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uase 15 meses após o início da pandemia, o avan-
ço da vacinação contra a Covid-19 em todo o 
território nacional começa a nos dar a esperança 
de dias melhores para todas as pessoas e setores 
da economia nos próximos meses. Ainda assim, é 
cedo para afirmarmos que os eventos presenciais 
serão retomados no curto prazo, ou em que con-
dições voltaremos a nos encontrar fisicamente, 
proporcionando negócios, encontros, aproxima-
ção e capacitação como a nossa Agas vem fazendo 
nos últimos 50 anos.

Mais do que nunca é iminente que a nossa 
entidade entenda seu papel junto aos associa-
dos. Estamos trabalhando para ajustar as velas 
deste barco às suas demandas, seja com ações 
de capacitação à distância, reuniões online ou 
mesmo eventos de negócios através do com-
putador e celular. As redes sociais, o site, a 
Revista e os informativos da Newsletter Agas 
assumiram papel indispensável, já que há 
uma verdadeira “infoxicação” em andamento, 
com centenas de informações desencontradas 
e fake news sendo despejadas em nossos com-
putadores e celulares. A atuação política da 
entidade, representando o setor em diferentes 
frentes e sempre conduzida pela nossa enti-
dade-mãe, a Abras, segue tratando de pautas 
como a essencialidade do setor e a abertura 
das lojas, a possibilidade de comercialização 
de medicamentos isentos de prescrição mé-

dica em supermercados e questões regionais 
tributárias e legais.

Entretanto, embora nossos projetos online 
estejam em curso e estejamos conduzindo com 
agilidade alguns braços importantes dos nossos 
serviços ao associado – sobretudo o GES, que 
reúne duas vezes por semana cerca de 245 ges-
tores –, entendemos que o novo produto que 
estamos apresentando será o que melhor traduz 
a capacidade de adaptação de nossa Agas neste 
momento: com o Agas Total, trazemos a todos 
um aplicativo disponível nos sistemas Android 
e iOS capaz de centralizar, em um único local, 
os contatos e características de fornecedores de 
produtos, equipamentos e serviços para super-
mercados. É um grande centro de busca de in-
formações, um guia de fornecedores prático e 
gratuito para consulta, uma espécie de feira vir-
tual disponível durante os 365 dias do ano e que 
conectará o varejo às suas necessidades.

A pandemia trouxe-nos desafios, e a Agas 
busca inspiração na capacidade de atualização in-
comparável dos supermercados e de suas equipes, 
para fazer desta resiliência a sua imagem e seme-
lhança. Nossa entidade precisa entender seu pa-
pel de informar os associados, aproximar os elos 
da cadeia e representar o nosso setor perante os 
mais diferentes públicos. E o Agas Total é mais 
um passo que damos, adaptando-nos neste senti-
do. Uma boa leitura!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Maurício Benvenutti, escritor e empreendedor

O escritor, empreendedor, palestrante Maurício Benvenutti 
vive no Vale do Silício, de onde acompanha a chegada 
de inovações no maior pólo tecnológico do mundo. 

Gaúcho de Vacaria, ex-sócio da XP Investimentos, ele hoje 
integra a plataforma de ensino StartSe e é autor dos best-

sellers empresariais Audaz e Incansáveis. Reconhecido 
no Congresso Nacional como Personalidade Brasileira de 
2017, ele fala sobre marketing segmentado, como buscar 

soluções criativas para seu negócio e o legado da pandemia

Arquivo Pessoal
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viva voz
a inovação pode estar nas 

pequenas coisas
os supermercados são negócios tradicionais. no 
Brasil, houve certo atraso na entrada no delivery e 
lojas como amazon Go parecem um horizonte dis-
tante do dia a dia. o que você vê nos supermercados 
americanos que dita o futuro do segmento?

Existe espaço para todos os perfis de público. A vi-
sita à loja para ver e escolher os produtos, tocá-los, 
sempre atrairá pessoas. O mercado consumidor é 
grande. A inovação pode estar nas pequenas coisas, 
não é preciso construir um foguete e levar o ho-
mem para Marte. Aprimore pequenos ruídos que 
ocorrem na experiência do usuário. Pense em toda 
a jornada do consumidor, de ponta a ponta, desde 
o momento em que ele sai de casa, estaciona, pega 
o carrinho, escolhe os produtos, fica na fila do cai-
xa, volta ao estacionamento, guarda e vai para casa. 
Analise essa experiência e verifique oportunidades 
de melhoria em cada etapa. Os últimos negócios 
que inovaram seus segmentos foram muito nessa 
linha. O Uber não mudou da água para o vinho 
a experiência de transporte. O usuário continua 
tendo de entrar no carro para ir de um ponto a 
outro. Mas quais eram os ruídos? Ter que ligar 
para o táxi, não saber se ele está perto ou não, não 
ter dinheiro para pagar ou o taxista não ter troco. 
A Amazon Go parte do princípio de que ficar 20 
minutos na fila é um ruído. Ela encontrou uma 
solução tecnológica para isso. 

Muitos negócios ainda apostam no marketing de 
massa, que é um modelo em desuso. por que apos-
tar em nichos é a onda do momento?

O filho do proprietário do Grupo Mateus, um 
dos maiores supermercadistas do Nordeste, im-

plantou numa das lojas uma experiência de nicho. 
Numa das unidades de São Luiz, a empresa criou 
um projeto-piloto de inovação. Tudo é testado 
lá para depois ter expansão. Então nessa loja há 
uma seção premium com decoração toda especial 
e produtos diferenciados. Isso no mesmo am-
biente do varejo popular. Curiosamente, a ideia 
funcionou muito bem. A pessoa que buscava ser-
viços mais sofisticados ganhou uma nova opção, 
contando até com estacionamento diferenciado. 
Hoje o consumidor tem condições de ir atrás do 
que quer, não precisa mais se sujeitar somente 
ao que lhe é exposto. Daí que criar alternativas 
segmentadas de marketing e atendimento podem 
trazer mais sucesso.

você defende que a inovação nasce na inquie-
tude, da desobediência. na gestão de uma equi-
pe, como fazer este balanço entre protocolos e 
disrupção?

As grandes oportunidades não aparecem mais 
no senso comum de uma indústria. A próxi-
ma curva de inovação nos supermercados não 
surgirá de dentro do que é tradicional ao seg-
mento, mas virá das bordas, dos limites, das 
fronteiras. Isso está acontecendo na indústria 
automotiva: a Tesla começa a vender carros 
elétricos sem intermediação de concessionária. 
A Netflix inovou rompendo com o modelo de 
consumo de Hollywood. A plataforma Spotify 
mudou a forma de consumir música. Airbnb e 
Uber também operam em lógica semelhante. 
Isso não será diferente com os supermercados. 
Se o empresário supermercadista quer promo-
ver essa cultura, deve refletir sobre as formas 

“A dinâmica do 
mercado exige 
que empresas se 
transformem mais 
rapidamente.”
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viva voz

em que incentiva sua equipe a sair do tradicio-
nal e olhar diferente para esse comércio, tes-
tando outras possibilidades. 

essa mentalidade de startup serve para todas as 
corporações?

Sim. Já temos muita literatura e muitos exemplos 
de negócios que surgiram ou se reinventaram des-
sa forma na última década. O que vivemos hoje 
será padrão de gestão nos próximos anos e será 
ensinado nas escolas de administração no mundo 
inteiro. Se formos aplicar os princípios do exe-
cutivo da GM Jack Welch nos negócios de agora, 
corremos o risco de fracassar, porque as técnicas 
válidas há 40 anos são servem mais. O mundo é 
outro. O Estilo Startup, livro de Eric Ries, é um 
marco para entender isso. Ele criou uma meto-
dologia para aplicar a mentalidade de startup em 
grandes empresas. A dinâmica do mercado exige 
que empresas se transformem mais rapidamente. 
Segundo defendeu o economista russo Nicolai 
Kondratiev (1892-1938), a economia se move em 
ciclos de mais ou menos 60 anos até que uma ino-
vação a modifique. Essa teoria fez muito sentido 
até recentemente. Mas os ciclos não duram mais 
60 anos, eles estão cada vez mais breves e já dizem 

que começarão a durar só 20 anos. Antigamente, 
um dono de supermercado, ao longo de toda sua 
vida, vivia apenas um ciclo de inovação. Não era 
preciso mudar o método de gestão. Quem entra 
no mercado agora viverá até três ciclos, essa pessoa 
terá de se reciclar constantemente. 

como as empresas podem investir na criação de 
uma persona que engaje seus clientes?

Quando defino uma persona, naturalmente defino 
nicho muito claro de atuação. A persona é a cria-
ção de uma identidade forte para a marca. Quan-
do falamos da Red Bull, sabemos claramente qual 
seu conceito e seu consumidor. O mesmo ocorre 
com as câmeras GoPro. A criação de persona pode 
ser uma ferramenta para atingir um mercado que 
não necessariamente faz parte daquele nicho. Por 
exemplo: é tão bacana a identidade aventureira da 
Red Bull que mesmo eu, sem ser aventureiro nem 
radical, me identifico com isso de alguma forma e 
consumo a bebida. A empresa deve mostrar para o 
mercado o que preza e quais os valores que cultiva 
de forma identitária. Ser mais do mesmo começa a 
ter cada vez menos graça. Lá fora, grandes merca-
dos de massa quebraram. A persona da StartSe é o 
tomador de decisão. Ah, então quer dizer que não 
atendemos estudantes? Não. Uma porção de es-
tudantes compra nossos cursos. É tão forte nossa 
mensagem para o grupo foco, que outras pessoas 
que se identificam com ele são atraídas. 

alguns estudiosos dizem que os humanos não con-
seguirão criar empregos na mesma medida em que 
eles desaparecerão por conta do avanço tecnoló-
gico, o que poderá afetar os níveis de consumo.  
o que você pensa?

Eu sou otimista em relação ao mundo, sempre 
caminhamos para o melhor. O mundo é colorido, 
não preto e branco. Ao olharmos para a história, 
essa discussão existe sempre que uma tecnologia 
rompe com padrões. Sim, hoje a população é bem 
maior, mas a sociedade sempre se reinventou. A 
maior parte das crianças que estão no 1º ano vão 
trabalhar em atividades que a gente não conhe-
ce no futuro. Por que acho que a humanidade 
vai encontrar seu jeito? Hoje a profissão mais 
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“É imprescindível 
entender hoje 
como o online 
potencializa  
o offline.”

demandada do mundo é a de programador. 40 
anos atrás, isso era impensável. Daqui a 10 anos 
podemos estar falando de profissões que hoje são 
maluquices. A e-Varsity, no Vale do Silício, forma 
profissionais para áreas que não existem ainda. Lá 
vemos um curso que forma engenheiro de carro 
autônomo ou treinador de Inteligência Artificial. 
A nossa capacidade de inovar e construir ferra-
mentas novas vai criar espaços no mercado de 
trabalho que hoje ainda não temos condições de 
antecipar como será. 

você acredita que a frota de veículos movida por 
combustíveis fósseis será trocada pelos carros 
elétricos?

Os carros elétricos devem vir com força, várias 
montadoras já definiram seus planejamentos 
para produção de veículos dessa forma nos pró-
ximos 10 anos. Se estes carros começarem a ser 
produzidos pelos líderes da indústria, toda ela 
será transformada ao longo do tempo. A StartSe 
recebeu cem donos de concessionárias da Associa-
ção de Concessionárias da Volkswagen lá no Vale 
do Silício. Fiquei uma semana com essa turma e 
aprendi muito. Eles trouxeram um ponto interes-
sante: o modal americano pode não ser aplicável a 
todo mundo. Se o carro elétrico se massificar nos 
Estados Unidos, não necessariamente ocorrerá o 
mesmo em outros países. É preciso casar as carac-
terísticas energéticas de cada região para ver o que 
mais faz sentido. Na Venezuela, onde há petróleo 
a rodo, talvez não faça sentido investir no carro 
elétrico, porque é mais barato e conveniente ter 
carro a combustão. A evolução nunca é preto no 
branco, é mais degradê. 

Quais os ensinamentos da pandemia que ficam 
para o futuro?

Adversidades acontecem, a pandemia não foi a 
primeira e não será a última. Passamos por Plano 
Collor, queda das Torres Gêmeas, a crise de 2008. 
É natural que até 2030 ocorra outra. As empresas 
que conseguem mudar rapidamente ao longo de 
uma crise são aquelas que têm por características 
priorizar muito as pessoas, esse é o primeiro pon-
to. Quando você constrói um supermercado cheio 

de processos, com uma atividade ligada à outra, 
precisa mudar rapidamente numa crise, será di-
fícil fazer o movimento na velocidade necessária. 
Se valoriza as pessoas e coloca elas acima dos pro-
cessos, rapidamente consegue fazer as mudanças. 
Segundo ponto: entenda que aquilo que o levou 
a ter sucesso não garante o mesmo desempenho 
daqui para frente, então sempre tenha humildade 
de reconhecer que o seu conhecimento é muito 
menor do que o seu desconhecimento. Terceiro 
ponto: desenvolver a consciência digital hoje é 
quase uma matemática desse século. Assim como 
todo supermercadista teve de fazer conta para 
tocar seu negócio no início, é imprescindível en-
tender hoje como o online potencializa offline. A 
pandemia digitalizou até a terceira idade. O cliente 
tem agora expectativas mais altas. Desenvolva sua 
consciência digital. Há opções acessíveis e baratas 
para potencializar negócios. 
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perDAS cHegAM A 1,79% eM 2020
o setor supermercadista registrou 1,79% de perdas 
sobre o faturamento bruto em 2020, de acordo com a 21ª 
Avaliação de perdas no varejo Brasileiro de Supermerca-
dos, realizada pelo Departamento de economia e pesqui-
sa da Abras. esse índice representa um total estimado 
de r$ 7,6 bilhões. entre as principais causas de perdas 
estão: quebra operacional, 47,9%; furto externo, 16%; 
erros de inventário, 10,2%, erros administrativos, 9,5%; e 
furto interno, 7,4%. os itens que mais sofreram perdas, 
de acordo com a pesquisa, foram: refrigerantes, cervejas, 
cortes bovinos (exceto picanha), pilhas e baterias, choco-
lates em barra ou tabletes, e queijos.

Supper BoX Do Supper riSSuL
A agência WT.Ag construiu,em parceria com o Marke-
ting do Supper rissul, uma estratégia para apresentar 
os últimos lançamentos. É a Supper Box, uma caixa 
para aguçar o desejo de quem a recebe. Dentro dela 
estão itens do programa de relacionamento com o 
cliente viva rissul, sendo sinalizados os benefícios 
que podem ser o preço viva ou o cashback. A criação 
foi inspirada nas compras por assinatura, e o envio 
da Supper Box foi feito para 25 consumidores e 25 
influenciadores. A cada dois meses os nomes vão 
mudando para chegar a mais clientes.

STok cenTer eM rio grAnDe
no dia 20 de abril foi inaugurada a 16ª loja do ataca-
rejo Stok center, em rio grande. o estabelecimento, 
instalado junto ao complexo do empreendimento 
nova rheingantz, tem 12.500m² de área construída 
e 6.035,25m² de área de vendas, com 44 caixas de 
atendimento e 583 vagas de estacionamento. como 
forma de agradecimento ao apoio e à receptividade da 
comunidade, o Stok center doou 1,2 mil cestas básicas 
para a Secretaria de Assistência Social de rio grande. 
A nova loja gerou 183 empregos diretos na cidade. 
com isso, a comercial zaffari alcança o total de 3.450 
colaboradores e 26 lojas, sendo 16 lojas da bandeira 
Stok center e 10 da bandeira comercial zaffari.
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DoAção De cArTõeS De coMprAS 
o setor supermercadista lançou, no dia 21 de abril, a 
campanha Doação Super essencial, que arrecada recur-
sos para a distribuição de cartões de compras no valor 
de r$ 100. A iniciativa beneficia a população vulnerável 
e é promovida pela Abras, envolvendo suas 27 afiliadas. 
A distribuição dos cartões se dará de duas formas. 
pode ser feita pela própria empresa que fez a doação e 
quer ajudar alguma comunidade específica. ou, caso a 
empresa não queira se responsabilizar pela distribuição, 
os cartões são entregues pela Abras para programas 
sociais de governos de estado e prefeituras.

