berdade econômica e livre iniciativa3.

No plano específico da regulação econômi-
ca, a LLE estabelece limites à regulação econô-
mica, entre outras formas pela adoção de Análi-
se de Impacto Regulatório (AIR) – que tem por 
finalidade subsidiar a elaboração de normas re-
gulatórias, controlando o poder de regulação da 
economia pelo Estado – e o controle do abuso 
regulatório pelo FIARC/SEAE do Ministério da 
Economia. E, assim o fazendo, também estabe-
lece alguns deveres positivos ao Estado (inclusi-
ve para Procons, para o Ministério Público e o 
Judiciário) para defesa da livre iniciativa. Muito 
trabalho terão os operadores do Direito nesse 
campo para defender as empresas dos excessos 
da intervenção do Estado na economia.

J

“A LLE transformou 
o Direito Econômico 

e a regulação 
da atividade 

econômica a partir 
de princípios 
e regras nela 

previstos e mesmo 
decretos que  

lhe seguiram.’

LuciAno BEnEtti timm  
Advogado, professor de Direito da 

Fundação Getulio Vargas (FGV)

lIMITES À INTERVENÇÃO DO 
ESTADO NA ECONOMIA
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1 Assim, a Lei 12.529/01– que criou o sistema brasileiro da concorrência como está em funcionamento hoje – e o Codigo de Defesa do 
Consumidor.
2 § 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 
arbitrário dos lucros
3 DOMINGUES, Juliana Oliveira; SANTACRUZ, A; GABAN, E. M. (coord). Declaração de Direitos de Liberdade Econômica 
- Comentários À Lei 13.874/2019 (2020). 1. Ed. Juspodvum. 2020, 640 p. Ver também CUEVA, Ricardo et all. Lei de Liberdade Econô-
mica e seus impactos no direito brasileiro. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2020.
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COOPERATIVA LANGUIRU

BACON EM CUBOS
Chegou o bacon em cubos da Languiru. O 
produto já vem picado, pronto para o preparo, 
em embalagem de peso variável, permitindo 
a escolha 
ideal de 
quantidade. 
A validade 
é de aproxi-
madamente 
45 dias, e de 
cinco dias 
após aberto. 
Não é neces-
sário conge-
lar o produto, 
permitindo 
o preparo 
imediato.

Divulgação/Cooperativa Languiru

Divulgação/Fruki

CASA GERMANI

NOVA MISTURA 
PARA BROWNIE
A Casa Germani apresen-
ta a nova mistura para 
brownie ou petit gâteau. 
Disponível em pacotes 
de 400g, o produto exige 
apenas a adição de leite, 
ovos e óleo. A mistura 
está disponível para 

comercialização em caixas 
com 12 pacotes para varejistas de pequeno, médio e 
grande porte, atacadistas e distribuidores.

BEBIDAS FRUKI 

VERSÃO MINI
Com o mesmo sabor desde a década de 1970, a 
Fruki Guaraná, da Bebidas Fruki, chega ao mercado 
com um novo formato: a MiniFruki. A embalagem de 
200 ml foi criada para atender as necessidades dos 
consumidores que preferem um produto que facilite o 
consumo rápido.
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NESTLÉ 

CANUDO DE PAPEL
Em 2019, a Nestlé iniciou a jornada #JogaJunto de 
Sustentabilidade de Nescau. Começaram com a 
iniciativa #JogaPraDentro, que estimula o descarte 
correto do canudo. Além disso, lançaram Nescau 
sem canudo e as primeiras caixinhas com canudinho 
de papel. Em 2021, a Nescau tem 100% canudo de 
papel. O objetivo é atingir toda a linha de bebidas 
da Nestlé, o que representa mais de 300 milhões de 
canudos de plástico a menos no meio ambiente. 
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COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI

VINHOS COMEMORATIVOS
A Cooperativa Garibaldi apresentou no dia 22 de 
janeiro, na festa virtual de seu aniversário, dois 
produtos cujos lançamentos demarcam os 90 anos 
da marca. O vinho Garibaldi Reserva 90 Anos e o es-
pumante Garibaldi 90 Anos Extra-Brut. Eles represen-
tam a essência da inovação perseguida pela vinícola 
no preparo de cada nova bebida.

QUITANDA 

ESPECIAL DE PÁSCOA
A Quitanda possui opções de presentes que trazem 
sabor e diversão para a Páscoa das crianças e de toda a 
família. Biscoitos caseiros cobertos com chocolate e dis-
poníveis ao consumidor nas embalagens de 150g e 300g. 
Além de edições especiais com brindes para brincar.
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TRAMONTINA 

LINHA LICENCIADA
Os fãs da Mulher-Maravilha poderão levar para casa e tes-
tar novas receitas com uma coleção exclusiva da Tramon-
tina, inspirada na super-heroína. Os produtos licenciados 
apresentam design clean e moderno, em tons de rosa 
e lilás. A linha inclui panelas, facas, chaleira, pipoqueira, 
assadeiras, frigideira, panquequeira, potes e talheres. 
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SANTA MASSA

LINHA DA TURMA DA MÔNICA 
Os personagens de Maurício de Souza enfeitam as 
embalagens de duas novidades da Santa Massa. 
O Pão Doce Bolinha da Turma da Mônica vem em 
uma embalagem de 300g e tem o formato bolinha, 
com recheio de doce de leite. Já o Pão de Cebola 
vem na embalagem de 400g e tem o formato tradi-
cional de baguete, e bastante recheio de creme de 
cebola.  