DeSco, Do grupo iMec, eM eSTeio
Foi inaugurada a primeira unidade Desco Super&Acatado 
do grupo imec na região Metropolitana, no início de abril. 
A loja fica na Br-116, em esteio, próximo ao parque Assis 
Brasil. o Desco se diferencia por oferecer praticidade em 
um ambiente de loja simples, com amplos corredores, 
marcas e produtos de qualidade, com mais de 7 mil itens e 
preços baixos. A nova unidade de esteio tem mais de 3 mil 

metros quadrados 
de área de venda e 
cartão próprio que 
proporciona 45 dias 
para pagamento e 
acesso a ofertas 
exclusivas, além de 
um estacionamen-
to com 400 vagas 
no complexo.

novA DireToriA reDeAgro
o presidente da coagrisol, josé Luiz Leite dos Santos, 
integrou a chapa que foi aclamada para conduzir a 
redeAgro – central das cooperativas Agropecuárias do 
rS no próximo mandato, e que é presidida pelo presi-
dente da cooperativa cotriel, de espumoso, Leocezar 
nicolini. A eleição da nova diretoria ocorreu no dia 26 
de março, em Assembleia geral ordinária. o presidente 
da coagrisol irá ocupar um assento junto ao conselho 
de Administração da central.

Divulgação/ Grupo Imec
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cArreFour coMprA grupo Big
o carrefour Brasil fechou acordo de r$ 7,5 bilhões para 
a compra do grupo Big, pertencente ao fundo de inves-
timentos Advent international e ao Walmart. o negócio 
está sujeito à aprovação do conselho Administrativo de 
Defesa econômica (cade), que fiscaliza a concorrência 
de mercado no país. Quando confirmado, ele expandirá 
a presença do carrefour em regiões onde tem penetra-
ção limitada, já que é mais forte no Sudeste. A gigante 
do varejo cita, em especial, a região Sul e o nordeste 
do país. A empresa identifica, nesses locais, um forte 
potencial de crescimento. 

Super nicoLini reinAugurA LojA
completando 42 anos, o Supermercado nicolini reinau-
gurou, no dia 25 de março, a filial que possui há 22 anos 
na estação rodoviária de Bagé. em atendimento aos 
protocolos de segurança sanitária, não aconteceu soleni-
dade, apenas um breve ato com a presença da fundado-
ra da empresa, elzira nicolini, funcionários da unidade, 
o prefeito de Bagé, Divaldo Lara, e o Bispo Diocesano 
Dom cleonirDalbosco, que abençoou o empreendimen-
to. no mesmo dia, à tarde, o Super nicolini entregou r$ 
101.658,75 para a Santa casa de caridade de Bagé, va-
lor arrecadado na campanha Troco do Bem, projeto que 
consiste na doação voluntária de parte troco pelos seus 
clientes em benefício de instituições assistenciais.
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uniSuper inAugurA eM grAvATAÍ
A rede uniSuper inaugurou a sua quinta unidade em 
gravataí. A nova loja fica na rua otávio Schemes, 760, no 
bairro Barnabé - parada 76, e conta com 600 m² de área 
de vendas e 30 vagas de estacionamento. Foram gera-
dos 60 empregos diretos, num investimento de r$ 2,9 
milhões feito pela família Busatto, licenciada da rede.
o uniSuper conta com 44 lojas distribuídas em 18 cida-
des do rio grande do Sul, maior parte na região Metro-
politana de porto Alegre.
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MoMenToS De LuTo no SeTor
o setor supermercadista gaúcho perdeu para a 
covid-19 duas personalidades admiradas. uma delas é 
jorge Hoffmann, sócio do Supermercado Dois irmãos, 
em cachoeirinha. De atuação destacada como fornece-
dor, ele atuou como gerente comercial e representante 
de marcas como Laticínios Steffenon, Astória papéis e 
Ambev, entre outras, por muitos anos. Quem também 
partiu foi Daltro Lagos, gerente de vendas regional-Sul 
da cepêra. ele tinha 25 anos na área e já havia ocupado o 
mesmo cargo na Fugini Alimentos e na unilever. 

TiScHLer criA “SALA De 
DeScoMpreSSão”
A rede Tischler Supermercados criou um espaço dife-
renciado para que seus colaboradores da área comercial 
descansem durante os intervalos. Batizada de “Sala de 
Descompressão”, a área conta com pufes, almofadas, frigo-
bar, plantas, jogos e livros, proporcionando um ambiente de 
tranquilidade para os colaboradores. Segundo a administra-
dora da rede Tischler, Mariane Labres, a ideia é oportunizar 
um espaço de descanso ao setor comercial. posicionada em 
anexo ao centro de distribuição da empresa, a Sala de Des-
compressão funciona diariamente das 12h às 13h45min.
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Quer ter a sua marca divulgada 
aos maiores supermercadistas 

da região sul do país?

PERSONALIZE
SUA EXPOLIVE COM

APRESENTAÇÃO,
VÍDEO E SORTEIO

aos maiores supermercadistas aos maiores supermercadistas 

Para informações:Para informações:Para informações:

comercial@agas.com.br

A EXPOLIVE é o evento online da AGAS onde
você pode apresentar sua empresa, lançamentos
de produtos e condições especiais em um encontro
totalmente particular através da plataforma ZOOM
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à vista
Agronegócio e inovAção
Dos 37 projetos selecionados no programa Techfuturo, 
21 são do agronegócio. eles envolvem a produção 
de carne em laboratório, robôs para a alimentação de 
suínos, aplicador inteligente de herbicidas e teste em 
tempo real de nível de contaminação bacteriana, entre 
outros. o Techfuturo é uma iniciativa da Secretaria de 
inovação, ciência e Tecnologia (Sict), financiado em 
parceria com a Fapergs e o Sebrae-rS. 

Super DA prAiA FAz DoAção 
pArA TerrA De AreiA
o Super da praia, com sede em capão da canoa, 
realizou uma doação de materiais para a prefeitura de 
Terra de Areia, onde também tem loja. Foram doados 
álcool, papel toalha, detergentes, papel higiênico, água 
sanitária e sabão em pó, materiais essenciais para a 
higienização do pronto Atendimento diante da pandemia 
de covid-19. receberam os donativos pela prefeitura o 
secretário de saúde, osvaldo de Mattos Sobrinho, e a 
diretora responsável pelo pronto Atendimento 24h São 
Luiz, Liliane Marques.

“Bê-á-Bá DigiTAL” orienTArá iDoSoS
uma cartilha produzida por aluna da universidade Fede-
ral de ciências da Saúde de porto Alegre (uFcSpA) em 
parceria com o conselho Municipal do idoso (comui) 
e o Banco de Alimentos de porto Alegre será distribu-
ída a idosos da capital gaúcha para auxiliá-los no uso 
de ferramentas digitais para superar o distanciamento 
provocado pela pandemia. intitulada “Bê-á-bá Digital”, é 
financiada pelo Fundo Municipal do idoso, e constituída 
de um passo a passo em linguagem e formato acessí-
vel, orientando o uso de ferramentas virtuais. 

Divulgação/Super da Praia

MegALojAS Do MAkro reABerTAS
o Atacadão (bandeira de atacarejo do carrefour) reabriu 
em abril as lojas que comprou do Makro no estado, em 
porto Alegre, caxias do Sul e São Leopoldo. As unida-
des estavam fechadas há mais de um ano, mas, após 
aprovação da compra pelo conselho Administrativo 
de Defesa econômica (cade), as reformas necessárias 
foram executadas e finalizadas. o carrefour já planeja 
expansão de suas instalações em território gaúcho, 
com terrenos já comprados para isso, conforme revelou 
a colunista de zH giane guerra. 

MeDiAçõeS creSceM 70% nA 
juSTiçA Do TrABALHo
As mediações entre sindicatos e empresas 
avançaram 70% na justiça do Trabalho gaúcha no 
ano de 2020. o Tribunal regional do Trabalho da 
4ª região (TrT-rS) recebeu no ano passado 131 
pedidos de intermediação pré-processual.  
As negociações serviram principalmente para 
resolver questões típicas da pandemia, como 
direitos de trabalhadores em demissões em massa, 
acordos para redução de jornada e salário, medidas 
preventivas contra o coronavírus e greves em 
serviços públicos essenciais. em 50% dos casos,  
a mediação teve êxito, terminando com acordo 
entre as partes. 
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A primeira Expolive Agas de 2021 
destacou as novidades da maior indústria 
alimentícia do mundo: a Nestlé. Foi a ter-
ceira vez que ela estrelou esse encontro 
virtual. Na oportunidade, ocorrida em 25 
de fevereiro, a marca esteve representada 
por seu gerente regional de Vendas, Paulo 
Rodrigues, pela trainee de Vendas, Aline 
Silva, pelo gerente da Starbucks, Enrico 
Galotti, e pelo gerente da NatureHeart’s, 
Rafael Ingles. Mais de 70 supermercadis-
tas participaram do evento. 

Na abertura, o presidente da Agas, An-
tônio Cesa Longo, elogiou a capacidade 
de inovação da Nestlé com suas diferentes 
frentes de produtos no País. “É uma empre-
sa jovem de 100 anos, que acredita em todo 

o perfil de varejos e que tem muito a ensinar 
e a contribuir para o desenvolvimento das 
categorias em que atua”, lembrou.

A empresa completa 100 anos de his-
tória neste ano e, por isso, está investindo 
muito em lançamentos e outras ações. Na 
live, apresentou produtos da consagrada 
marca de cafés Starbucks e da bandeira 
Nature`s Heart, mais completa linha de 
nutrição “plant-based” do mundo, que 
agora desembarca no Brasil com itens 
100% naturais. Segundo ressaltou Ro-
drigues, como a Nestlé é uma das mais 
importantes fornecedoras do autosser-
viço, com centenas de SKUs nas lojas, é 
um hábito sempre colocar novidades nas 
gôndolas para atrair os clientes ao PDV. 

expolive

Novidades No ceNteNário da Nestlé
Reprodução
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Régua tRibutáRia no iCMS
o dia 1º de abril, a Agas realizou uma live sobre 
as modificações do ICMS. No evento, foi abor-
dado o decreto 55.797/2021, que modifica, a 
partir de 1º de abril de 2021, o Regulamento do 
ICMS (RICMS) em uma série de dispositivos 
que tratam do diferimento parcial do pagamen-
to do ICMS, revogando hipóteses específicas e 
criando uma regra geral do mecanismo. Outro 
decreto explanado foi o 55.693/21, que modifi-
ca o Regulamento do ICMS (RICMS).

A apresentação foi realizada por Fábio Ca-
nazaro, advogado e consultor tributário, mestre 
e doutor em Fundamentos Constitucionais do 
Direito Público e Privado, e Vanderlei Goulart, 
bacharel em Ciências Contábeis pós-graduado 
em Auditoria e Perícia e fundador da Meta As-
sessoria Empresarial. 

No início, Canazaro fez uma breve expla-
nação sobre a alteração legislativa. “A gente 
tem hoje, sob o ponto de vista jurídico, uma 
regra geral de Diferimento Parcial, quando 
antes existiam regras excepcionais.” Ele disse 
que substancialmente a modificação foi que os 
produtos que agora são transferidos dentro do 
Rio Grande do Sul têm uma alíquota menor 
de 12%. “Como se mais ou menos estivésse-
mos adquirindo mercadorias de outros esta-
dos da federação em que a alíquota já é geral-
mente de 12%.” 

O principal foco de Canazaro foi fazer um 
alerta aos supermercadistas: é preciso fazer 
uma nova política de preço de aquisição de 
mercadoria. “A ideia do diferimento é fazer 
com que o valor do produto estadual caia, 

para que estejamos em posição de equivalên-
cia aos itens que chegam de fora”, explicou. 
“Isso não se aplica, todavia, aos produtos da 
substituição tributária e também que tenham 
base de cálculo reduzida”, esclareceu. 

Goulart falou sobre decreto 55693 que 
acaba com a diferença de alíquota a partir de 
1º de abril. “Temos que atentar que o nos-
so crédito tributário vai diminuir a partir 
de 1º de abril principalmente para produtos 
comprados de dentro do Estado. Por exem-
plo, alguns itens que às vezes a gente com-
pra de fora do Estado e tinham uma alíquota 
de 17,5% vão cair para 12%: queijos, vinhos, 
espumantes, inseticidas, adoçantes, batatas 
congeladas acima de 2 kg, ketchup, mostarda, 
milho de pipoca. Ou seja, não são categorias 
muito expressivas na curva ABC, mas vão fa-
zer diferença. Então principalmente vinhos, 
espumantes, inseticidas são categorias que 
vendem bastante e vamos ter um repasse des-
se 5% para nossa parte do nosso imposto”, 
declarou o consultor. 

Outra questão que Goulart considera 
importante que está intrínseco no decreto 
55.797/21 é a mercadoria com diferimento 
parcial, a qual tem que fazer um aceite de ho-
mologação do diferimento via uma nota fiscal 
de entrada. “Eu tenho que fazer uma aceita-
ção desse diferimento no XML. Também o 
sistema de vocês tem que começar a dar o 
aceite dessa mercadoria de compra no XML 
a ponto de que se nós não fizermos isso pode 
vir a glosar esse crédito de ICMS”, explicou. 

N

Evento com especialistas uniu varejistas para conscientizá-los

Consultores 
explicaram como 

regra geral de 
diferimento promove 

nova política de 
preço de aquisição 
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lei que cRiminaliza stalKing é sancionada
O presidente Jair Bolsonaro, sancionou a lei que tipifi-
ca o crime de perseguição, prática também conhecida 
como stalking  (Lei 14.132, de 2021). A norma altera o 
Código Penal (Decreto-Lei 3.914, de 1941) e prevê pena 
de reclusão de seis meses a dois anos e multa para esse 
tipo de conduta. O crime de stalking é definido como per-
seguição reiterada, por qualquer meio, como a internet, 
que ameaça a integridade física e psicológica de alguém, 
interferindo na liberdade e na privacidade da vítima.

sistema de pRoteção de dados pessoais 
O governo federal anunciou um kit de ferramentas para 
impedir a ameaça de invasão e acesso irregular aos 
dados pessoais inseridos nos sistemas, contratos e 
processos. A iniciativa chegou para reforçar o cumpri-
mento da LGPD. Um total de 14 diferentes níveis de 
riscos são averiguados automaticamente pela ferra-
menta. Basta que o encarregado da proteção de dados 
do cidadão dentro do governo federal preencha on-line 
um questionário sobre o caso específico.

paRcelamento de débitos tRibutÁRios
A Lei 14.112/20 aumentou o prazo de parcelamento de 
débitos tributários sob responsabilidade de empresário 
ou sociedade empresária em processo de recuperação 
judicial de 84 para 120 meses. A medida causou a redu-
ção do valor inicial das prestações mediante alterações 
na sistemática de cálculo. Foi instituída também uma 
nova modalidade de parcelamento, que possibilita a 
inclusão de tributos passíveis de retenção na fonte e o 
IOF retido e não recolhido ao Tesouro Nacional.

contRibuição sindical e plano de saúde
A Secretaria de Jurisprudência do STJ, na edição 690 
do Informativo, destacou dois temas. Em julgamento 
da Primeira Seção, ficou consignado que a Súmula 
222 (‘compete à Justiça comum processar e julgar as 
ações relativas à contribuição sindical prevista no artigo 
578 da CLT’) deve abarcar apenas situações em que 
a contribuição sindical diz respeito a servidores públi-
cos estatutários. Em outro julgado, a Terceira Turma 
decidiu que, “no caso de morte do titular, os membros 
do grupo familiar – dependentes e agregados – podem 
permanecer como beneficiários no plano de saúde 
coletivo, desde que assumam o pagamento integral”.

vale-tRanspoRte não entRa no cÁlculo
As contribuições sociais possuem a natureza de tributo na 
espécie de contribuições especiais nos termos do artigo 
149 da Constituição. Por terem essa característica jurídica, 
não há como dizer que possuem natureza remuneratória 
e que estão dentro do conceito de salário de contribuição.
Assim, o juiz Marco Aurélio de Mello Castianni, da 1ª Vara 
Federal de São Paulo, concedeu pedido liminar de uma 
panificadora para afastar a incidência de verbas referentes 
ao vale-transporte à contribuição previdenciária do INSS 
(cota do empregado), planos de saúde e odontológicos.
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acoRdo eXtRajudicial de quitação geRal
A homologação de acordo extrajudicial é legítima devido à 
inserção de novos artigos na CLT pela Lei 13.467/2017, que 
trata sobre jurisdição voluntária no âmbito da Justiça do Tra-
balho. A partir desse entendimento, o Tribunal Regional do 
Trabalho da 12a Região homologou um acordo de quitação 
geral entre uma empresa e seu funcionário. Segundo o 
processo, as partes fizeram um acordo extrajudicial no pro-
cesso de demissão do empregado e a empresa se respon-
sabilizou por pagar o valor de R$ 2 mil, referentes a dívidas 
da companhia para com o funcionário.