Divulgação/Santa Massa



56 REVISTA AGAS

AURORA ALIMENTOS

DE OLHO NA PÁSCOA 
A Aurora Alimentos tem grandes expectativas para 
esta Páscoa com o lançamento da sua linha de 
Bacalhau composta por Lombo, Posta, Bacalhau 
Desfiado e o Bolinho com Bacalhau. Trata-se do 
legítimo bacalhau português, que já vem dessalgado 
para um preparo mais rápido e prático. A fabricante 
garante qualidade em cada etapa, desde a pesca 
do peixe, até chegar à mesa do consumidor, e o 
produto ainda conta com o tradicional processo da 
Cura Portuguesa, que é responsável pelo seu sabor 
e textura. 

NEUGEBAUER

PRIMEIRA LINHA DE SNACKS 
O Bib’s Sticks combina wafer crocante recheado com 
chocolate Neugebauer. O produto chega ao mercado em 
embalagens com cores vibrantes e em quatro sabores: 
ao leite, branco, dark e mousse de limão. Outro sucesso 
de vendas também ganhou a sua versão em snack: o 
icônico Stikadinho, que tem recheio de morango. 

Divulgação/Gota Limpa
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SUPERPAN

PÃO DE ALHO 
TRADICIONAL
A gaúcha Superpan lançou seu Pão de Alho Tradi-
cional. A novidade aposta no sabor e textura para se 
diferenciar no mercado, e possui diferentes modos 
de preparo, podendo ser consumido como aperitivo, 
lanche ou agregando valor ao churrasco. 

Divulgação/Superpan

GOTA LIMPA

CÁPSULAS DE 
PERFUME 
A empresa gaúcha está 
lançando uma nova linha 
de amaciantes concen-
trados, batizada de Natu-
resse. O novo produto 

conta com cápsulas de 
perfume que explodem 
durante a lavagem, 
deixando uma sensa-
ção de frescor e um 
perfume marcante 
nas roupas por mui-
to mais tempo. Natu-
resse está disponível 
em três fragrâncias: 
Pêssego & Baunilha, 
Framboesa & Sândalo 

e Frutas Vermelhas. 
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O cliente que se sente seguro 
e tem suas expectativas 
solucionadas na troca e na 
devolução de mercadoria gera 
publicidade positiva para a empresa

COmpras em  
lOjas físiCas 
a política de troca é uma regra 

estabelecida dentro do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), sendo obrigatória para 
qualquer empresa, independentemente do 
porte ou segmento a realizarem troca de 
produtos que apresentem defeitos. para que 
seja válida, ela deve seguir alguns prazos: até 
30 dias, a partir da data da compra original, 
no caso de bens não duráveis, e caso o 
produto seja um bem durável, por exemplo, 
eletrodomésticos, esse prazo passa a ser de 
90 dias.

©iStock.com/Ilya Burdun 
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arrepenDimentO 
e DesistênCia 

Há algumas situa-
ções em que o CDC 
não é específico na 

forma como os varejos devem 
agir. por exemplo, em arrepen-
dimento ou desistência por 
parte do cliente. nos super-
mercados, a operação é feita 
de acordo com os critérios de 
cada empresa. para casos de 
arrependimentos por fatores 
estéticos, como tamanho ou 
cor do produto, comuns em 

compras para presentes, não há uma definição sobre a obri-
gação da empresa em aceitar a devolução ou realizar a troca. 
nesses casos, a criação de uma política de troca e devolução 
da loja ajuda consideravelmente. 

troca e devolução

COmpras virtuais Ou 
pOr telefOne
O artigo 49 do CDC regulamenta as 

compras realizadas pela internet ou telefone que 
são entregues em casa. em sete dias contados 
do recebimento da encomenda, é possível 
desistir da compra, solicitar troca ou devolução 
do dinheiro sem necessidade de justificativa. a 
loja virtual deverá trocar ou devolver o produto 
caso ele apresente defeito em até 30 dias após 
seu recebimento pelo cliente. além disso, em 
caso de defeitos, a loja virtual cobre o custo do 
envio. se o cliente se arrependeu, é ele quem 
arca com os valores referentes ao envio. 
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exija a nOta fisCal
entre as regras mais comuns ao se 
estabelecer uma política de troca e 

devoluções de mercadoria da empresa estão: 
obrigatoriedade da nota fiscal, garantindo que a 
mercadoria foi adquirida no seu estabelecimento. 
também comprova o valor que foi pago e a data 
de compra. Garantir que o produto devolvido 
esteja em bom estado de conservação, porque 
isso permitirá que a mercadoria possa retornar 
ao estoque e depois às prateleiras. Documentos 
necessários para troca e prazo de dias para 
desistência. sendo o tempo que o gestor achar 
necessário.

as melHOres prátiCas 
para que a política de troca funcione como 
o esperado e consiga ser uma ferramenta 

útil na experiência do cliente, é necessário se 
atentar a alguns fatores: divulgar a política de troca 
no supermercado através de cartazes em locais 
estratégicos. além disso, é essencial que todas as 
informações estejam disponíveis no site e redes 
sociais da empresa. realizar a troca com simpatia 
e atenção. Os colaboradores devem ser treinados e 
aperfeiçoados para receber com cordialidade todos 
os clientes que voltaram à loja para realizar a troca. 
também é preciso ser flexível e colocar o bom senso 
em algumas situações, se tratando de atendimento ao 
cliente. em alguns casos pode ser necessário ceder a 
algumas exigências do consumidor. 

estabeleça COnfiança
ter regras de troca e devolução de mercadoria 
em supermercado se faz importante porque é 

uma boa ferramenta para estabelecer confiança em sua 
loja e melhorar o relacionamento com o consumidor. 
Com uma política de troca e devolução sólida é mais 
fácil resolver pequenas questões do dia a dia oferecendo 
maior satisfação para o consumidor e reduzindo as perdas 
financeiras da empresa. em tempos de redes sociais, é 
cada vez mais comum que clientes divulguem as suas 
impressões de lojas de varejo. portanto, ao ter um problema 
com um cliente, essa adversidade pode ser amplamente 
divulgada e resultar na perda de vários clientes.

COmO fazer?
evidentemente, o Código de Defesa 
do Consumidor é único e deve ser 

respeitado. no entanto, como explicado, em 
alguns casos não há definição clara sobre a 
obrigatoriedade da empresa. nesse sentido, é 
possível, e interessante, a criação de uma política 
de troca própria. Dessa forma, quando o cliente 
é informado como funciona cada operação 
ele tende a seguir as normas corretamente, 
evitando conflitos e frustrações. para não errar, 
seja transparente e específico, detalhando o 
procedimento a ser seguido em cada situação. 
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CONQUISTA PELO ESTÔMAGO
preparo de alimentos na loja é um diferencial que 
agrega valor ao negócio. Seja para oferecer opções 
customizadas ao cliente ou para cativá-lo com re-
feições prontas, o aroma do café ou do paõzinho 
quente, e o apelo visual dos doces na confeitaria, 
o supermercado que conta com equipamentos (e 
profissionais habilitados) para isso larga na fren-
te. Mesmo diante de algumas dificuldades ainda 
persistentes, como a falta de matéria-prima para o 
preparo ou para embalagens, o mercado de venda 
desses produtos está aquecido.

Antes de tudo, é muito importante investir 
em maquinários e equipamentos que atendam 
às normas de segurança estabelecidas pelos ór-
gãos competentes, como o Inmetro e a Vigi-
lância Sanitária. Basicamente, essas normas se 

O

Ter uma linha de equipamentos de qualidade 
para preparo de alimentos dentro das lojas 

supermercadistas é estrutural para o sucesso

referem à segurança no manuseio feito pelos 
funcionários, segurança alimentar e elétrica. 
Vale a pena também verificar se o fabricante 
dos equipamentos possui outras certificações, 
como a ISO 9000, que atesta, entre outros que-
sitos, a seriedade da empresa.

saiBa investir
Independentemente do tamanho do negócio, 

para preparar alimentos com sucesso é preciso sa-
ber escolher e investir. Uma loja bonita importa, 
mas é o maquinário adequado que vai otimizar 
o processo de produção, contribuindo direta-
mente para a qualidade do produto e a segurança 
dos funcionários. O investimento subestimado 
ou inapropriado pode comprometer toda a ca-
pacidade produtiva do negócio. Segundo alguns 
especialistas, só para o açougue uma linha básica 
completa gira em R$ 50 mil.

Há três aspectos principais que o supermer-
cadista mais considera na hora de negociar com 
fabricantes ou distribuidores: qualidade, entre-
ga e assistência técnica. “A qualidade é avaliada 
por meio de pesquisas de mercado, indicação 
de marca, consulta com colegas e consultorias 
com especialistas para análise de custo/benefí-
cio. Nós mesmos fazemos indicações”, revela o 
proprietário da distribuidora A.C. Müller, An-
tônio Carlos Müller. 

Na entrega o que interessa é a rapidez, o 
calcanhar de Aquiles do momento, por um 
problema persistente de falta de matéria-prima 
na pandemia. “Algumas empresas parceiras es-
tão levando 90 dias para conseguir realizar uma 
entrega, dependendo do item. Precisamos ter 

©iStock.com/Ross Helen

Setor é chave para 
redução de custos 

e agilidade 
nas operações
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Açougue precisa de 
equipamentos para 
processar carne e 

adequar pedidos

Padaria pode 
alcançar participação 

de 12% nas vendas 
totais de sua loja

estoque de produtos para evitar atrasos, fizemos 
compras antecipadas. Assim podemos atender 
urgências. Se estraga uma serra ou uma amas-
sadeira, o lojista precisa repor o equipamento 
com prontidão”, diz.

Bom momento
Um supermercado de porte médio com 

açougue e padaria tem, em média, 40 equipa-
mentos para preparo de alimentos. Serras, bal-
cões, tesouras, modeladoras, fornos, pias, mis-
turadores, moedores, há dezenas de aparelhos 
para as mais diversas funções. “O momento é 
bom para o setor. Para os meus fornecedores, 

2020 foi o melhor ano e minhas vendas cresce-
ram 50%”, conta Müller. Um dos obstáculos, 
todavia, foi a disparada do aumento da maté-
ria-prima, principalmente o aço, que dobrou 
de preço. 

Houve um crescimento geral do e-commerce 
com as medidas de isolamento social e distan-
ciamento. Quem preparou seu negócio para 
receber pedidos remotamente faturou mais e 
ganhou clientes até mesmo entre pessoas fí-
sicas em busca de uma renda extra ou ganhos 
para o sustento. Evidentemente, o fechamento 
dos restaurantes por um longo período, e mes-
mo as restrições de atendimento, foram um 
desafio. No caso da A.C. Müller, por exemplo, 
foi preciso renegociar algumas dívidas com os 
proprietários. 

Freio nas inovações
Com todas as adaptações necessárias de-

correntes do cenário de pandemia, as fabri-
cantes deixaram no compasso de espera o 
lançamento de equipamentos no ano passado. 
Com o aumento de pedidos e os obstáculos 
para obter matéria-prima e fazer as entregas, 
foi um período de suprir o mercado dentro 
dos itens já consagrados. Até mesmo promo-
ções foram controladas para não haver incapa-
cidade de fornecimento. 
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os equipamentos mais usados em 
padarias e açougues

 Fornos
 Amassadeiras
 Divisoras de massas
 Modeladoras de massas
 Resfriador de água
 Cilindro
 Batedeiras
 Ultracongelador
 Balanças e termômetros
 Mesas de aço
 Serra
 Picador/moedor/fatiador
 Amaciador
 Balcões climatizados
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Rede cataRinense 
expande no Rs

m 1979, foi fundado o Bistek Supermercados 
na cidade de Nova Veneza (SC). Na época, o 
empresário Adelino Ghislandi já possuía mais 
de 20 anos de experiência no varejo. Desde o 
fim dos anos 60, viajava com frequência a Porto 
Alegre e São Paulo para adquirir produtos que 
seriam revendidos em sua loja no pequeno mu-
nicípio do Sul de Santa Catarina. Nesses gran-
des centros ele conheceu o modelo de loja de 
autosserviços que planejou implantar em sua 
cidade natal. Assim, em 1º de novembro foi 
inaugurado o primeiro supermercado Bistek. 
A loja era administrada pelos filhos de Adelino: 
Walter, Mário César, Aldo Sérgio, João Carlos e 
Gláucio Wagner.