©
is

to
ck

.c
om

/ /
ba

le
fir

e9



REVISTA AGAS 19REVISTA AGAS 19



informe jurídico

20 REVISTA AGAS

Receita FedeRal investiga pejotização
Um levantamento realizado pela Revelo, empresa de 
tecnologia para RH, mostrou aumento nas contratações 
na modalidade PJ dentro das empresas.Para a Receita Fe-
deral, a prática conhecida como pejotização não passa de 
manobra para que as instituições possam reduzir alíquo-
tas e sonegar impostos. Na prática, em vez de os profis-
sionais serem contratados com carteira assinada (CLT), 
acabam firmando acordos entre pessoas jurídicas. A 
pessoa jurídica, ou PJ, paga cerca de um terço de tributos 
em comparação a um empregado com carteira assinada, 
mesmo exercendo tarefas idênticas na mesma empresa.

limite teRRitoRial em ação civil pública
Os efeitos de decisão em ação civil pública não 
devem ter limites territoriais. Caso contrário, haverá 
restrição ao acesso à justiça e violação do princípio da 
igualdade. Com esse entendimento, o Plenário do Su-
premo Tribunal Federal, com o voto-vista do ministro 
Gilmar Mendes, declarou a inconstitucionalidade do 
artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985). 
Isso ocorreu no dia 8 de abril.

bloqueio da cnh
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 possi-
bilidade 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 Departamen-
to Nacional de Trânsito (Denatran). Além dessa medida, 
será possível ainda aos juízes, por meio do sistema, 
indicar veículos a leilão e determinar 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 adquirente consiga transferir o veículo — 
em razão de dívidas, como multas e IPVA.

imunidade de ioF
A imunidade tributária prevista pela Constituição 
Federal a pessoas jurídicas como sindicatos, partidos 
políticos e instituições de educação e assistência social 
sem fins lucrativos abrange o imposto sobre operações 
financeiras (IOF). Essa é a tese aprovada pelo Plenário 
do Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento 
virtual que se encerrou no dia 12 de abril. A decisão foi 
unânime. A Corte já havia reconhecido a existência de 
repercussão geral da questão constitucional.

suplementos: documento atualizado
Já está disponível para consulta online a 7ª edição do 
documento que contém perguntas e respostas sobre 
suplementos alimentares, feito pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). São 172 questões baseadas 
nas dúvidas mais frequentes dos usuários. O texto inclui 
exemplos para facilitar a compreensão e orientações 
sobre o marco regulatório de suplementos alimentares. 
Consulte-o no site da Anvisa (no menu Centrais de Con-
teúdos > Publicações > Alimentos).

FRaude no coméRcio eletRônico
Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), o site intermediador do comércio eletrônico não 
pode ser responsabilizado por fraude quando o frauda-
dor não tiver usufruído da plataforma utilizada na inter-
mediação.Em decisão unânime, os ministros mantive-
ram acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) 
que negou pedido de danos materiais contra o site de 
comércio eletrônico Mercado Livre sob o fundamento de 
que, por não ter participado do negócio entre as partes, 
ele não poderia ser responsabilizado pela fraude.
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Primeiro contêiner de frango com Selo Halal
Em agosto de 2020, a Cooperativa Dália Alimentos con-
quistou o Selo Halal. A primeira exportação de carne de 
frango Dália com a certificação está em produção. São 27 
toneladas do produto previstas para serem entregues no 
continente africano, com saída de solo gaúcho e destino 
ao Porto de Durban, na África do Sul, este mês. Também 
estão previstas outras seis cargas contendo coxa, so-
brecoxa e meio peito sem osso para entrega no mesmo 
destino em abril.

eSSência do camPo até você 
A JCR Agro trabalha com todos os produtos da linha 
de hortifrutigranjeiros em parceria com diversos 
produtores de todo o Brasil. Seus serviços vão desde a 
seleção, classificação, armazenamento e separação dos 
produtos, bem como a entrega aos supermercados. A 
empresa destaca também o oferecimento de projetos 
personalizados, buscando uma melhor rentabilidade aos 
clientes conforme a necessidade de cada um.

girando Sol comemora 30 anoS
O dia 1º de abril marcou os 30 anos da Girando Sol. Se-
gundo o diretor, Gilmar Borscheid, olhar para trás, saber 
que algo de bom foi – e continua sendo – construído, é 
motivo de alegria. “Vivemos anos de muitos desafios, 
como também outros de conquistas. Começamos de 
forma simples, basta resgatar da memória nosso pri-
meiro galpão, de apenas 24 m² lá em 1991.” Borscheid 
destaca o engajamento da equipe para criar e produzir o 
melhor aos consumidores.

SilveStrin recebe certificação oea
No começo de março, a Silvestrin Frutas recebeu a certi-
ficação OEA, que a qualifica como Operador Econômico 
Autorizado. Esse é um programa da Receita Federal que 
reconhece empresas que atuam de forma segura e con-
fiável em suas operações de importação e exportação. A 
empresa é a primeira do setor de frutas do Brasil e uma 
das únicas de alimentos a obter a certificação. Através 
dessa conquista, a Silvestrin torna-se muito mais ágil nos 
trâmites aduaneiros, importante na área de perecíveis.

Santa massa/divulgação
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rP info eSPera creScer 15% em 2021
Com a meta de dobrar o tamanho da empresa nos 
próximos anos, a RP Info 
comemorou, em abril, 
30 anos. A empresa 
projeta um crescimento 
orgânico e sustentável 
de 15% em 2021. Como 
estratégia, irá investir 
na evolução dos seus 
produtos e em novas 
soluções, voltadas para 
o perfil do consumidor 
moderno. Atualmente, 
são 10 projetos em 
desenvolvimento, que 
utilizam tecnologia de 
ponta e Inteligência 
Artificial.

10 anoS no mercado 
Neste ano, a Santa Massa completa seus 10 anos de 
história. A marca está presente em 23 estados brasileiros 
e possui exportação para países do Mercosul, totalizando 
uma presença em aproximadamente 35 mil pontos de 
vendas. Seu portfólio conta com produtos variados, 
como o pão de alho, o pão de cebola, o pão doce, a 
farofa pronta e o torresmo de micro-ondas. 
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Eficiência 
no caixa

s operadores de caixa têm papel essencial para 
a qualidade do atendimento. Eles representam 
talvez o único momento de contato pessoal 
do seu cliente com alguém da empresa. Além 
disso, é ali que a conversão acontece. A capa-
citação desses colaboradores é de fundamental 
importância para maior produtividade na área e 
proporcionar aos compradores uma experiên-
cia de compra completa e agradável, requisito 
indispensável para um negócio se destacar no 
mercado competitivo.

A instrutora da Agas Vera Caminha, que 
ministra cursos de formação de fiscais de caixa, 

O

A capacitação na área é imprescindível para ter 
produtividade e proporcionar aos clientes uma 
experiência de compra completa e agradável

entre outros, afirma que a parte operacional do 
trabalho no caixa é a mais fácil, pois é rotineira e 
mecânica. Mas as competências comportamen-
tais são fundamentais. “O empresário precisa 
atuar em três eixos: conhecimento do fazer, ha-
bilidade no fazer, atitudes. Na pandemia, temos 
mais ainda relevância na atitude, pois a caixa fi-
naliza o negócio e, na maior parte das vezes, o 
cliente percorre a loja sem contato com outros 
profissionais”, aponta.

Monitore o atendiMento
A entrevista de contratação é um momento 

chave para verificar atitudes e comportamentos 
em diferentes situações. O treinamento para a 
função pode ser feito numa jornada de quatro 
horas, presencialmente ou online. Nessas ocasi-
ões o treinador ou responsável pelo RH simula 
situações para analisar as respostas. “O cliente 
pode não estar de bom humor, não ter encon-
trado um produto, mas ela tem possibilidade de 
conquistá-lo mesmo assim.”

A eficiência é o bom atendimento, quando 
o comprador sai satisfeito ou com expectati-
vas superadas. Se uma das maiores queixas dos 
clientes é o tempo perdido em filas, o primei-
ro passo do supermercadista é ter caixas em 
número suficiente para a sua demanda. A des-
tinação (quando possível) de terminais para 
idosos e gestantes, ou para atendimentos rá-
pidos (até 10 itens) também já se provou uma 
estratégia bem aceita. 

©iStock.com/istock/Pixfly
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Outra ação extremamente importante para 
um bom operador é jamais destratar um cliente, 
por mais que ele esteja errado. O atendente deve 
manter a cordialidade e a tranquilidade sempre. 
Ainda que sejam revoltantes algumas atitudes, o 
colaborar precisa tratar o consumidor com cau-
tela e educação e deixar que o problema seja re-
solvido pelos superiores.

Queixas e soluções
A queixa mais comum nessa área é de aten-

dimento de má qualidade. “Uma questão impor-
tante é monitorar para que os operadores sempre 
chamem novos clientes de outras filas, se esti-
verem ociosos. O fiscal também deve alertar os 
consumidores com carrinhos mais cheios a não 
buscarem o atendimento no caixa rápido, pois 
isso incomoda quem está cumprindo a limitação 
de itens”, lembra Vera. 

Da parte dos funcionários na função, há preo-
cupação com cobranças exageradas de metas, ten-
do em vista a variedade de tipos de consumidores 
e a chance de erros maiores ao se trabalhar com 
muita pressa. “Eles acham que gerentes só enxer-
gam números e resultados, e lamentam controles 
estritos para ir ao banheiro”, conta. Estratégias 
motivacionais são sempre necessárias de tempos 

em tempos, já que os operadores de caixa execu-
tam tarefas repetitivas e a rotina pode ser pesada. “A 
atenção que os gestores dão a elas é fundamental: 
diga muito obrigado, elogie o bom desempenho, 
pois essas pessoas precisam se sentir valorizadas. É 
natural do ser humano receber feedback positivo, 
perguntar sobre família, filhos, coisas que tomam 
segundos do seu dia.”

CoMo Melhorar a perforManCe eM CinCo passos:  

 Capacite o seu time:  a frente de  
caixa tem papel decisivo na fideliza-
ção. Então, reforce as boas práticas de 
atendimento ao consumidor e tenha 
a certeza de que esses funcionários 
conhecem a história de sua empresa e 
a sua cultura organizacional.

 Estabeleça processos: orientação cons-
tante e clareza no ensino da prática. O 
gestor deve manter um apoio contínuo, 
criando espaços para feedbacks, dúvidas 
e sugestões.

 Atenção para as metas: a definição de 
metas é uma estratégia tradicional nos 
negócios que buscam crescer.Todavia, se 

não for bem planejada e executada, pode 
causar o efeito inverso. Alguns gestores 
creem que, quanto maior a meta, mais 
estimulado estará o funcionário. Mas ele 
acaba se sentindo uma máquina.

 Reconheça os profissionais: quem atin-
ge os objetivos continuamente deve ser 
recompensado com brindes, folgas e ou 
adicionais em dinheiro.

 Utilize sistemas especializados: o 
mercado oferece diversas alternativas 
tecnológicas para otimizar o processo de 
compras, controlando o registro da pas-
sagem de produtos, o troco e a conduta 
do operador.

©iStock.com/istock/Pixfly

Muitas vezes o 
único contato mais 
direto do cliente 
com a empresa  
é com o  
operador de caixa
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dicas de especialista

ara ser líder de mercado, uma empresa precisa 
ter processos adequados ao propósito do projeto 
que a criou, indicadores de desempenho eficien-
tes para monitorar os resultados e pessoas capa-
citadas com as habilidades certas e necessárias 
para a execução eficaz do procedimento indivi-
dual. Um bom gestor precisa estar capacitado a 
conjugar, entre outros, os seguintes verbos: 

 CONHECER E RECONHECER- Co-
nhecer de forma clara e inequívoca a história da 
empresa, as diretrizes que determinaram a defi-
nição de sua Missão, Visão e Valores, orientado-
ras do planejamento estratégico que definiu os 
processos operacionais de cada departamento. 
Reconhecer em qual patamar da pirâmide ad-
ministrativa se encontra e o quanto de capacita-
ção precisa para bem executar a sua função.

COMPREENDER E ORIENTAR – 
Compreender exatamente que resultados pre-
cisam ser obtidos em cada setor, quais são os 
indicadores de desempenho mais adequados 
para aferir os resultados dos processos orga-
nizacionais, sempre com foco no que foi pla-
nejado para o sucesso da operação. Orientar 
seus líderes sobre como proceder para com 
os liderados, de maneiras que haja integração 
e comprometimento da equipe em alcançar a 
excelência na execução.

 ATENDER E EXEMPLIFICAR – Atender 

as expectativas geradas quando da sua contratação 
ou promoção, mantendo uma permanente auto-
crítica construtiva sobre seus atos e conhecimen-
tos, buscando o constante aprimoramento pes-
soal e profissional. Exemplificar pela aparência, 
pelo comportamento e principalmente pelo leal 
comprometimento com os valores da empresa, 
sendo eficiente em qualquer situação e eficaz nas 
decisões gerenciais para a orientação da equipe.

 RESOLVER E SURPREENDER – Re-
solver os questionamentos próprios ou da 
equipe, sempre com foco no resultado opera-
cional planejado, buscando o conhecimento 
necessário para ser assertivo em suas soluções. 
Surpreender a empresa, a equipe, o mercado e a 
concorrência, com ações que possam antecipar 
o conhecimento geral ou acontecimentos na-
turais do mercado, previsíveis a partir do total 
comprometimento com a excelência na execu-
ção de sua função.

 INTEGRAR E LIDERAR – Integrar a 
equipe de colaboradores e a comunidade onde 
a empresa estiver situada, de forma proativa e 
participativa, tornando-se um positivo referen-
cial de caráter, respeito e empatia. Liderar in-
fluenciando e mobilizando as pessoas de forma 
responsável, para que se sintam inspiradas a 
fazer o que deve ser feito com vontade e com-
prometimento.

P
"Para ser líder de 
mercado, uma 
empresa precisa 
ter processos 
adequados ao 
propósito do 
projeto que a 
criou, indicadores 
de desempenho 
eficientes (...) e 
pessoas capacitadas 
com as habilidades 
certas (...)."

Salvador Fraga   
Especializado em Gestão Estratégica, sócio na empresa 

Fraga & Fraga – Treinamentos em Desenvolvimentos 
Profissional e Gerencial Ltda., 

instrutor e orientador do curso GES da Agas

O sucessO da OperaçãO está na 
capacitaçãO da gestãO
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Atendimento fAmiliAr
s proprietários do Super Koscheck, Valtenir Ro-
que Koscheck, a esposa, Sueli Koscheck, e a filha 
do casal, Andressa Koscheck, trabalhavam com 
restaurante desde 1995 quando em 2010 apareceu 
a oportunidade de comprar um mercado de apro-
ximadamente 200 m². “Achamos que seria uma 
combinação perfeita. Com um pouco de receio co-
meçamos, no início foi difícil conciliar restaurante 
e mercado, já que são distantes um do outro e tí-
nhamos no mercado somente quatro funcionários 
e nós três da família. Mas o mix era bem variado e 
tinha açougue e mini padaria própria”, conta Sueli. 

As vendas foram aumentando e gostaram da 
escolha pelo segmento. Sentiram a necessidade 
então de expandir a loja em Tucunduva. No se-
gundo ano ampliaram para 225 m² e no ano se-
guinte mais 250 m². Hoje o total é 675 m². Incre-
mentaram a produção da padaria e do açougue. 
Além disso, houve um aumento no setor de hor-
tifrúti que deu um salto nas vendas. “Tivemos um 
acréscimo significativo no mix e na quantidade de 
mercadorias também”, comenta Sueli. 