Hoje, são ao todo 440 check-outs distribuídos 
em 21 lojas de 15 cidades, em Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. Possuindo 59 mil m² de área 
de vendas, o Bistek Supermercados emprega 

E
mais de 4,5 mil colaboradores. A expansão co-
meçou em 1985, com a abertura de uma unidade 
em Cocal do Sul, cidade próxima a Nova Veneza. 
Depois, chegaram a Criciúma, Lages, Blumenau, 
Brusque, Joinville, São José, Florianópolis, Na-
vegantes, Balneário Camboriú e Itajaí. No ano 
passado, abriram duas lojas no mercado gaúcho. 
Em Porto Alegre e Torres. 

A maior loja está localizada em Florianópo-
lis, no bairro da Costeira do Pirajubaé, com 5 
mil m² de área construída. A escolha dos pontos 
é baseada na densidade demográfica e nas opor-
tunidades de negócios, regiões onde podem 
oferecer uma experiência diferenciada no ramo 
de supermercados.

Os diferenciais de negócio implantados pelo 
Bistek são os setores de floricultura (com ope-
ração direta de Holambra, capital nacional das 
flores no Brasil), casa de carnes com frigorífico 
próprio, setor de frutas, legumes e verduras com 
um mix completo. Variedade nos orgânicos e mix 
de importados. Além de padaria com rotisserie, 
pratos prontos, linha fit, e muita conveniência. 

Segundo Wagner Ghislandi, diretor de  
Marketing, existe muitos desafios importantes 
para a empresa. “O primeiro deles é montar e 
manter equipes motivadas e preparadas para 
atender o cliente da melhor forma. Ao mesmo 
tempo, temos a necessidade de incorporar de 
forma permanente a inovação tecnológica em 
nossas operações. Também precisamos estar 
atentos ao mercado para identificar mudanças 
nos gostos dos consumidores e nos adaptarmos 
com agilidade.” 

Em 2021, o Bistek espera alcançar R$ 1,6 bi-
lhão em vendas. Para os próximos anos, Ghislan-
di diz que possuem planos de abrir entre três e 
seis novas unidades na Grande Porto Alegre. 

O Bistek 
Supermercados 
conta hoje com 
21 lojas em 15 

cidades, operando 
com mais de 4.500 

colaboradores

Divulgação
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Seção de Bazar concentra grandes possibilidades 
de lucro com produtos para as mais variadas 

necessidades domésticas 

Variedade que dá lucro
a seção de Bazar dos supermercados o cliente 
encontra o que não está prioritariamente na lista 
de compras, mas que pode precisar em sua casa. 
São brinquedos, utensílios domésticos, itens 
para pequenos reparos, jardinagem e camping, 
artigos esportivos, enfeites, entre outros fazem 
parte de um mix que está cada vez mais diver-
sificado. Esses produtos deixam um bom lucro 
nos caixas da loja e, mesmo não pertencendo a 
categorias de destino ou rotina, devem ser con-
templados para facilitar a vida do consumidor.

Sair de casa apenas para comprar uma toa-
lha ou um ralador não é algo comum. Esses e 
outros produtos, que perfazem o mix do Ba-
zar, dificilmente figuram na lista de compras. 
No entanto, ao se deparar com essas merca-
dorias nas prateleiras, o comprador vislumbra 
a facilidade que tal produto traria para sua 

N
rotina, ou percebe uma necessidade atendida 
inesperadamente. São as condições propícias 
para a compra por impulso, uma das maio-
res influenciadoras na performance da seção. 
Tenha em vista que, segundo estudo de 2018 
da Global Association for Marketing at Retail, 
76% das decisões de compra dos consumido-
res são realizadas no ponto de venda. 

MargeM de contribuição
Alguns analistas de mercado afirmam que os 

SKUs do Bazar rendem uma margem de con-
tribuição que pode ser de 10% a 20% superior 
aos alimentos e bebidas. As pesquisas da Agas 
indicam que a seção representa cerca de 2% do 
faturamento do setor, ocupando um espaço nas 
gôndolas de 9% da área de vendas, em média. 
Uma de suas grandes vantagens é atrair consu-
midores de todas as idades e perfis. 

Quanto mais sortida for a seção bazar, mais 
completa é a solução ofertada, ou seja, um tra-
balho bem feito deixa o cliente com a sensa-
ção de que na sua loja ele encontra tudo o que 
precisa. O maior desafio da loja de vizinhança 
ou proximidade é escolher mix adequado para 
a seção bazar e adaptá-lo ao espaço físico que 
é muito limitado. Uma conversa com os for-
necedores pode ajudá-lo nesse sentido. É ne-
cessário entender o que é mais importante para 
cada localidade. Na loja, vale sinalizar as gôn-
dolas com materiais de comunicação de trade 
marketing (cartazes, testeiras, woblers), organizar 
os produtos respeitando a árvore de decisão do 
shopper e fazer pacotes promocionais que des-
pertem a sensação de ganho.
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Sazonalidade
A seção permite trabalhar a sazonalidade, 

como é o caso do Dia das Mães, Dia dos Na-
morados, o Dia das Crianças, por exemplo. 
Muitos supermercados trabalham com as lis-
tas de presentes de casamento, organizando 
itens conforme as compras dos convidados 
e fazendo a logística de entrega de produtos. 
No caso do Dia das Crianças, os brinquedos 
baratos são o carro-chefe de vendas e é fun-
damental acertar os personagens da moda nos 
brinquedos, para alavancar as vendas.

A exposição dos produtos no ponto de 
venda influencia na hora da compra e esco-
lha. A dica de especialistas em varejo como 
Luciano Souza Santos é cuidar da iluminação, 
da organização harmoniosa e sempre utilizar 
pontos extras pela loja, além do fixo. Como a 
seção é menos sensível a pesquisas de preços, 
as oportunidades não podem ser desperdiça-
das. Uma boa estratégia é combinar itens de 
bazar com itens de destino ou rotina, dentro 
de um gerenciamento por categorias. Potes 

para pets junto com rações e saca-rolhas com 
vinhos, entre outras ideias. 

liMpeza reforçada 
A pandemia de Covid-19 ajudou a seção 

de Bazar trazendo mudanças nos hábitos dos 
compradores, que passaram a adotar mais 
práticas de limpeza e higienização, valorizan-
do também a desinfecção do ambiente do-
méstico. Em decorrência disso, os consumi-
dores buscam as embalagens econômicas, de 
tamanhos maiores, com descontos por uni-
dade ou quantidade, e os packs promocionais. 
Isso porque o comprador busca maior volu-
me com preços proporcionalmente menores. 
Por isso, é interessante pensar o espaço desses 
tipos de produtos no ponto de venda. 

Santos lembra que cresce o espectro de 
consumidores dispostos a pagar mais por be-
nefícios e valor agregado. Assim, preço baixo 
deixa de ser um atributo preferencial. O me-
lhor pode ser enfocar as qualidades e diferen-
ciais de cada SKU. 

Seção reforça 
a sensação de 
que consumidor 
encontra tudo 
o que quer no 
supermercado
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Para os supermercadistas interessados em 
expandir sua seção de Bazar ou reforçar o mix, 
lembrem-se de que algumas das mercadorias 
nessa seara são grandes em volume. Tente 
manter corredores largos o suficiente para 
que os clientes transportem suas compras sem 
se chocarem com outros produtos, ou com 
outros compradores. Itens de limpeza, como 
lixeiras e vassouras, eletrodomésticos, enfei-
tes, exigem cuidados. Se a sua loja é pequena e 
não tem corredores, privilegie a facilidade de 
circulação e remova obstáculos que possam 
prejudicar os carrinhos.

A escolha do mobiliário correto também 
contribui para a conversão. Procure painéis 

e prateleiras adequados para expor cada item, 
deixando-os facilmente acessíveis ao consu-
midor, de forma a valorizar seus produtos 
para a venda. Se possível, busque um mobili-
ário com cores bem neutras para que ele não 
chame mais atenção do que as próprias mer-
cadorias, que devem atrair o consumidor. 

Dê destaque para promoções e mantenha 
etiquetas padronizadas para preços comuns, 
para que o consumidor consiga identificar 
oportunidades. Outra recomendação perti-
nente é com o encalhe ou quebra de estoque, 
mesmo não se tratando de produtos de alto 
giro (a priori), mas na sazonalidade pode ha-
ver demanda maior. 

Saiba MaiS 

A origem da palavra bazar 
é persa, que significava “o 
lugar dos preços”. Desde seu 
início, descreve um mercado, 
frequentemente coberto, comum 
em áreas de influência islâmica, 
mas não exclusivamente. Em um 
bazar podem ser encontrados 
vários tipos de produtos, 
eventualmente também objetos 
inusitados ou exóticos, a preços 

mais baixos. No Brasil, é qualquer 
loja ou setor que vende material 
escolar, papelaria, armarinho, 
aviamento, produtos de limpeza, 
artigos domésticos, roupas, 
produtos descartáveis, ferragens, 
materiais elétricos , materiais 
hidráulicos, decoração e alguns 
artigos para presentes.
Comprar em um bazar permanece 
uma característica central da vida 

diária em muitas cidades e vilas do 
Oriente Médio e do Sul da Ásia. No 
Oriente Médio, os souks tendem 
a ser encontrados na medina de 
uma cidade (bairro antigo). Bazares 
e souks costumam ser atrações 
turísticas importantes. Vários 
distritos de bazares foram listados 
como locais do Patrimônio Mundial 
devido à sua importância histórica 
ou arquitetônica.
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Bazar tem vários 
itens para aproveitar 

calendário 
promocional de 

vendas
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Gestão de crise nas 
redes sociais

s redes sociais representam uma grande mu-
dança na forma como as empresas se relacio-
nam com os clientes. O estudo Social Media 
Trends 2019 mostra, por exemplo, que 96,2% 
das empresas estão presentes nas redes sociais 
e 62,6% delas já consideram essas plataformas 
como fundamentais para as suas estratégias de 
marketing digital. Porém, é preciso lidar com 
as adversidades que acabam surgindo com o 
uso desses canais. 

Atualmente, as redes sociais abrem um canal 
de voz para quem não tinha tanta força no passa-
do, já que qualquer indivíduo pode se manifestar 
através dessas plataformas. Como por exemplo, 
no site do Reclame Aqui, que permite aos con-
sumidores enviarem suas reclamações direta-

A

Saber lidar corretamente com críticas nas mídias 
sociais é de extrema relevância, porque constrói uma 

imagem e reputação positiva para a empresa 

mente para representantes das companhias que 
se responsabilizarão pelo caso e devem procu-
rar resolvê-lo da melhor maneira possível, e no 
Glassdoor, onde os funcionários das empresas 
podem fazer críticas anônimas de seus chefes, 
dividindo informações de mercado como salá-
rios e condições de trabalho. 