Atualmente, o Super Koscheck conta com 
11 colaboradores. Valtenir atua no financeiro e 
na compra de bebidas e carnes, Sueli atende no 

O
caixa e é responsável pelas compras, e Andressa 
é caixa e cuida da entrada de notas e fatura mer-
cadorias. Possuem somente dois check-outs, mas, 
segundo Sueli, já viram a necessidade de aumen-
tar. De acordo com ela, são atendidos todos os 
perfis de consumidores, das classes A e E. “Nos-
sos clientes são desde os que fazem o rancho 
mensal, semanal e até os que vêm diariamente 
ao supermercado.” 

Os  principais diferenciais do negócio imple-
mentados pelo Super Koscheck são: horário dife-
renciado (das 7h30min ao meio-dia e 13h30min 
às 20h, além de domingos e feriados até meio dia) 
e bom atendimento, no qual junto aos colabora-
dores formam uma grande família. No ano passa-
do foi implementada a tele-entrega em virtude da 
pandemia. Na análise de Sueli, os principais desa-
fios para uma loja no autosserviço hoje é o bom 
atendimento e pessoal especializado. 

Para Sueli, fazer parte da rede CNS é mui-
to importante. “Nos auxilia muito nas compras 
em rede, conseguimos preços melhores e sem 
contar no suporte.” Entre os planos para o fu-
turo, está ampliar o espaço do bazar e produtos 
para cães e gatos. 

Junto aos 11 
colaboradores, o 
Super Koscheck 

forma uma 
grande família 

Divulgação/Super Koscheck
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Delivery veio para ficar
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serviço de delivery deixou 
de ser um diferencial e se tornou uma necessi-
dade no varejo supermercadista. Com a chegada 
da pandemia, em março de 2020, esse mercado 
se tornou ainda mais fundamental, estimulan-
do o maior consumo e influenciando hábitos 
da população. Aumentaram os pedidos e che-
garam novos consumidores, novas plataformas 
foram lançadas e o WhatsApp passou a ser meio 
de contato direto entre as lojas e muitos de 
seus clientes.Um levantamento realizado pela 
Agas revelou que, entre 220 estabelecimentos 
pesquisados em todo o Estado, 214 já realizam 
entregas em domicílio.

De acordo com dados do site Statista, o 
Brasil foi destaque no segmento de delivery na 
América Latina em 2020. O país foi responsá-
vel por quase metade do mercado, chegando 

a 48,77%. Em seguida, México e a Argentina, 
com cerca de 27,07% e 11,85%, respectiva-
mente. E a prospecção para esse ano é de ain-
da mais crescimento. As previsões apontam 
que o setor poderá movimentar aproximada-
mente US$ 6,3 trilhões de dólares em todo 
o mundo até o final do ano. Na Região Sul, 
três grandes apps se destacam no ramo (iFood, 
Rappi e UberEats), com margem de negócio 
para players regionais compreenderem com 
maior propriedade o perfil e as necessidades 
dos consumidores locais. Somente nesses três 
exemplos citados o aumento de faturamento 
chegou a 149% no ano passado.

A consultoria internacional Kantar con-
firma essa tendência em seu último estudo 
Consumer Insights. Os brasileiros passaram 
a confiar em canais emergentes de consumo, 

o  foTo De aberTura: ©iStock.com/andrii Sedykh
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Supermercados 
entraram 
definitivamente 
na era das 
tele-entregas e 
do e-commerce 
com a chegada 
da pandemia de 
coronavírus
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que também proporcionam conveniência. O 
comércio eletrônico atraiu mais de 2,3 milhões 
de novos lares somente no segundo semestre 
de 2020, registrando um aumento de 18,1 mi-
lhões de ocasiões de consumo, e terminou o 
ano alcançando 12,9% dos lares brasileiros. Sua 
penetração quase dobrou, passando de 5,4% no 
período de janeiro a junho para 9,4% entre ju-
lho e dezembro. O principal driver foi o aplicati-
vo Whats App, responsável por 5% desses 9,4%, 
facilitando ainda mais os pedidos.  

Retenção do consumo
O universo online ainda é área de pre-

dominância das classes mais altas e compra-
dores adultos, porém o e-commerce se tornou 
mais democrático ao longo da pandemia, 
sendo adotado pelas classes mais baixas e por  
shoppers mais jovens. Dentro desse cenário, 
7,5 milhões de domicílios compraram online 
bens de consumo massivo, e o tíquete médio 
foi mais elevado do que nas compras offline: 
18,4% maior, ou R$ 63,94. A cesta de bebidas 
se destacou e a de alimentos ainda tem opor-
tunidade de se desenvolver mais. “Além do 
desafio de atrair novos compradores, estimu-
lar a retenção deles e o consumo é essencial 
para o sucesso do comércio eletrônico. É im-
portante ter uma visão 360º do cliente”, afir-

@iStock.com/DrazonZigic

Mais de 200 
supermercados já 

realizam entregas em 
domicílio no rS

ma Rafael Couto, Shopper Solutions Senior 
Manager da Kantar.

Outra pesquisa nacional, encomendada 
pela VR Benefícios, revela que 81% dos esta-
belecimentos comerciais no Brasil passaram a 
fazer delivery durante a quarentena e vão manter 
esta modalidade terminada a pandemia. Antes, 
somente 49% dos restaurantes, lanchonetes, 
padarias e mercados faziam isso. A pesquisa 
da VR Benefícios mostra ainda que 47% dos 
restaurantes, lanchonetes, padarias e mercados 
estabeleceram novos canais de venda a partir 
da pandemia, como forma de sobrevivência. O 
comércio pelo telefone foi o mais adotado, com 
71% de adesão por parte dos comerciantes. Na 
sequência, vem o Whatsapp (63%), o e-commer-
ce próprio (51%), as vendas online (42%) e os 
aplicativos de entrega (39%). 

LitoRaL embaRca na onda
Há vários exemplos de empresas do setor 

que lançaram comércios eletrônicos ou servi-
ços de tele-entrega por causa da pandemia, com 
todas as suas normas de controle de circulação 
e isolamento. O Super da Praia começou a rea-
lizar delivery em abril do ano passado por meio 
do WhatsApp, já que muitos dos seus compra-
dores preferiam obedecer à recomendação de 
ficar em casa. Em outubro, foi lançado o apli-
cativo e site da empresa, com a loja de Capão da 
Canoa suprindo pedidos também de Xangri-lá, 
Capão Novo, Arroio Teixeira e Curumim. Dois 
meses depois, as filiais de Terra de Areia e Três 
Cachoeiras se adaptaram ao modelo, abrangen-
do Itati e Maquiné. 

“No início, quem nos chamava era o pes-
soal do grupo de risco e os que estavam em 
quarentena. Como fomos aperfeiçoando nos-
so trabalho, hoje atingimos desde jovens até 
pessoas de mais idade, todas pensando da co-
modidade em receber suas compras em casa”, 
relata o diretor Cesion Pereira. “Hoje, está 
com uma adesão bastante grande, tendo em 
vista o aumento do movimento, acima do nor-
mal para esta época do ano. Estamos operando 
de segunda a sábado.” 

Os itens mais vendidos são pães, hortifruti-
granjeiros, carnes e cervejas. Todos os pedidos 
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feitos até 15h são entregues no mesmo dia. As 
solicitações feitas após este horário são entre-
gues no dia posterior. O cliente pode escolher 
o horário que quer receber suas compras. “As 
vendas pela tele-entrega já aumentaram bas-
tante desde a implantação, e, a tendência é au-
mentar ainda mais, pela eficiência,comodidade 
e qualidade no atendimento. Estamos tratando 
o aplicativo como uma empresa à parte, con-
tratamos novos funcionários, com treinamento 
especial sempre visando à excelência no aten-
dimento”, diz. 

PaRceRia na PLatafoRma
A Rede Asun, visualizando uma mudan-

ça de comportamento de compras com todo 
o novo cenário que a pandemia trouxe para a 
economia, lançou sua plataforma de compras 
virtual, com sua operação completa nas 30 lojas 
da rede e uma equipe de apoio e 50 colaborado-
res diretos. No site da empresa (asun.com.br), 
o cliente faz suas compras, finaliza seu pedido e 
escolhe a forma de pagamento, podendo retirar 
suas compras na loja de sua preferência, ou re-
ceber em casa, sendo que todos os produtos são 
higienizados e embalados. 

O projeto Asun Online foi lançado ofi-
cialmente em dezembro de 2020, atendendo 
80% das lojas da Rede, e, desde fevereiro de 
2021, 100% das lojas. “São mais de 15 mil 
itens cadastrados, facilitando a escolha dos 
produtos que os clientes já estão acostumados 
a comprar na loja física, explica o presiden-
te da Rede, Antônio Ortiz. O atendimento 
nos meios digitais começou via WhatsApp e 
se aprimorou para a plataforma da loja on-
line desenvolvida junto a um parceiro. Esta 
foi uma alternativa buscada por outros players 
também, aliando-se aos especialistas em lo-
gística Rappi, iFood ou Uber Eats. 

Mesmo com os cuidados redobrados que 
o varejo está tendo em nossas lojas, a deman-
da por compras online teve um aumento ex-
pressivo para o segmento, em especial no mês 
de março de 2021, quando se intensificaram 
as restrições de circulação da população. “As 
pessoas estão fazendo suas refeições em casa 
ou no trabalho, e esse novo comportamen-

leônidas Santana/fotos públicas

to se refletiu principalmente para os super-
mercados, onde o Asun vem inovando para 
continuar atendendo os clientes com a mes-
ma qualidade e economia de sempre”, afirma 
Ortiz.

entRada dos gRandes
O Grupo BIG, gigante do varejo alimentar 

nas regiões Sul e Nordeste, apresentou em abril 
o e-commerce das lojas BIG, BIG Bompreço e 
Sam’s Club. Nas lojas virtuais, é possível en-
contrar alimentos, bebidas, itens de limpeza, 
higiene e beleza com o mesmo preço das lojas 
físicas. A entrega é gratuita, com valor mínimo 
de R$ 30 para as compras nos hipermercados e 
de R$ 80 no clube de compras. A operação está 
estruturada no modelo Ship From Store, que 
utiliza das lojas físicas do grupo como centro de 
distribuição e estoques.

O serviço – via parceiros – já era oferecido 
pela companhia há um ano. A empresa man-
tém as parcerias com as plataformas iFood, 
Rappi, Cornershop, Uber, Uber Eats, Su-
permercado Now e Americanas Mercado. “A 
colaboração com os aplicativos foi o primeiro 
passo dentro da estratégia digital na compa-
nhia e agora avançamos para a oferta do servi-
ço próprio, com controle da operação e da ex-
periência do nosso cliente de ponta a ponta”, 
conclui o diretor digital Marcelo Rizzi.  

parceria com 
aplicativos de 
entrega foi opção 
de muitas empresas
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SHARE no fatuRamento QuintuPLicou
Paulo Roberto Dreger, proprietário do Su-

per Daki, no bairro Ecoville, em Porto Alegre, 
viu seu e-commerce saltar de uma fatia de 2% para 
10% do faturamento geral da loja, depois que 
começaram as medidas de lockdown no ano pas-
sado. A meta é alcançar os 20%. As encomendas 
que chegavam pelo WhtasApp foram centrali-
zadas em um aplicativo integrado com o siste-
ma de gerenciamento de estoque. “Não é nada 
engembrado”, salienta.

Os pedidos feitos até às 16h são entregues 
em domicílio até o final do dia e os pedidos 
feitos até às 11h são entregues até o meio-
dia. “O cliente precisa das mercadorias ou 
para o almoço ou para a janta, por isso nos 
organizamos assim”, diz. Perecíveis, haven-
do produto intocado na retaguarda, são es-
colhidos lá. Carnes e pães ficam a cargo dos 
funcionários especializados nesses setores. A 
logística é própria. 

A empresa processa cerca de 1200 deliveries 
mensais. O índice de satisfação pelo serviço é 
de 92%, segundo as pesquisas do Super Daki. 
“É raro termos retorno de produto, embora 
aconteça. Na dúvida ou na ausência da opção 
requisitada, mandamos uma foto para confir-
mar ou oferecemos alternativas. Antes do en-
vio, realizamos uma conferência com base na 
solicitação original impressa”, explica.

seRViço esPeciaLiZado
O serviço on demand de delivery de super-

mercado Shoppr, em Porto Alegre, já nasceu 

Divulgação/asun Supermercados

com esse formato, sem ambiente físico. As me-
didas de controle da pandemia, contudo, pro-
vocaram um crescimento na demanda que exi-
giu esforços de adaptação. A equipe ficou cinco 
vezes maior. “Demoramos de 30 a 60 dias para 
estabilizar a estrutura mínima e poder com-
portar o volume de compras”, admite a CEO 
Bianca Vaz Costa. 

Antes da Covid-19, o perfil de cliente ti-
nha como persona uma mulher de aproxima-
damente 35 anos, classe alta e pouco tempo 
disponível. Além desta, sempre houve grande 
volume de atendimentos para idosos e pessoas 
com necessidades especiais. A partir de março 
de 2020, o público se ampliou, assim como a 
concorrência. O diferencial de sobrevivência 
e sucesso foi manter o foco em atendimento 
e qualidade. “A facilidade de contato humani-
zado com a plataforma, a atenção dos personal 
shoppers aos clientes nos momentos das com-
pras e das entregas e o foco em qualidade na 
separação dos produtos são pontos que traba-
lhamos de forma muito forte”, conta.

Conforme Bianca, o modelo de compras 
online veio para ficar. “Já identificávamos um 
crescimento, mesmo que mais lento do que o 
atual, no período pré-pandemia. Agora, mui-
tas pessoas que nunca imaginaram comprar 
online começaram a testar o modelo. Sabe-
mos que os clientes não vão deixar de ir às 
lojas físicas. Entretanto, os clientes vão ter 
a opção de um serviço online diferenciado. 
Desta forma, podemos seguir com uma ope-
ração forte e conviver com as alternativas tra-
dicionais”, finaliza.

HÁbito consagRado
Em Ibirubá, no Alto Jacuí, a Casa do Chi-

marrão já faz entregas em domicílio há três 
anos, mas a chegada do coronavírus impulsio-
nou o serviço como nunca. O aumento chegou 
a 70% nas ordens vindas por telefone e Whats-
App. A loja, de 150 funcionários, 16 check-outs 
e mix de 15 mil itens, conta com equipe e fro-
ta própria para atender a cerca de mil pedidos 
mensais no município de 25 mil habitantes. A 
única exigência é o gasto de um valor mínimo 
para valer o frete. 

empresa colocou 
as 30 unidades da 
rede na plataforma 

de compras
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aPontando tendÊncias

 No Brasil, segundo o índice 
macroeconômico da Mastercard, 
SpedingPulse o e-commerce 
teve uma expansão de 75% em 
2020. A modalidade chegou a 
representar 11% das vendas do 
varejo. A previsão é que cerca de 
20-30% da mudança global para o 
digital impulsionada pela Covid-19 
seja permanente.

 Os primeiros a adotarem o 
comércio eletrônico estão com 
vantagem: economias que eram 
mais digitais antes da crise, 
como as do Reino Unido e dos 
EUA, tiveram ganhos maiores na 
mudança doméstica para o digital. 

 Ganhos digitais em 
supermercados e lojas com 
descontos parecem ser 

permanentes, devido à formação de 
novos hábitos de consumo e dada a 
baixa base de usuários pré-Covid. 

 Os consumidores passaram 
a consumir até 30% mais 
de varejistas online: os 
consumidores em todo o mundo 
estão fazendo compras em 
um número maior de sites e 
mercados online do que antes.  