Segundo o professor da Associação Brasileira 
de Comunicação Empresarial (Aberje) e autor 
do livro Gestão de Crises e Comunicação – O que 
Gestores e Profissionais de Comunicação Precisam Sa-
ber para Enfrentar Crises Corporativas, de João José 
Forni, quando o consumidor e o profissional re-
alizam uma crítica no Reclame Aqui e no Glas-
sdoor, a empresa deve imediatamente procurá-
los, se desculpar e tentar resolver o problema, se 
o cliente tem razão. “A cultura no Brasil é des-
denhar da queixa. A ponto de ele depois ir para 
a imprensa expor o nome da empresa, de novo, 
negativamente. Pode chegar a ações judiciais, 
que podem demorar, mas também acabam des-
gastando a marca. Em muitos casos, isso resulta 
numa crise desnecessária”, comenta.

A dica do professor para as empresas é levar 
toda reclamação muito a sério e respeitar o con-
sumidor e o funcionário. “Aquele que toma a 
iniciativa de registrar a queixa, a ponto de chegar 
numa instância como em redes sociais de recla-
mação é porque ele é um formador de opinião e 
está disposto a levar adiante o contencioso contra 
a empresa. Esta deve agradecer a colaboração de 
quem está dando um feedback.” 
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Conforme Forni, é muito importante que as 
empresas, principalmente de varejo, tenham um 
trabalho de monitoramento das redes sociais e 
de pronta resposta. “Quando a empresa, mes-
mo em resposta a reclamações, opta por dar voz 
aos que não têm, ouvindo e tratando de forma 
correta eventuais queixas, as pessoas vão ficar sa-
bendo como ela leva a sério um problema. Isso 
acaba sendo uma ação de marketing e retorno 
para a reputação da empresa. Por isso, o monito-
ramento é importante. Ele vai indicar onde estão 
os problemas e balizar a resposta que será dada 
à demanda. A empresa tem que tornar isso uma 
rotina e ter um setor específico para cuidar dessa 
demanda”, explica. 

O professor afirma que não basta monitorar, 
porque o cliente e o funcionário não quer só res-
posta. Ele quer a solução do problema. “Não im-
porta qual seja o problema, a empresa tem que 
explicar e dar uma solução para que a demanda 
negativa não se transforme numa crise grave. 
Ou numa punição pelos órgãos reguladores. Se 

o negócio está nas redes sociais, deve haver pes-
soas no quadro ou terceirizados que dominam 
essa mídia para fazer um bom trabalho de inte-
ração e resposta com os clientes. Então assumir a 
solução dos problemas. Após a solução, divulgar 
para todos os empregados e a mídia, se for um 
fato relevante.” 

Segundo dados da Gartner, não responder 
corretamente o consumidor nos canais pode gerar 
um aumento de 15% na taxa de churn, que indica 
o cancelamento de clientes. Assim, Forni alerta 
que não importa o que o cliente e funcionário 
escreveram, se ofendeu ou não. A empresa não 
pode responder agredindo o outro lado, mesmo 
que a queixa seja injusta. “Por isso, a administra-
ção das redes sociais não pode ser feita por pesso-
as despreparadas. Se não, vai se ter outra crise. O 
esclarecimento deve ser um texto objetivo, claro 
e conciso. Mas jamais usar palavras fortes na res-
posta. O texto pode ser realista, duro, mas nunca 
vulgar, porque a empresa também está sendo jul-
gada pela forma como os trata.”
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rH PersuAsivo 
o dia 24 de fevereiro, o Comitê de RH da Agas 
realizou reunião virtual através da plataforma de 
videoconferência Zoom. No encontro, coorde-
nado pelo diretor Franck Müller, a especialista 
em design comportamental Angelita Garcia fa-
lou sobre tendências em RH, enquanto o con-
sultor Rafael Surita Steigleder, da Auro Ruschel 
Advogados Associados, abordou a importância 
da preparação do preposto pelo departamento 
de RH antes de audiências trabalhistas. O even-
to contou com a participação de 35 gestores da 
área de Recursos Humanos dos supermercados 
e diretores de empresas. 

Angelita comenta que fez um alerta sobre 
os gestores de RH. De que é um instrumento 
importante estratégico para fazer uma gestão de 
humanidade aumentada dentro das organiza-
ções, entendendo que a ferramenta que utili-
zam é a comunicação e ela precisa ser estudada. 
“A comunicação de um gestor é diferente de 
uma fala de um leigo. Um líder tem que usar 
esse instrumento como um recurso de persua-
são, influência e ressignificação para enquadrar 
os objetivos do profissional com os da empresa. 
Quando isso não acontece, o diálogo trunca e 
ambas as partes perdem. O grande responsável 
disso é o gestor de RH e também a alta dire-
ção, que precisa dar poder para o seu gestor de 
RH, inseri-lo em todas as ações da empresa de 
tomada de decisão. Além disso, também tem 
que saber eleger esse profissional, pois muitas 
vezes as empresas não empoderam o seu gestor 
de RH, porque eles não estão preparados e com 

a devida formação. Isso prejudica muito. Ficam 
pessoas despreparadas tecnicamente para um 
cargo que é altamente estratégico.” 

Segundo ela, há 20 anos se fala da impor-
tância do estudo do comportamento nas or-
ganizações. “É muito além de saber da rotina 
de RH. É entender de gente, perfil, vontades 
e emoções. É ter acesso a ferramentas com-
portamentais que transformem as pessoas por 
dentro. No seu modo de entender o mundo lá 
fora, nos traços observáveis para melhor rela-
cionamento, quando acontece um melhor en-
tendimento nas relações humanas, isso trans-
forma em resultados e evita consideravelmente 
as questões trabalhistas que acabam virando um 
grande passivo para as empresas.”

Já Steigleder, nos seus 20 anos de advoca-
cia tem visto um despreparo muito grande por 
parte das empresas na convocação do preposto, 
tema abordado por ele no encontro. “Então, 
foi muito significativo eu passar essa experi-
ência do quanto é importante à preparação do 
preposto. Também a vinculação do RH com o 
jurídico para alinhar a pessoa que tem o perfil 
mais adequado para atuar com ele.” Conforme 
Steigleder, esses foram os procedimentos que 
ele passou na reunião para tentar contribuir 
com uma melhora das empresas e dos gestores 
do RH perante o processo do trabalho quando 
venham a sofrer uma reclamatória trabalhista. 
“Para que tenham pessoas habilitadas e imbu-
ídas especialmente na causa em representar a 
empresa da forma mais adequada possível.” 

N
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Reunião virtual do 
Comitê de Recursos 

Humanos reforçou 
necessidade 

de habilidades 
comunicativas 
para gestores 
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Participe dos comitês técnicos da AGAS, o ambiente ideal para o 
debate de gestores de áreas específicas de sua empresa.

Encontros mensais exclusivos a empresas 
supermercadistas associadas à AGAS.

envie-nos Nome, cargo, telefone e 
email dos responsáveis pelas seguintes 
áreas de sua empresa:

para
saber
mais

TI RHJurídico

AgroGestão

encaminhar email para atendimento@agas.com.br

PORTAL AGAS
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As inscrições para o curso livre GES Online 
estão abertas até o dia 20 de março. 

A capacitação se inicia em 30 de março

AulAs PelA TelA
m 2021, o curso livre de Gestão em Supermer-
cados (GES) Online segue com a edição virtual. 
As inscrições para gestores de supermercados de 
todo o Brasil para sua nova turma estão abertas 
até o dia 20 de março. A capacitação se iniciará 
no dia 30 de março. Orientado por instrutores 
com vasta experiência no setor, o conteúdo pro-
gramático atualizado contará com seis módulos: 
operação de loja, marketing, jurídico, RH, finan-
ceiro e administrativo. 

O projeto se desenvolverá durante seis me-
ses, com aulas sempre às terças e quintas-feiras, 
das 19h30 às 20h30. Para assistir às aulas, o aluno 
precisa ter apenas um computador ou celular co-
nectado à internet. Não são necessários pré-re-
quisitos escolares para participação. A formação 
supermercadista proporcionará o desenvolvi-
mento de colaboradores para os cargos de ges-
tão, assim como o aperfeiçoamento dos líderes 
já nesses cargos.

E
Rogério Machado 

será um dos 
instrutores do 

curso em 2021

O GES Online 2021 é a segunda edição do 
curso digital. A primeira foi realizada no ano pas-
sado. Lançado em 2008 no formato presencial, 
o GES foi adequado à nova realidade da pande-
mia. Segundo o coordenador de Capacitação da 
Agas, Francisco Brust, esse novo formato veio 
para ficar. “Não quer dizer que nós não faremos 
no futuro turmas presenciais do GES. Sabemos 
valorizar o contato e a troca que a turma presen-
cial oportuniza. Mas o GES Online tem algumas 
características que se destacam em relação ao 
formato presencial. Ele chega a lugares que da-
qui a pouco a turma presencial não chegaria. Os 
recantos mais longínquos do Rio Grande do Sul 
e até de outros estados. Esperamos juntar profis-
sionais de supermercado em busca de aprendiza-
do de quaisquer que sejam os lugares”, afirma. 

Conforme Brust, o resultado da primeira 
turma do curso foi muito satisfatório. Mais de 
200 gestores participaram. Agora, estão com a ex-
pectativa de superar esse número no GES 2021. 
“O conteúdo sempre é revisado. Incluímos uma 
cadeira de gestão de processos que não tinha no 
ano passado. Os próprios professores vão estar 
mais habituados e terão suas aulas adaptadas ao 
meio digital de forma mais correta e didática. 
Como o curso sempre se moldou com as atua-
lizações do mercado, agora mais uma vez ele se 
adapta para essa versão online, que com certeza 
será ainda melhor que a de 2020”, explica. 

A inscrição tem o investimento de R$ 1.300 
dividido em dez vezes para sócios da entidade 
e de R$ 1.600 dividido em dez vezes para não 
sócios. As matrículas podem ser feitas no site 
da Agas e mais informações através do e-mail 
ges@agas.com.br.

Divulgação/Agas
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Horário:

13h30
às 15h30

Aulas nas
Segundas e
Quartas-feiras

Inscrições:
www.agas.com.br

Informações:
Cursos@agas.com.br

Será fornecido certificado
de participação aos alunos

Aulas transmitidas
através do app Zoom

AGENDA DE
CURSOS

PORTAL AGAS

Realização/Organização:

Patrocínio curso:

Ead Marco
15
17

e

Exposição,
Organização e

Decoração do Setor
de FLV

Sócio: R$ 95,00
Não Sócio: R$ 120,00

Organização e
Controle de

Estoque

Sócio: R$ 95,00
Não Sócio: R$ 120,00

29
31

e

Abril

Sócio: R$ 95,00
Não Sócio: R$ 120,00

Sócio: R$ 95,00
Não Sócio: R$ 120,00

Sócio: R$ 95,00
Não Sócio: R$ 120,00

05
07

e 12
14

e

26
28

e

Endomarketing:
Cuidando do

Colaborador que
Cuida do Cliente

Formação de
Fiscais de Caixa

Líderes
Humanizados:
Empresas de

Resultado

com Evandro Ribeiro com Henrique Oyarzabal

com Cristina Porto com Salvador Fraga

com Alessandra Nolasco
e Carine Oedmann
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Os cursos têm quatro horas de duração, por meio 
do Zoom, divididos entre segundas e quartas-feiras, 

das 13h30 às 15h30 

cursos livres
online

s cursos livres da Agas voltam a ser oferecidos 
a partir de março, mantendo o formato online 
através do Zoom por tempo indeterminado. 
Os aprendizados englobam diferentes setores 
do supermercado, proporcionando qualifica-
ção direcionada para determinadas áreas, como  
marketing, FLV (frutas, legumes e verduras) 
e estoque. Os cursos têm quatro horas de 
duração, divididos entre segundas e quartas-
feiras, das 13h30 às 15h30, com orientação de 
professores familiarizados com o setor. 