“Fazer entregas é um costume aqui e to-
dos os concorrentes também têm essa prática, 
pois os clientes a valorizam, muitos moram 
no interior. Vários clientes vêm, fazem as 
compras, solicitam o delivery e, às vezes, até 

acompanham a kombi”, observa a gerente 
administrativa Natália Bücker. “Num sábado 
de bastante movimento passamos por 40 re-
sidências, deixando ranchos do mês ou com-
pras menores.”

valleruaroadvogados valleruaro.com escritório@valleruaro.com (51) 99967-6666

Escritório de advocacia especializado em direito trabalhista, cível,

familiarista e de sucessões, com mais de 30 anos de experiência

em advocacia preventiva e litigiosa.



legislação

36 REVISTA AGAS

tema do desconto de créditos, no regime de apu-
ração não cumulativa das contribuições para o PIS 
e da Cofins, é inesgotável. Muitos imaginavam 
que com a decisão do STJ no REsp.1.221.170, 
tudo se resolveria; eu sempre disse que não – cada 
vez mais, me parece que um estado de total se-
gurança, em relação às contribuições, só teremos 
no dia em que tais forem extintas, o que arrisco a 
dizer está longe. A questão, agora, diz respeito ao 
creditamento vinculado às atividades de produção 
no supermercado.

Em março de 2021, a Receita Federal emitiu 
a solução de consulta nº 37, que ao segregar as 
atividades do supermercado, conferiu o direito 
de crédito em relação a insumos aplicados nas 
atividades de produção (padaria), bem como 
sobre a aquisição de peças e serviços de manu-
tenção, além de bens incorporados ao imobiliza-
do, desde que utilizados naquela atividade. Por 
outro lado, negou o mesmo direito, em relação 
a açougue e rotisseria. Até aí nenhuma novida-
de – o que chamou atenção foi a forma como 
a Administração construiu seu argumento: no 
sentido de que inexistem insumos na atividade 
comercial. Pois este é um dos maiores absurdos 
que ouvi nos últimos tempos, tanto sobre o pon-
to de vista sistemático, quanto sob o ponto de 

vista da interpretação dos Tribunais, que mesmo 
não uniforme, merece respeito. 

Sistemática e economicamente, temos a 
construção de um regime de tributação que, com 
alíquotas elevadas, garante a não cumulatividade 
(o que se esperava, todos compreendessem); e 
isso, friso, pouco deve importar em relação à 
atividade: se é supermercado, padaria, oficina 
mecânica, não interessa, até porque a lei não dis-
tinguiu as atividades ao estabelecer os critérios 
de tributação – e o que não existe para o bem, 
não pode, via de regra, aplicar-se para o mal. In-
sumo, de acordo com as decisões judiciais, não 
é diferente: é algo imprescindível, importante 
para o desenvolvimento da atividade econômi-
ca desempenhada, essencial ou relevante àquela 
atividade que é a tributada. 

Mas na lógica da Receita é diferente: parece que 
algumas atividades não necessitam de nada para 
seu desenvolvimento – uma máquina de padaria é 
relevante; a que corta e envasa carnes no açougue, 
ou frios, inclusive por questões sanitárias, não. A 
conclusão que se chega é a de que esta solução de 
consulta revela uma aberração opinativa – perigo-
sa, é verdade –, que em muito diverge da correta 
interpretação, a qual vem sendo construída, caso a 
caso, pelo Judiciário.

O
“Na lógica da 

Receita, parece que 
algumas atividades 

não necessitam 
de nada para seu 
desenvolvimento 

– uma máquina de 
padaria é relevante; 

a que corta e envasa 
carnes ou frios no 

açougue, não.”

FábiO CaNazaRO  
Professor Doutor de Direito 

Tributário da Pucrs,  
advogado e consultor da Agas
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De forma física, em redes sociais e aplicativos, 
supermercadistas aproveitam vários meios para 

 fazer divulgação de ofertas 

Estratégias dE divulgação
radicionalmente, os supermercados utilizavam 
apenas o encarte físico impresso para divulgar 
suas ofertas. Eles continuam, mas hoje há no-
vos outros meios que se unem a esta ação de 
marketing. Os investimentos em estratégias 
digitais ao longo dos anos têm aumentado em 
diversos setores, inclusive no varejo. Por isso, 
outras formas de realizar a divulgação ocorrem 
por meio das redes sociais, Facebook, Insta-
gram, WhatsApp e aplicativos. 

A professora de Comportamento do Con-
sumidor da ESPM Porto Alegre, Liliane Rohde, 
acredita que o uso dos encartes físicos ainda tem 
o seu espaço. Principalmente para fomentar o 
público de vizinhança: “Os encartes físicos ficam 
talvez circunscritos ao público-alvo da região da 
zona primária de interesse do supermercado ou 

T
do próprio mercado de bairro. Trata-se daquele 
público que é frequentador assíduo daquele pon-
to de venda, no qual se pode estabelecer esse re-
lacionamento a partir de um encarte impresso”. 
Outro aspecto que pode ser levado em considera-
ção no uso dos encartes físicos, conforme Liliane, 
é estimular uma compra impulsiva recordada. “É 
como a compra por impulso; porém, com um 
estímulo para lembrar o consumidor do que ele 
gostaria de comprar. Nesse sentido, os encartes 
dentro do próprio ponto de venda podem servir 
de gatilho mental para que o cliente lembre que 
ele precisa de algo.” 

O Facebook e o Instagram são catálogos on-
line não estáticos, que têm recursos visuais mais 
sofisticados e interação. “Transportar o jeito de 
fazer comunicação dos supermercados do offli-
ne para o online direto sem adaptações não fun-
ciona. Nas redes sociais se precisa de contexto, 
principalmente no Instagram. Muitos produtos, 
apenas acompanhados de seus respectivos pre-
ços, não geram engajamento e compartilhamen-
to, necessários no meio virtual. Então, se utiliza 
uma situação de uso, como a imagem de alguém 
consumindo o produto, demonstrando o que o 
produto ou serviço pode fazer pelo consumidor. 
No caso dos supermercados, a imagem de uma 
mesa bem-posta com um café de manhã pode 
dar prazer e transformar o dia de quem vê aquele 
post. Nesse sentido, a pessoa sente necessidade de 
comprar manteiga, pão ou geleia”, exemplifica.

De acordo com a professora, os supermerca-
distas podem adequar suas ações de marketing, 
principalmente mostrando os benefícios que o 
produto pode trazer para o consumidor. Os in-
fluenciadores digitais e micro influenciadores di-
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Cadastro do Celular dos Clientes segundo a lgPd  
Para divulgação de ofertas no WhatsaPP

A Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGPD) determina uma série 
de regras e providências com re-
lação aos dados que as empre-
sas pegam dos clientes e como 
elas os utilizam. A divulgação 
de ofertas e promoções pelo 
WhatsApp é uma das formas de 
usar os dados. A advogada e es-
pecialista em direito empresarial 
Renata Pin diz que mesmo que 
não usem os dados para outras 
finalidades, só o fato de receber 
e armazenar eles já traz obriga-
ções para o negócio. Uma delas 
é de ter um Data Protection 
Officer (DPO) que é a pessoa 
responsável por colocar em 
prática a política de dados de 
adequação a LGPD. “É alguém 
que vai fazer uma fiscalização 
e orientação, normalmente um 
advogado ou alguém de TI.” 

Se a empresa fizer uma política, 
o WhatsApp vai surgir como 
um dos braços de utilização 
dos dados. “De uma forma 
objetiva eu diria que a melhor 
alternativa é conseguir autori-
zação do cliente. Pode ser por 
escrito, pelo próprio WhatsApp 
ou no caixa do supermercado. 
Por exemplo, quando a pessoa 
informa o telefone no caixa, ela 
seria questionada se autoriza a 
utilização daquele telefone para 
envio de promoções via  
WhatsApp. Nesse caso, a 
autorização ficaria registrada de 
alguma forma para comprovar 
um dia se for necessário e esse 
cliente passa então a receber 
as informações pelo WhatsApp 
até o dia em que ele não quiser 
mais receber e avisar que não 
quer”, explica Renata. 

gitais de estilo de vida e de bem-estar podem ser 
aliados nesse momento dos supermercados.“Não 
importando o porte. Até os pequenos supermer-
cados podem conseguir uma estratégia online 
porque é muito mais barato que normalmente 
as estratégias de marketing de massa”, afirma. O 
consultor e instrutor da Agas Janer Costa comen-
ta que é preciso diminuir os pontos de fricção. 
“No Facebook, poder realizar a compra sem ter 
que ir para um site. No Instagram também, ter 
essa mesma possibilidade, colocar o encarte ali. 
Falar de um produto e oferecer uma receita junto 
para agregar valor e fazer um anúncio deste pro-
duto. Não necessariamente ele precisa realizar a 
compra na hora”, ressalta. 

Outro ponto que os supermercadistas podem 
explorar nas redes sociais, especialmente no Ins-
tagram, são testemunhais. “Colocar seus clientes 
falando e aparecendo. Saindo do supermercado 
com a sacola de compras, colocando-as no seu 

carro. Transportando a presença da marca do su-
permercadista para a vida das pessoas. Essa é uma 
grande estratégia das redes sociais. É tornar as 
marcas dentro desse contexto. Criar essa realidade 
na qual as marcas estão inseridas, simulando o dia 
a dia das pessoas”, frisa Liliane. É preciso também, 
conforme a professora, de postagens regulares. 
“Nessa frequência de postagens, talvez uma ou 
outra de promoção ou produto em oferta possa 
ser intercalada. Mas só essa comunicação baseada 
em produto e preço nas redes sociais não vai gerar 
o engajamento e o retorno de vendas esperado.” 

O Retorno sobre Investimento (ROI) para 
o supermercadista mensurar o investimento é 
o quanto foi investido e quanto vai gerar de re-
torno aquele anúncio. No sistema, pode se ver 
as comparações.  “O encarte físico vai ficar por 
14 dias ou uma semana. Tem vários produtos, 
como por exemplo, pão, carne e sabão em pó. 
Ao final da publicação desse encarte eu vou ver 
a receita, o resultado dessa divulgação dos pro-
dutos. Se for positivo, se aumentou as vendas, 
a rentabilidade na categoria. No caso de fazer 
anúncio patrocinado de um determinado pro-
duto de WhatsApp, Facebook e Instagram é o 
mesmo. Eu investi, tem que ver se eu consigo 
recuperar esse investimento para poder apostar 
outras vezes”, explica Costa. 

O Center Shop possui vários modelos de di-
vulgação de ofertas. Conforme Leandro Brunet-
to, Marketing do Center Shop, é feito através de 
encarte digital, no Facebook e Instagram. Aplica-
tivo de clube de vantagens, onde tem um setor 
que é jornal e o cliente pode ver por ali todos os 
encartes e a sinalização em loja onde imprimem 
alguns folhetos e colocam em locais estratégicos 
da loja para o cliente ver. “Antes imprimimos e 
distribuímos o encarte físico na entrada da loja. 
O cliente entrava e pegava. Agora estamos colo-
cando somente em locais estratégicos para ele se 
basear. Nas redes sociais, todo dia tem um encar-
te com aproximadamente 15 a 20 itens. É uma 
oferta válida só para aquele dia. Uma vez por 
mês fazemos um encarte que pega a rede toda, 
de quatro páginas, que tem em torno de 40 a 50 
itens. Depende muito da época do ano em que 
estamos e se tem uma data sazonal”, afirma. 
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Perfil do fornecedor (Moinho do Nordeste)

Liderança e
tradição

Moinho do Nordeste fornece mais de 100 
SKUs, sendo os mais vendidos a farinha Nor-
deste para uso doméstico e as farinhas para 
indústrias de massa e biscoitos. A companhia, 
com 75 anos de atividade, é líder de vendas 
em diversas regiões e conta com os supermer-
cados numa parceria de negócios que alavanca 
os resultados de ambas as partes. Combinando 
tradição com investimentos, possui uma capa-
cidade total de produção de 1,1 mil toneladas 
diárias de farinha em suas duas unidades: a 
sede, em Antônio Prado (RS) e a filial, em Pi-
nhais (PR).

A empresa surgiu em 1946, depois da Segun-
da Guerra Mundial, quando houve uma política 
nacional de substituição de importações, esti-
mulando a fabricação nacional de bens de con-
sumo. A cultura da forte imigração italiana na 
região da serra gaúcha também contribuiu para 
o empreendedorismo. Nesses tempos, mesmo 
com poucos funcionários, a fábrica já conseguia 

A
A Moinho do 

Nordeste produz 
mais de 100 itens 

diferentes para seus 
diversos clientes, 

sempre apostando 
na inovação  

para inspirar

Divulgação/Moinho Nordeste

gerar 10 ton/dia de produto. Hoje são mais de 
340 colaboradores.

De acordo com o diretor-presidente, Valdo-
miro Bocchese da Cunha, desde o princípio a 
Moinho do Nordeste buscou ter diferenciais de 
qualidade, seja investindo em processos de tec-
nologia avançada ou estruturando sistemas de 
controle de qualidade e de certificação visando 
à satisfação de seus clientes. “Nossos maiores 
desafios são conciliar um abastecimento irre-
gular de matéria-prima (trigo) tanto em quan-
tidade como em valor para um fornecimento 
regular aos clientes e mercado consumidor, de 
forma sustentável”, afirma.

A chegada da pandemia provocou altera-
ções no perfil do consumidor da marca. “Em 
2020 houve um ressurgimento do cozinhar 
em casa, com muitos jovens descobrindo 
os panificados caseiros. O nosso propósito 
como empresa é de estimular a criatividade, 
e neste sentido vimos uma tendência de alta 
nas vendas, com um crescimento de 10% em 
volume em relação a 2019”, relata. Premiada 
diversas vezes por clientes e pela Associação 
Nacional de Fabricantes de Massas, Biscoi-
tos e Panificação (Abimapi), a companhia 
tem por meta estar sempre entre as três mar-
cas preferidas no Sul do Brasil. 

Certificada com os selos FSSC 22.000 e 
I’mgreen, a indústria trabalha com plástico 
verde e participa de diversos programas de 
logística reversa e de redução de resíduos. 
No futuro, conforme as palavras do presi-
dente, o objetivo é continuar levando o lema 
de inovar para inspirar a todos os lares das re-
giões Sul e Sudeste, mantendo investimentos 
constantes tanto na indústria como na divul-
gação da marca.
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Diante de demandas impostas pela pandemia e no 
cotidiano do negócio, gestores de supermercado 

precisam ter capacidade para atuar com celeridade

Decisões rápiDas
resiliência é um atributo necessário a todo em-
presário do ramo supermercadista. Como o se-
tor é considerado essencial e é frequentado por 
quase todos os consumidores gaúchos, natural-
mente acaba sendo alvo de muitas fiscalizações, 
regras e exigências. Quando uma lei é alterada, 
um tributo muda de alíquota, um novo hábito 
de consumo surge, quem não adapta suas ope-
rações ao momento rapidamente perde clientes, 
vendas e mercado. Some isso ao passo acelerado 
dos avanços tecnológicos para perceber como o 
autosserviço tem no dinamismo uma estratégia 
de sobrevivência. No decorrer da pandemia, por 
exemplo, essa habilidade foi posta à prova diver-
sas vezes, com a necessidade de implementação 
rápida de uma série de medidas sanitárias preven-
tivas ao contágio, além da obediência a decretos e 
bandeiras atualizadas semanalmente. 

A
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Há muitas situações na rotina da empresa que 
precisam de agilidade, adaptação e resiliência do 
supermercadista. É o caso de produtos que apre-
sentam algum problema e o lote precisa ser reti-
rado até de um dia para o outro das gôndolas e 
da circulação ou também quando a necessidade 
de mudanças rápidas surge dentro das lojas a par-
tir de alguma lei ou decisão jurídica. Segundo o 
consultor de varejo Marco Antonio Ablen Quin-
tarelli, os métodos mais eficientes e legais para se 
informar sobre novas medidas são as publicações 
no Diário Oficial da União, que incluem todas 
as leis de decretos oficiais que as empresas devem 
seguir, sem dúvidas ou questionamentos. “Sugiro 
também que cada empresa consulte seu depar-
tamento jurídico para interpretar corretamente 
aquilo que foi decretado sem incutir no entendi-
mento pessoal de cada um.”

O especialista em gestão Rogério Machado 
recomenda para todas as empresas que se crie 
um grupo de crise para casos em que os gestores 
precisam agir com celeridade. “Alguns são focados 
nessa situação nova da pandemia da Covid-19, 
porque toda hora muda um decreto, tem infor-
mação nova. Outros são focados dentro da equipe 
e outros com profissionais de fora, de apoio, como 
consultores, contadores, advogados, analisando as 
informações de mercado e determinações para a 
partir disso tomar atitudes assim que necessário.” 