O
Especialista vai mostrar 

como deixar as gôndolas 
de FLV irresistíveis

Uma das áreas mais importantes do setor de 
supermercados, os hortifrútis representam em 
média 8% das vendas do segmento no Rio Gran-
de do Sul. Por outro lado, o FLV também é o 
setor com um dos maiores índices de perdas do 
segmento. Pensando em melhorar esta equação, 
a Agas abrirá seu calendário de cursos online de 
2021, com o treinamento Exposição, organização e 
decoração de FLV, comandado pelo instrutor Evan-
dro Dias Ribeiro, que é responsável pela implan-
tação e reorganização da seção de hortifrútis em 
dezenas de empresas supermercadistas gaúchas. 

Na aula, que ocorrerá nos dias 15 e 17 de 
março, o facilitador dará dicas de layout, mani-
pulação e apresentação dos hortifrútis com foco 
na rentabilização do setor. O curso é ideal para 
encarregados e repositores de FLV. Ainda em 
março, nos dias 29 e 31, o consultor Henrique 
Oyarzabal abordará o tema Organização e Con-
trole de Estoque. No mês de abril, Cristina Porto 
ministrará Endomarketing: cuidando do colabora-
dor que cuida do cliente, dias 5 e 7. Salvador Fraga 
comandará a Formação de fiscais de caixa, dias 12 
e 14, e Líderes humanizados: empresas de resulta-
do acontecerá nos dias 26 e 28, com Alessandra 
Nolasco e Carine Oedmann.

Os cursos têm investimento de R$ 95 para 
sócios da entidade e de R$ 120 para não sócios. 
As inscrições podem ser feitas até a data de cada 
curso no site www.agas.com.br, mais informa-
ções no e-mail cursos@agas.com.br. 

Divulgação/Agas
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estímulo ao desenvolvimento econômico é uma 
das principais estratégias de gestão que norteia 
nosso governo à frente da prefeitura de Porto 
Alegre. Apostamos fortemente na liberdade eco-
nômica, na facilitação da abertura de negócios e 
em medidas que fortaleçam a sustentabilidade e 
a manutenção de empreendimentos. Sem isso, a 
economia enfraquece, o desemprego aumenta, o 
poder de compra das pessoas diminui, o poder 
público arrecada menos e o efeito geral resulta 
em prejuízo a todos os setores – inclusive à pres-
tação de bons serviços públicos.

Queremos uma Porto Alegre amiga do em-
preendedor. E no momento em que a Associação 
Gaúcha de Supermercados – a Agas – comemora 
seus 50 anos de atuação, completados em janei-
ro, celebramos este aniversário com otimismo 
renovado quanto à capacidade de parceria entre 
os setores público e privado para a superação de 
crises, como a que estamos enfrentando agora 
com a pandemia trazida pelo coronavírus. O 
diálogo e a transparência permanecerão sempre 
presentes na relação que desejamos manter com 
os meios produtivos. Este é o compromisso que 
selamos desde o primeiro dia de governo.

Desde que foi fundada, em janeiro de 1971, 
a Agas vem impulsionando o segmento de au-
tosserviço no Rio Grande do Sul, o desenvolvi-
mento econômico do estado e, particularmente, 

de Porto Alegre. Os desafios encontrados nessas 
cinco décadas e as soluções alcançadas pela enti-
dade são uma amostra representativa da solidez 
do nosso empreendedorismo, que mais uma vez 
é instigado a buscar alternativas para ultrapassar 
uma fase de apreensão. 

O setor varejista, do qual fazem parte os 
supermercados, estão no centro da rede da 
economia entre as indústrias fornecedoras e 
os consumidores finais. Conforme apontam 
as pesquisas, cresce além do PIB nacional, so-
bre o qual gera um impacto em torno de 64%. 
No caso  dos supermercados, eles estão entre 
as empresas que, apesar das retrações impostas  
pela  pandemia, continuam oferecendo novos 
postos de trabalho. 

Que os empreendedores supermercadistas 
e a Agas prossigam firmes em seus propósitos e 
na participação efetiva na expansão econômica 
de Porto Alegre, produzindo empregos, renda e 
desenvolvimento. Essa importante contribuição 
passa também pelo compromisso social, desem-
penhado pelo setor com relevância merecedora 
de reconhecimento pelo poder público. No que 
depender do Município de Porto Alegre, estare-
mos sempre juntos, fazendo a nossa parte como 
parceiros do empreendedorismo responsável. O 
maior benefício, certamente, virá sempre para a 
coletividade.

O

“No caso  dos 
supermercados, 
eles estão entre 

as empresas que, 
apesar das retrações 

impostas  pela  
pandemia, continuam 

oferecendo novos 
postos de trabalho.”
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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 / Porto Alegre

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

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

Marili Mombach / Montenegro

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

Nelson Sebben / Espumoso

Renan Figueiredo Martins / Eldorado

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

Luiz Antônio Pereira / Viamão

Vice-presidente

Roberta Cristine Barreto / Eldorado do Sul

Diretores

Arthur Bolacell / Porto Alegre

Bárbara Scherer Busatto / Gravataí

Bruno Delazari Lang / Porto Alegre

Denise Paolazzi / Gravataí

Guilherme Viezzer / Canoas

Lucas Ortiz / Porto Alegre

Mathias Rolf Schneider / Ivoti

Raquel Schramm Beltrame / Santa Maria

Conselho Superior

Adriana Ribeiro Ortiz / Gravataí

André de Césaro / Esteio

Patrícia Machado / Porto Alegre
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