De acordo com Machado, quando há recall, 
o fornecedor avisa o supermercado e ele toma as 
devidas providências. “É inviável para o super-
mercadista ficar se atualizando sobre cada for-
necedor, porque são muitos. Então a informação 
vem da própria indústria.” Para executar um pro-
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Mudanças de 
normas de operação 
decorrentes da 
pandemia demandam 
agilidade dos líderes

tocolo sanitário, o supermercadista fica sabendo 
primeiro pela imprensa. Segundo, o próprio pes-
soal da vigilância sanitária tem fiscalizado e orien-
tado. Quem tem apoio jurídico fica informado e 
comunica as lojas sobre como proceder. Nos sites 
da Agas e da Abras também sempre há informa-
ções atualizadas para o supermercadista acompa-
nhar. Para mudar cálculos de ICMS, o especialista 
diz que as empresas de contabilidade fazem esse 
trabalho. “Eles informam a loja que mudou a base 
de cálculo de determinado produto. Ou eles mes-
mos fazem no escritório ou informam e a loja faz 
no cadastro daquele produto.”

Estas informações das ações chegam pelo pro-
prietário ou gestor e eles repassam para o respon-
sável. ”Se for preço, é a pessoa do cadastro que 
vai lidar. Protocolo sanitário vai envolver as áreas 
de perecíveis. Alguns supermercados trabalham 
com nutricionistas, outros contratam médicos 
veterinários como responsável técnico. Em caso 
de recall, o repositor vai ao corredor e toma deter-
minada atitude. Retira, dá o start para que aquela 
ação ocorra”, explica Machado. 

Segundo a CEO da Rede Tischler, Mariane 
Labres, toda vez que sai um novo decreto mu-
nicipal, desde março do ano passado, agem ra-
pidamente. “A primeira medida que tomamos, 
mesmo que não exigida pelo decreto, foi fechar 

todos nossos caixas com acrílico, para isolar as 
operadoras. Fizemos da noite para o dia, contatei 
um fornecedor local que no domingo cortou to-
dos os painéis e instalamos loja a loja, no total de 
95 check-outs. Depois com avanço dos casos e gra-
vidade, instalamos pias em frente a todas as lojas, 
papel toalha, sabonete líquido e tapete sanitizante. 
Também compramos termômetro e medimos a 
temperatura.” Além dos protocolos da pandemia, 
outros casos de ações rápidas na gestão citadas por 
Mariane são dispensar maiores de 60 anos e me-
nor aprendiz. A forma como se informa e atualiza 
sobre novas medidas é através do seu jurídico e  
junto à prefeitura e Secretaria de Saúde. 

Com quase 40 anos atuando na área, Quin-
tarelli já teve prejuízos por não se adequar a uma 
medida. “Com o lançamento do Plano Cruzado 
os “fiscais do Sarney”, público que ia às lojas “co-
brar” os controles do plano, tive muito prejuízo 
pelo desconhecimento dos “fiscais” que atuavam 
nas lojas sem nenhum controle ou entendimento 
da legislação.” Além disso, o consultor do varejo 
diz que já teve alguns clientes que se prejudica-
ram por não informar corretamente ao público 
as medidas que estavam sendo aplicadas num de-
terminado decreto. “Mesmo atuando de maneira 
correta, a informação que está chegando ao públi-
co é de suma importância.”

©iStock.com/Tanawat Pontchour
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Oferta variada de fiambres é obrigação para  
reter e conquistar clientes, já que produto é usado  

no dia a dia e em ocasiões festivas

AcompAnhAmento
perfeito

resunto, salame, mortadela, chester, peito de 
peru. Os fiambres são produtos de alto giro em 
qualquer supermercado. Alimentos perfeitos 
para consumo doméstico ou festivo, em pica-
dinhos, sanduíches, quitutes e receitas variadas, 
não podem faltar nas prateleiras de resfriados 
justamente por essa versatilidade. Boas fontes 
de proteína, os produtos também geram lucro 
e retenção, dois fundamentos de um estabele-
cimento próspero.

Um dos grandes trunfos da categoria é 
não apenas oferecer variedades em tipos, se-

P
não também em formatos: cubos, fatiados, ti-
ras, inteiros. Largamente usado como recheio 
de sanduíches, quiches e aperitivos, o fiambre 
é muito útil no dia a dia de quem cozinha – 
afinal, ele ajuda a incrementar massas, risotos e 
harmoniza com queijos.  

Este é um tipo de alimento que tem imensa 
variedade e provém de diferentes tipos de car-
ne. O mais comum é o proveniente do porco, 
com um tom rosa muito caraterístico. Outras 
variedades comuns são os fiambres de aves, 
normalmente apresentando-se com um tom 
mais branco cru ou acastanhado. O fiambre 
é uma palavra adotada da língua espanhola, lá 
significando qualquer tipo de produto de carne 
preparado para ser consumido frio; nessa acep-
ção, inclui todos os produtos de carne curada, 
incluindo o próprio presunto, os embutidos e 
outros produtos de salsicharia. Em português, 
também se usa esta palavra para a carne condi-
mentada e cozida de animais.

Os alimentos ultraprocessados, fabricados 
com vários ingredientes envolvendo sal, açú-
car, óleos e gorduras, correspondem a cerca 
de um quinto (19,7%) das calorias consumi-
das pela população brasileira com dez ou mais 
anos de idade, de acordo com dados divul-
gados no ano passado pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). Os frios 
e embutidos representam 1,6% das calorias 
totais. A margarina representa 2,8%, seguida 
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por biscoito salgado e salgadinho “de paco-
te” (2,5%), biscoitos doces (1,7%). Também 
aparecem na lista sobremesas industrializadas, 
refrigerantes e cachorro-quente.

Pesquisa de hábitos
O estudo Opinion Box Insights, realizado 

com mais de 2 mil pessoas em outubro de 2019, 
apontou os hábitos de compra e consumo, as 
marcas mais lembradas, queridas e recomen-
dadas no que diz respeito a frios e embutidos. 
Uma das constatações é a de que não existe 
uma preferência de horários para o consumo 
desses produtos. Eles estão presentes de forma 
similar em todas as refeições, do café da manhã 
ao jantar. E a frequência de consumo também é 
alta, ainda que os gastos mensais não sejam tão 
expressivos. 56% consomem frios e embutidos 
uma vez por semana ou mais. Metade gasta 
mais de R$ 50 por mês nessa cesta.

Como é comum na hora de escolher alimen-
tos, o sabor, o preço e a marca são os principais fa-
tores que influenciam a definição por um produ-
to no supermercado. Sadia, Perdigão e Seara são 
grandes nomes do mercado de frios e embutidos, 
mas não são as únicas marcas expressivas. Outras 
empresas se destacam de acordo com as regiona-
lidades. No Rio Grande do Sul ainda podem ser 
citadas Frimesa, Aurora Alimentos, Friboi, Swift, 
Minuano e Languiru, entre outras. 

A Região Sul responde por 14% do con-
sumo nacional dessas categorias. As classes 
AB são responsáveis por uma fatia de 23% das 
compras e as classes CDE pelos 77% restantes. 
Homens e mulheres de todas as idades são os 
consumidores. Os fiambres mais consumidos 
são o presunto (73%), mortadela (67%) e peito 
de peru/frango (52%). Os supermercados, hi-
permercados e mercados de bairro são os locais 
preferidos para adquiri-los. 

Consumidor escolhe 
fiambres por sabor, 
preço e marca
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tiPos de fiambres 

 O presunto é o mais tradicional 
item da categoria, o mais vendido. 
Feito com o pernil, uma parte 
nobre e pouco gordurosa do 
porco, é vendido em versões 
magra e gorda, fatiado, em cubos, 
em retalhos ou inteiro.

 O apresuntado tem mais gordura 
e até 2% de amido para dar 
volume – por isso é mais barato.

 A mortadela é uma mistura de 

carnes de boi e porco moídas, com 
adição de gordura, água e alho.

 O salame ou salamito é uma 
mistura de carne de porco e 
toucinho, numa forma mumificada. 
Depois de enfiado numa tripa, ele 
é guardado 35 dias numa estufa 
até perder quase toda a água. 
Desidratado, demora para estragar.

 A copa é preparada com fatias 
de um músculo do pescoço do 

porco. Também é mumificada, mas 
leva quase o dobro do tempo para 
ficar pronta.

 Presunto parma ou prosciutto 
é o nome italiano que designa 
um tipo de fiambre de pernil de 
porco curado a seco, envelhecido 
e temperado, costumeiramente 
fatiado e servido sem cozimento. Na 
acepção original é apenas presunto, 
mas no Brasil o termo passou a ser 
conhecido como presunto cru.
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A ponta de gôndola é mais que 
um local extra de venda: trata-
se de um espaço nobre, com 
grande destaque para produtos 
estrategicamente posicionados 

Primeiro PAsso 
é A escolhA
o ideal é expor ao menos dois produtos 

diferentes na ponta de gôndola do seu negócio. 
Por isso, é preciso pensar de forma estratégica. 
Uma boa dica é posicionar produtos da mesma 
marca, mas com aromas, sabores e cores diferen-
tes. Por exemplo: dois produtos de limpeza que 
mudam apenas a fragrância, pipocas de micro-on-
das em que se muda apenas o sabor, entre outros.

Diego Castro/Temática Diego Castro/Temática

Ponta de gôndola

AcelerAção de giro
A ponta de gôndola também pode ser utilizada para 
colocar aqueles produtos que estão com baixo giro. 

Para essa estratégia funcionar, lembre-se de organizá-los 
de forma adequada, sinalizar com cartazes e, se possível, 
fazer kits ou promoções do tipo “leve 3 pague 2”. essa ação 
consegue aumentar o tíquete médio das vendas e, ao mesmo 
tempo, ajuda a girar o seu estoque.

TrAbAlhe 
mArgem e 
oferTA

o consultor do varejo geraldo Jardim 
recomenda aliar um produto em 
oferta com um produto que gere 
margem de lucro para o supermerca-
dista. A exposição pode ser verticali-
zada, deixando o item com desconto 
para o meio e o item complementar 
nas margens laterais. A exposição 
também pode ser horizontal, deixan-
do as ofertas para as partes superio-
res e inferiores, e a prateleira no nível 
da visão para a margem.

VendA comPlemenTAr
como é 
um espaço 

nobre, de grande 
visibilidade, muitos 
lojistas o aproveitam 
para apostar no cross 
selling, colocando 
lado a lado, ou um 
acima do outro, pro-
dutos complementa-
res. Assim, o cliente 
compra o que queria 
e acaba levando 
algo a mais. Alguns 
exemplos: fraldas e 
lenços umedecidos, 
café em pó e filtros 
de papel, macarrão e 
atomatados. 
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VArie os ProdUTos com 
freqUênciA
gerir um supermercado é algo 

dinâmico e que deve acompanhar diariamente 
as necessidades e desejos dos clientes. de 
tempos em tempos mude os produtos que estão 
expostos na ponta de gôndola. examine quais 
foram os produtos mais (ou menos) vendidos 
no último mês ou semana, por exemplo. A partir 
disso, verifique quais mercadorias fazem sentido 
serem expostas nesse espaço. o ponto extra 
evita constantes reposições naqueles dias em que 
o supermercado faz promoções especiais com 
produtos de grande procura.

Preços VisíVeis
é essencial que os preços dos produtos 
estejam sempre certos e fáceis de 

encontrar. Tenha em mente que a falta de preço 
visível nos produtos é um dos maiores fatores 
para a desistência da compra. Assim sendo, 
mesmo se você organizar bem a sua ponta de 
gôndola e escolher de maneira estratégica as 
mercadorias que irão compor ela, de nada adianta 
se os preços não estiverem bem-sinalizados. 

PArceriA nA diVUlgAção
Já que estamos tratando de espaço nobre, você 
pode negociar com fornecedores essa exposição. 

o marketing da indústria já criou uma série de artifícios para 
aproveitar ao máximo aquele espaço, como o uso de racks 
ou displays que são instalados ali na chamada ‘orelha’, ao 
lado da prateleira. na ponta de gôndola também podem ser 
utilizadas montagens criativas e atraentes, como wafers ou 
enlatados em espiral, entre outras.

comPrA Por imPUlso
As compras por impulso são um forte motor 
do varejo supermercadista. são aquisições 

de autoindulgência, ou de necessidade percebida 
no momento, que a loja fomenta por meio de suas 
estratégias. oito em cada dez consumidores admitem 
que promoções supermercadistas os levam a colocar no 
carrinho mais itens do que haviam planejado. 

Diego Castro/Temática
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Indústrias de todo o país renovaram seu portfólio 
em razão de novos hábitos e regras decorrentes da 

pandemia de coronavírus

ESTÍMULO À CRIATIVIDADE
s novas preocupações sanitárias, as medidas de 
isolamento social, o maior tempo vivido em casa 
em decorrência do home office, a crise de forne-
cimento de matérias-primas para embalagens. 
Todos esses fatores, vindos na esteira da pande-
mia de coronavírus, provocaram as indústrias 
a lançar produtos e a renovar seus portfólios. 
Linhas antimicrobianas, antivirais, máscaras de 
papel, pratos prontos sem necessidade de refri-
geração, misturas para fazer pão em casa, água 
mineral em caixinha, vinho em lata, refrigeran-
te em papel. A criatividade continuou dando as 
cartas para satisfazer o consumidor e manter as 
equipes de trabalho.

Um desses exemplos vêm da Bettanin, que  
colocou no mercado o EsfreBom Sacos para 

A
Lixo Antiviral, com uma tecnologia que inati-
va o grupo de vírus do coronavírus, oferecendo 
maior segurança a todos que tiverem contato 
direto com o produto. “Com a questão da pan-
demia, nos movimentamos para rapidamente 
desenvolver algo que pudesse contribuir de 
forma efetiva com as pessoas”, conta o gerente 
corporativo de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Produtos da InBetta, Darlan de Mello. A Uni-
lever aproveitou o momento para, por meio da 
marca OMO, lançar sabão sanitizante e lenços 
desinfetantes que atuam na capa de gordura e 
proteína do coronavírus, destruindo essa pa-
rede. Com a marca de limpadores Cif, entrou 
em novos segmentos. O portfólio agora traz, 
além dos já conhecidos cremosos e multiusos, 
formatos inovadores como pó, lenços umede-
cidos, aerossol e limpadores perfumados.

A família de Pinho Sol aumentou com a 
criação de Pinho Sol 2x Poder, que promete 
eliminar 99,9% das bactérias e germes em ape-
nas 30 segundos, isso graças ao dobro de con-
centração do ingrediente antibacteriano versus o 
produto original. Na Minuano (da fabricante 
Flora), surgiram dois novos produtos para os 
consumidores: o álcool 70% em gel e o álcool 
em aerossol, com ação bactericida, para desin-
fecção de superfícies e objetos. Segundo João 
Gandolfi, gerente de Marketing de Minuano, 
“mais do que nunca, limpeza e desinfecção se 
tornaram sinônimo de proteção”.

A diversificação e aposta em outra categoria 
foi alternativa para a Rasen Bier, cervejaria de 
Gramado que começou a vender álcool em gel 
em maio de 2020. O objetivo foi manter o quadro 

©iStock.com/Tshum 
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Produtos de higiene e 
limpeza representam 
categoria fortemente 

impactada 
pela Covid-19

Preparo de 
alimentos dentro 

do lar cresceu 
exponencialmente

de colaboradores da empresa diante da queda de 
demanda nos primeiros meses de pandemia, mas 
o produto entrou como fixo no portfólio. 

Linha de aLimentos
A Perdigão trouxe ao mercado pratos pron-

tos que não precisam de refrigeração, como 
estrogonofe de frango e feijoada, entre outros. 
O crescimento das refeições realizadas no lar, 
bem como a economia de espaço na geladeira 
e no freezer foram os propulsores da inovação.
Os produtos são cozidos e temperados, passam 
por um processo de envase a vácuo e, após em-

balados, recebem um cozimento em altas tem-
peraturas por meio da esterilização, sem uso de 
conservantes. O movimento Fique em casa tam-
bém estimulou a Wickbold a lançar um mix de 
farinhas para pão pela marca Do Seu Forno, só 
necessitando acrescentar água e óleo para o pre-
paro doméstico de quatro sabores.

Velhas bebidas em novos formatos. A pan-
demia mostrou que o tradicionalismo está sen-
do abandonado na apresentação de produtos. A 
Evino, um dos maiores e-commerces de vinhos 
no Brasil, não apenas criou uma marca própria 
(Vibra!), como decidiu comercializá-la em latas 
de 269ml em quatro tipos (tinto, rosé, branco e 
espumante). Eduardo Souza, CMO da empre-
sa, diz que o modelo já é tendência na Europa. A 
Evian, marca de água mineral da Danone, anun-
ciou em julho do ano passado o lançamento de 
uma garrafa PET reciclada sem rótulo. É a Evian 
Pink de tampa rosa. O rótulo de polipropileno 
foi substituído pela marca gravada em relevo 
no molde de injeção da pré-forma, o que faci-
lita a reciclagem. Pensando no meio ambiente, 
a Coca-Cola Europa apresentou, em outubro, 
o primeiro protótipo de uma garrafa de papel, 
em parceria com uma startup dinamarquesa. Por 
enquanto ainda há um revestimento interno de 
PET e tampa plástica, mas o objetivo é ter uma 
embalagem 100% à base de celulose.

©iStock.com/Eldinhoid 
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Desenvolvimento 
contínuo

epois de anos trabalhando em outras empre-
sas fora do Rio Grande do Sul, o fundador do 
Dellazeri Supermercado, Armando Dellazeri, 
adquiriu experiência e decidiu empreender no 
varejo. Retornou para o Estado e em 1º de se-
tembro de 1985 iniciou um minimercado de 
bairro em Viamão. A loja tinha 100 m², açougue 
e mercearia e quem trabalhava era Armando e o 
seu ex-sócio. O ponto foi escolhido por ser um 
bairro na região metropolitana com potencial 
para crescimento. 

Em 2006, o Dellazeri Supermercado realizou 
uma ampliação e a loja chegou a 1000 m². No 
ano de 2020 houve outra reforma maior ainda, 
com renovação substancial em design e arquitetu-
ra. Hoje, o supermercado possui 1150 m² de área 
de vendas e 4.320 m² de área total da empresa, 
com 17 mil itens. É uma loja com açougue, pa-
daria, mercearia, ferragem, bazar, 13 check-outs, 75 
funcionários e 60 vagas de estacionamento. 

O perfil do consumidor do Dellazeri Super-
mercado é das classes BCDE. “Por ser dentro 

D
do bairro, atende o público da região”, comenta 
Armando. Fazer parte da Rede Grande Sul, 
segundo ele, é ótimo. “A rede é excelente, 
dá apoio para o associado em diversas áreas, 
principalmente na questão comercial.” O ob-
jetivo da empresa é o crescimento constante 
com uma base bastante sólida. 

Os diferenciais de negócio implementados 
pelo supermercado são o ambiente e arquite-
tura da loja, padaria com fabricação própria, 
qualidade no atendimento e açougue de ex-
celente qualidade. De acordo com Armando, 
o maior desafio de uma loja no autosserviço 
hoje é encontrar um ponto adequado em que 
o público corresponda ao investimento. 

As perspectivas para 2021 são apenas para 
superar a inflação, por ser um bairro afasta-
do e no meio de uma pandemia. Como plano 
para o futuro no médio prazo, Armando diz 
que quer “consolidar os processos e boas prá-
ticas iniciados nos últimos anos como cultura 
da empresa”.

O Dellazeri 
Supermercado 
iniciou no ano 
de 1985 como 

minimercado de 
bairro, cresceu e em 

2006 realizou uma 
grande ampliação 

que chegou a 1000 m²

Divulgação/Armando Dellazeri
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VINÍCOLA AURORA 

VINHO COMEMORATIVO 
AOS 90 ANOS
Acaba de chegar para o consumidor o rótulo 
Aurora 90 Anos, um vinho tinto elaborado com 30% 
de Cabernet Sauvignon 2015, 50% de Merlot 2018, 
15% Tannat 2018 e 5% de Cabernet Franc 2019. 
O contrarrótulo conta com um QR-Code que ativa 
uma animação sobre a história da vinícola mais pre-
miada do país.

Divulgação/Vinícola Aurora

SANTA CLARA

NOVOS SABORES DE FONDUE
A cooperativa gaúcha lançou o Fondue de Chocolate 
Branco em 400g e o Queijo Coalho com Orégano 
500g. A linha conta ainda com os sabores de chocola-
te, doce de leite, queijo, quatro queijos e bisnagas de 
1,8kg de chocolate e queijo. 

NESFIT 

CEREAIS MATINAIS E NOVA 
IDENTIDADE VISUAL
A marca de cereais matinais adultos da Nestlé apre-
senta duas novas opções de sabores: Mel com Amên-
doas Zero Adição de Açúcares e Cacau Zero Adição de 
Açúcares. Além dos novos sabores, a Nesfit também 
revela uma nova identidade visual para toda sua linha, 
inspirada no design clean para o público. 
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NESCAU 

NOVIDADES NA CATEGORIA DE 
ACHOCOLATADO EM PÓ
As versões Nescau Duo e Nescau Intense chegam em 
edição limitada. Nescau Duo traz aos consumidores 
a combinação do Nescau tradicional com chocolate 
branco. Já Nescau Intense chega para agradar os 
consumidores que adoram um toque de cacau extra 
em seu achocolatado. 
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YVY DESTILARIA

TRILOGIA BRASILEIRA 
Chegou a primeira trilogia de gins brasileiros. Em 
Mar, Terra e Ar, a Yvy se propõe a ‘destilar’ o que 
o Brasil tem de melhor. Mar celebra os povos 
que chegaram ao Brasil. Terra ‘mergulha’ nos seis 
biomas nacionais, representado por 19 ingredientes 
dos povos nativos do Brasil. Ar é a mistura que 
caracteriza o Brasil contemporâneo e globalizado.

AURORA

PRESUNTO 
COZIDO SEM 
CAPA DE 
GORDURA 
O presunto Aurora é 
produzido com car-
nes e ingredientes 
selecionados, garan-
tindo um produto 
macio, saboroso 
e muito suculento. 
É também prático, 
pois vem pronto para 
consumir e é ideal 
para lanches, aperiti-
vos e acompanhamento nas 
refeições.

Divulgação/Sítio Recanto do Queijo
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NESTLÉ

MARCA CONSAGRADA 
EM TRÊS VERSÕES
Em comemoração aos 100 anos da Nestlé da marca 
Moça no Brasil, chegou ao mercado em abril o Moça 
Mini, versão repaginada do famoso Mocinha, em edi-
ção limitada. O produto está disponível nos sabores 
original, chocolate e morango e em um novo formato 
com embalagem abre e fecha.

Divulgação/Nestlé

SÍTIO RECANTO DO QUEIJO

RELÍQUIA DA CANASTRA EM 
FORMATO “FIAPINHO”
O queijo parmesão ralado Relíquia da Canastra agora 
está disponível no formato “Fiapinho”, nas versões 
10g, 50g e 100g. A nova linha é considerada ideal 
para acompanhar bons pratos e incrementar as 
receitas. A embalagem do produto também ganhou 
design especial. 
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Perfil do fornecedor (Distribuidora Zanella)

soluções pet 
m 2005, a Distribuidora Zanella iniciou a em-
presa com o segmento pet voltado apenas para 
produtos essenciais, principalmente rações. 
“Foi então onde enxergamos oportunidade de 
um amplo mercado a ser desenvolvido, buscan-
do ser pioneira em inovação para o segmento”, 
explica o diretor comercial Marcelo Zanella. A 
empresa é de médio porte e tem como funda-
mentos básicos o comprometimento com o tra-
balho, ética e transparência.

A Distribuidora Zanella está localizada es-
trategicamente em Estrela, centro do Estado, 
em uma área de 3 mil m². Contam com uma 
operação moderna e rastreável e possuem 62 
funcionários. O mix de produtos são brinque-
dos, acessórios, produtos de higiene, petiscos e 
granulados líderes de mercado. No portfólio há 
marcas exclusivas como Pipicat, Keldog e It’s 
Pet, entre outras.

A empresa atende em torno de 5 mil clien-
tes ativos distribuídos em todo o Rio Grande do 
Sul e trabalha com uma média de seis mil itens. 
O principal diferencial da empresa é a adaptação 
do mix para o varejo. “Buscamos trazer o me-
lhor do canal especializado para o varejo. Possu-
ímos uma solução completa e excelente resul-

E

Distribuidora 
Zanella, sediada 

em Estrela, é uma 
empresa sólida 

e competitiva do 
segmento pet

Eduarda Lenhardt

tado, sem a necessidade de o varejista atender 
diversos fornecedores”, destaca Marcelo.

Segundo Marcelo, o maior desafio vem sen-
do ampliar o espaço do pet no varejo. “Clien-
tes que vem apostando na nossa parceria estão 
tendo resultados superiores a categorias próxi-
mas”, comenta. De acordo com ele, o objetivo 
da Distribuidora Zanella é ser referência para o 
varejo, ou seja, a solução do pet no autosservi-
ço. “Estamos sempre em busca de novidades e 
satisfação dos nossos clientes. Somos uma em-
presa sólida e competitiva, buscando superar as 
expectativas, gerando segurança aos envolvidos 
(colaboradores, clientes e fornecedores).”

Atualmente, o setor supermercadista re-
presenta 20% nos negócios, com um cres-
cimento de 50% nos últimos 12 meses. As 
perspectivas são boas para 2021. Marcelo 
diz que “contrariando muitos mercados, em 
2020 crescemos 32% e nossa projeção para 
2021 segue nos mesmos patamares. Neste 
ano a empresa investiu pesado em logística e 
continua a expandir o setor, porque foi nosso 
grande entrave para maiores resultados em 
2020, pois tivemos muita dificuldade de en-
tregar a demanda que tivemos.” 
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Produtos pré-prontos congelados são práticos  
para preparar e podem ser encontrados  

em variedade no supermercado

Facilidade na cozinha 
as gôndolas refrigeradas dos supermercados 
há uma grande variedade de produtos pré-
prontos congelados: pizzas, lasanhas, pães de 
queijo e hambúrgueres, entre outros. Eles 
têm a característica de serem rápidos e práti-
cos uma vez que já vêm cortados, separados 
em porções e pré-cozidos. Apenas é necessá-
rio para consumi-los fritar ou aquecer. 

Segundo a Nielsen, o total de vendas no 
Brasil do autosserviço e cash and carry no pe-
ríodo entre 10 de janeiro e 11 de abril deste 
ano considerando um levantamento da em-
presa de uma categoria de carnes congeladas 
que contém os segmentos de pratos prontos, 
hambúrguer, pequenos moldados, cortes, ste-

N
ak, lanches prontos, recheados, tortas, salgadi-
nhos, almôndega, kibe e mini kibe, pratos pré-
prontos e outros foi de R$ 177,2 milhões. 

De acordo com a Nielsen, no Rio Gran-
de do Sul, durante o mesmo período, o to-
tal de vendas no autosserviço e cash and carry 
da categoria de carnes congeladas foi de R$ 
49,1 milhões. Com o crescimento nas vendas 
de 16,6%. Sendo que o autosserviço cresceu 
14,2% e o cash and carry 21,3%. Todos os seg-
mentos crescem nas vendas de forma consis-
tente e distribuída tanto na região Sul quanto 
no Rio Grande do Sul. Apenas os pratos pré-
prontos retraem no Rio Grande do Sul. 

Com destaques para os crescimentos de 
66% no Sul e 113% no autosserviço do Rio 
Grande do Sul do kibe e mini kibe, da al-
môndega no autosserviço do Rio Grande do 
Sul (89,6%) e hambúrguer do cash and car-
ry no Rio Grande do Sul (66,6%). A Niel-
sen aponta os 5% dos segmentos que fazem 
87,1% do faturamento da região Sul: pratos 
prontos, hambúrgueres, pequenos moldados, 
cortes e steak. 

Conforme a pesquisa ConsumerWatch 
Express Shopper, da KantarWorldpanel, reali-
zada em 2017, 61% dos brasileiros consomem 
pratos congelados, prontos ou semiprontos.
Outro levantamento do Instituto Data Po-
pular sobre a alimentação dos brasileiros em 
2011 mostrou que a classe C consome bem 
menos pratos semiprontos congelados do 
que a classe média. Esse tipo de produto é 
consumido por 44,2% dos entrevistados da 
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classe C; 58,2% do público dos grupos A e B; 
e 36,2% das pessoas das classes D e E. A pes-
quisa ouviu cerca de 18 mil pessoas no país 
no segundo trimestre de 2011. 

A Associação Brasileira de Indústria de 
Alimentos (Abia) destaca os principais fatores 
que têm contribuído para a expansão de pratos 
prontos e semiprontos congelados: a evolução 
da participação feminina no mercado de traba-
lho. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) em 2014, as mulheres 
representaram 44% da população economica-
mente ativa. O crescimento de pessoas moran-
do sozinhas, a busca por conveniência e gour-
metização e o avanço da urbanização. 

História do processo  
do congelamento de alimentos

A química de alimentos Liane Slawski So-
ares, explica que antes da invenção da gela-
deira, o que mais se tem conhecimento é a 

conservação de produtos cárneos. As técnicas 
mais utilizadas eram a salga, defumação ou 
até mesmo a secagem ao sol. 

Em 1924, o inventor americano Claren-
ce Birdseye desenvolveu o primeiro processo 
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de congelamento rápido que daria origem à 
indústria de alimentos congelados. Birdseye, 
que era um comerciante de peles, foi em uma 
expedição de comércio de peles por cinco 
anos na península canadense de Labrador em 
1912. Durante o período, Birdseye observou 
que o povo esquimó Inuit congelava os ali-
mentos no inverno, devido aos desafios de 
adquirir alimentos frescos. Eles faziam com o 
recurso de uma técnica que envolvia o uso de 
elementos, gelo, vento e temperaturas frias, 
para congelar peixes recém-pescados instan-
taneamente. O inventor notou que os peixes 
se mantinham conservados por um vasto 
período e poderia ser consumido depois de 
descongelar, como se fosse fresco. Apenas 
pequenos cristais de gelo se formaram no 
peixe e suas paredes celulares permaneceram 
intactas.

Birdseye formou uma empresa, Birdseye-
Seafood, Inc., para congelar filés de peixe com 
ar refrigerado no ano de 1922. Em 1924, ele 
desenvolveu um processo inteiramente novo 
para o congelamento rápido comercialmente 
viável: embalar peixes em caixas de papelão 
e, logo após, congelar o conteúdo entre duas 

superfícies refrigeradas sob pressão. Para pro-
mover esse método, Birdseye criou uma nova 
empresa, General Seafood Corporation. 

No ano de 1929, Birdseye vendeu sua em-
presa e patentes por US$ 22 milhões para a 
Goldman Sachs e a PostumCompany que se 
tornou a General Foods Corporation.A Ge-
neralFoods manteve a marca Birdseye, mas 
inseriu um espaço entre as duas sílabas para 
criar a marca BirdsEye. Durante o início da 
década de 1930, a General Foods lançou os 
legumes, frutas, carne e peixe congelados da 
BirdsEye no supermercado dos Estados Uni-
dos, transformando a maneira como os ame-
ricanos cozinhavam e comiam.

Foi em 1960 que, no Brasil, as indústrias 
de alimentos congelados e resfriados começa-
ram. Com a importação de equipamentos pelas 
indústrias de pescados e carne para o congela-
mento industrial. Ainda na década de 1960, no-
vos congeladores domésticos para supermerca-
dos começaram a ser produzidos no Brasil. Foi 
quando ocorreu o início de três importantes 
produções, e o país se tornou um dos maiores 
exportadores mundiais de suco concentrado de 
frango, laranja e carne bovina congelada.

Que tal um molho tártaro para acompanhar os bolinhos de bacalhau congelados que você encontra no 
supermercado? É preciso que o bolinho de bacalhau congelado seja frito em óleo aquecido e novo. Assim, se 
evita que o produto se desfaça durante o processo. Confira a receita do molho tártaro: 

Ingredientes para o molho tártaro

Fonte da receita: Blog Marola com Carambola

Modo de preparo

1. Em um processador, coloque o picles, as alcaparras, a salsinha e as 
raspas de limão.
2. Em uma tigela, coloque a maionese, a mistura processada e o suco do 
limão. Tempere com sal e misture bem. 

 200 g de maionese (de 
preferência caseira)

 3 picles de pepino cortado em 
pedaços grandes

 1 colher de sopa de alcaparras 
(opcional)

 3 ramos de salsinha picada 
grosseiramente

 Suco de 1 limão siciliano

 Raspas de 1 limão siciliano

 Sal

RECEiTA
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O uso de chatbot nos canais digitais das empresas 
ajuda a solucionar dúvidas, registrar reclamações e 

até promover mais vendas

Atendimento por robô
s chatbot são programas de computador que 
tentam simular um ser humano na conversa-
ção com as pessoas. Várias empresas do varejo 
e outros setores já apostam no atendimento 
por robôs virtuais nos seus canais de relacio-
namento, para esclarecer dúvidas ou até solu-
cionar problemas recorrentes. Sua capacidade 
permite filtrar as demandas que chegam dos 
clientes e separá-las por assunto, criticidade 
e até direcioná-las para os times corretos, se 
houver necessidade. Os dados das interações 
podem ser gerenciados, o que contribui para 
que a empresa entenda quais são as principais 
demandas dos clientes e possa preparar a equi-
pe para resolvê-las com maior agilidade.

As Lojas Americanas e a Magazine Luiza, os 

O
bancos Bradesco e Caixa Econômica Federal já 
fazem uso dessa ferramenta de inteligência Ar-
tificial e Aprendizado de Máquina. Assistentes 
virtuais como a Siri, da Apple, ou a Alexa, são 
chatbots altamente desenvolvidos. Na visão do 
professor de Informática da Unisinos, Gilberto 
Irajá Müller, há várias vantagens na tecnologia. 
Uma delas é a redução do custo de operação e 
automação no atendimento: há pesquisas que 
mostram que a utilização de chatbots reduz em 
30% os custos operacionais. 

Outros atrativos são a padronização de 
processos e respostas e a possibilidade de ofe-
recer assistência 24 horas por dia, sete dias 
por semana. “Outro aspecto fundamental 
está na resposta instantânea para o consumi-
dor, permitindo a resolução com base no his-
tórico do consumidor e da marca. Pesquisas 
mostram que até 80% das dúvidas podem ser 
resolvidas via chatbot. Ainda, melhoria de 99% 
no tempo de resposta, além de reconhecer di-
versos padrões de casos distintos para aquela 
dúvida”, diz.

Müller ressalta, todavia, alguns cuidados 
que se deve ter ao implantar chatbot. O primei-
ro é procurar uma plataforma consolidada e 
com cases de sucesso no seu segmento. Um 
dos fracassos na implantação de chatbots está 
justamente em não mapear adequadamente a 
operação e, consequentemente, não conseguir 
atender às necessidades do consumidor. “Mo-
nitore e calibre diariamente a utilização dos 
robôs, principalmente com pesquisas de utili-
zação. Os chatbots mais utilizados são via texto, 
mas leve em consideração que um consumi-
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Veja o que o robô pode fazer

 Escalabilidade de atendimento: cha-
tbots permitem atender um número 
grande de consumidores, permitindo 
assim escalar de forma transparente 
o atendimento, pois o consumidor 
tem o sentimento do atendimento ser 
individualizado e só dele.

 Manter a marca presente em mul-
ticanais: muitas vezes não consegui-
mos atingir os diversos canais devido 
à diversidade do público-alvo e falta 
de estrutura operacional.

 Aumentar as possibilidades de 
interação com o consumidor: a 

pandemia definitivamente acelerou a 
automação de processos e inserção 
de novas tecnologias. 

 Aumentar a produtividade e foco 
dos atendentes: como os chatbots 
têm potencial para redução de custo 
e tempo, melhora-se a produtividade 
dos atendentes em focar no que 
realmente interessa. Para isso, deve-
se estar em constante verificação 
dos insucessos dos chatbots para 
calibrá-los.

 Acompanhamento pós-
venda:robôs ajudam na fidelização 

do consumidor. Por isso, pós-ven-
das também é uma alternativa de 
utilização. 

 Contratações: a tecnologia pode 
ser utilizada para selecionar can-
didatos a vagas de emprego. O 
assistente virtual pode coletar da-
dos via texto, examinar currículos e 
encontrar informações relevantes 
para a função,tornando o processo 
mais fácil, fornecendo o feedback. 
Também pode agendar entrevistas, 
por meio do calendário da empresa, 
ou mesmo um sistema integrado de 
reservas online. 

dor poderá ligar para o SAC, por isso, pense 
em versões de áudio.”

resolução de problemas
Rafael Souza, CEO da Ubots, startup gaúcha 

com foco em serviços de atendimento digital, 
já desenvolveu soluções para as farmácias Pan-
vel e a para as Lojas Lebes. “Automatizar parte 
dos contatos permite ter escala nas conversas e, 
como 99% dos celulares no Brasil têm WhatsA-
pp instalado, o mais prático é utilizá-lo como 
canal de interação com o robô, embora outros 
canais também sejam compatíveis”, explica. 
“Um supermercado, por exemplo, pode utilizá-
lo para informar horário de atendimento, preços 
de produtos, status de pedido, promoções do dia, 
qualquer ação repetitiva que exija respostas pa-
dronizadas simples ou complexas.”

O processamento de linguagem natural per-
mite a compreensão de diversas formas de re-
ceber a mesma pergunta de usuários distintos. 
Para eles, uma boa vantagem na ferramenta é a 
conversa assíncrona, ou seja, você não precisa 
ficar esperando a resposta ou dar feedbacks ime-
diatos. “O primeiro passo é entender o que é 
automatizável: assim desenhamos as obrigações 
do robô. Trabalhamos com sistemas de diálogos 
com parâmetros que ele pode percorrer, com 
base na Inteligência Artificial”, conta. 

Resistências existem. “Elas ocorrem devido a 
algumas experiências ruins com robôs que não 
resolviam os problemas, não porque as pessoas 
reprovem a tecnologia”, explica. Empresas mais 
tradicionais também têm dificuldades de digita-
lização e integração de sistemas. Os chatbots são 
tecnologias relativamente novas, não triviais.Ou-
tra questão que tem sido aprimorada é a huma-
nização da linguagem, até mesmo com o enten-
dimento, pela máquina, de gírias e metáforas.
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AGAS JOVEM

NOVA DIRETORIA
É EMPOSSADA ONLINE

m novo grupo de sucessores supermercadistas 
tomou posse da direção do Agas Jovem para o 
biênio 2021-2022. Pela primeira vez, a cerimô-
nia de posse dos jovens supermercadistas foi 
realizada virtualmente. O evento aconteceu no 
dia 27 de abril, às 19h, por meio da plataforma 
de videoconferência Zoom.

A composição da nova diretoria tem como 
presidente Luiz Antônio Pereira (Supermer-
cados Guarapari) e vice-presidente Roberta 
Barreto (Codebal). Além dos diretores Arthur 
Bolacell (Mercado Brasco), Barbara Busatto 
(Supermercados Unisuper), Bruno Lang (Lang 
Supermercados), Denise Paolazzi (Super Bres-
ciense/GrandeSul), Guilherme Viezzer (Vie-
zzer Supermercados), Lucas Ortiz (Asun Su-
permercados), Mathias Schneider (Super Ivoti) 
e Raquel Beltrame (Beltrame).

Segundo o presidente do Agas Jovem, 
Luiz Pereira, os planos da gestão do biênio 
2021-2022 serão adaptados ao momento que 
vivemos hoje. “Há ainda muita incerteza 
acerca do que podemos fazer, pois a socia-
lização presencial está bastante prejudicada 

U
O evento de posse 

da nova diretoria 
do Agas Jovem 
foi transmitido 

virtualmente
pelo Zoom 

pelo regime de distanciamento imposto para 
o combate ao Covid-19”, explica. Conforme 
ele, os cursos e encontros pelo menos até o 
3º trimestre de 2021 se darão de forma on-
line. “Contudo, o conteúdo não poderia ser 
mais atual e necessário ao desenvolvimento 
das empresas. Serão quatro encontros onli-
ne com profissionais do setor, que dividirão 
com o grande grupo a sua experiência e in-
sights sobre os assuntos: e-commerce em 8 de 
junho, gerenciamento de categorias no dia 13 
de julho, marketing digital no dia 10 de agosto 
e logística no dia 14 de setembro.”

A nova diretoria quer repetir o sucesso do 
Programa de Desenvolvimento de Lideran-
ças, uma espécie de GES voltado aos suces-
sores, empresários e líderes do setor super-
mercadista. O presidente conta que a gestão 
2019-2020, da qual a maioria da diretoria par-
ticipou, realizou grandes façanhas servindo 
de exemplo para outras Associações Estadu-
ais. “Nesse sentido, desejamos estreitar esses 
laços nacionais das lideranças jovens do setor, 
criando um grande encontro (esperamos que 
presencial, se possível) para trocarmos ideias 
e experiências.” 

liVe espeCial em ComemoRaÇÃo
ao Dia Do CHuRRasCo 

No dia 17 de abril, o Agas Jovem realizou 
uma live especial no seu perfil do Instagram 
(instagram.com/agasjovem) para celebrar o 
Dia do Churrasco. 

O diretor do grupo de jovens supermer-
cadistas Bruno Lang foi o responsável por 
comandar a churrasqueira e compartilhar co-
nhecimento, técnicas e dicas para aprimorar 
o churrasco com os cortes de picanha, coste-
la, entrecot, vazio, maminha e prime rib do 
Frigorí fico Callegaro. 
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CURSOS LIVRES 
ONLINE

Agas segue com o seu calendário de cursos 
livres online. Os aprendizados são realizados 
através da plataforma de videoconferência 
Zoom para proporcionar a interação entre os 
participantes e os instrutores. Os cursos têm 
quatro horas de duração, das 13h30 às 15h30, 
divididos entre segundas e quartas-feiras, em 
cada um dos dias. 

Nos dias 24 e 26 de maio, Gustavo Fauth 
abordará Gestão de compras e negociação. Em ju-
nho, três opções são oferecidas. Dias 7 e 9, Ja-
ner Costa comandará Layout e atmosfera de loja. 
Angelita Garcia ministrará Mediação e concilia-
ção: resolvendo conflitos de forma construtiva, nos 

dias 14 e 16. Inteligência comercial acontecerá 
nos dias 21 e 23, com Rogério Machado. Em 
julho, o cronograma de cursos da Associação 
terá Pós-venda – fidelizando os clientes, dias 5 e 
7, com Airton Dória. Dias 12 e 14, Prevenção 
de perdas para a gestão de padaria, com Gustavo 
Fauth, e Geoanálise: ganhando mercado com o uso 
de dados, dias 26 e 28, com Marcelo Cerveira. 

As inscrições podem ser feitas por meio 
do site da Agas (www.agas.com.br), em Ca-
pacitação, Cursos EAD. As atividades têm in-
vestimento de R$ 95 para sócios e de R$ 120 
para não sócios. Mais informações podem ser 
obtidas pelo e-mail cursos@agas.com.br.

A
Os cursos ocorrem 

pelo Zoom, com 4 
horas de duração 
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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:

Ead

Junho

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

07
09

e 14
16

e 21
23

e

Layout e Atmosfera
de Loja

Mediação e Conciliação:
Resolvendo Conflitos
de Forma Construtiva

Inteligência
Comercial

com Janer Costa com Angelita Garcia com Rogério Machado

Julho

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
13

e 26
28

e

Pós-Venda
Fidelizando Clientes

Prevenção de Perdas
para a Gestão de

Padaria

Geoanálise: Ganhando
Mercado com o Uso

de Dados

com Airton Dória com Gustavo Fauth com Marcelo Cerveira

Maio

Sócio: R$ 95,00
Não Sócio: R$ 120,00

Sócio: R$ 95,00
Não Sócio: R$ 120,00

10
12

e 24
26

e

Como Falar em
Público

Gestão de Compras
e Negociação

com Angelita Garcia com Gustavo Fauth

Agosto

Sócio: R$ 95,00
Não Sócio: R$ 120,00

Sócio: R$ 95,00
Não Sócio: R$ 120,00

09
11

e 23
25

e

Indicadores para
a Gestão do RH

Gestão de Redes
Sociais para

Supermercados

com Angelita Garcia com Stefan Ligocki
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GES 2021 DÁ A LARGADA
s 237 supermercadistas do Rio Grande do Sul e 
de outros estados do Brasil já estão sendo qua-
lificados pelo curso livre de Gestão em Super-
mercados (GES) Online da Agas, com o patro-
cínio da Santa Clara. Pela segunda vez, o GES é 
oferecido virtualmente. A turma possui dois en-
contros semanais, nas terças e quintas à noite por 
meio da plataforma de videoconferência Zoom.

No dia 30 de março ocorreu a primeira 
aula do grupo, quando os alunos receberam 
as boas-vindas do coordenador de capacita-
ção da Agas, Francisco Brust, que apresentou 
a formação para a turma. A formação terá seis 
meses e o curso é composto por seis módulos: 
administrativo, gestão de pessoas, marketing, 
gestão financeira, jurídico e operação de loja.  
O instrutor Salvador Fraga explicou nas duas 

aulas iniciais o plano de ensino e abordou tam-
bém o Case de Sucesso, trabalho desenvolvi-
do ao longo do curso como pré-requisito para 
conclusão em que os alunos devem aplicar os 
conteúdos teóricos à prática para desenvolver 
soluções no setor. Nas aulas seguintes, o pro-
fessor Airton Dória comandou os aprendiza-
dos a respeito de planejamento estratégico, no 
módulo administrativo. 

Os supermercadistas também estudaram 
prevenção de perdas com o especialista Gus-
tavo Fauth. Os encontros virtuais responsá-
veis por finalizar o primeiro módulo do GES 
Online foram comandados por Rogério Ma-
chado, orientando a respeito de Compras e 
negociação. Agora a turma está na etapa de 
gestão de loja. 

O
Segunda turma 

começou as aulas 
em março e conta 

com alunos de 
outros estados em 

encontros semanais
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WhatsApp: (51) 99864-0424

admin@tematica-rs.com.br

@tematicapublicacoes

@tematicars

WhatsApp: (51) 99864-0424

admin@tematica-rs.com.br

@tematicapublicacoes

@tematicars

TENHA UMA REVISTA COM
SUA MARCA PRÓPRIA!

 A TEMÁTICA FAZ PARA VOCÊ!
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Intercâmbio de experiências impulsiona aprendizado no varejo

 Instrutor Aírton Dória ensinará fundamentos de fidelização de clientes

Especialista Gustavo Fauth aborda gestão e prevenção de perdas

Depoimentos De alunos
O GES Online possui participantes de 

diferentes regiões do Brasil. Na edição de 
2021, a qualificação tem alunos do Paraná, 
Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Minas Gerais. Adelar Monteiro, da 
Casa Aurora Supemercados, de Sinop, Mato 
Grosso, é aluno do GES Online. Na opinião 
dele, o curso é muito bom. “A forma de ex-
plicar e apresentar dos instrutores nas aulas é 
simples e objetiva. Todas as aulas foram boas, 
mas a de prevenção de perdas e a do professor 
Rogério foram acima da média. Gostei mui-
to”, comenta. 

Daniel Fuzi, da Casa Aurora Supermerca-
dos, de Guarantã do Norte, Mato Grosso, diz 
que o curso tem apresentado para ele novos 
planos de trabalhos e estratégias de gestão de 
supermercado como um geral. “Decidi fazer, 
pois já estou há 18 anos nesse meio e precisava 
me capacitar, ter um aprendizado melhor sobre 
a área que trabalho”, destaca. 

Julio Aleixo, dos Supemercados BH, de 
Contagem, comenta que tem sido bom reali-
zar o curso.“Temos a possibilidade de intera-
gir com a aula. Ao mesmo tempo, tenho per-
cebido a credibilidade do instrutor”, afirma. 
Segundo ele, mesmo sendo de outro estado, a 
empresa em que trabalha avaliou vários cursos 
e a Agas ganhou em credibilidade e transpa-
rência nas gestões propostas que agregariam 
conhecimento ao negócio. Patrick Fabiano 
Fronsak Alves, da Casa Aurora Supermerca-
dos, de Sinop, diz que o curso está sendo ex-
celente. “Decidi fazer o curso pela Agas para 
aprender mais e ter conhecimento no ramo 
de supermercado. O sistema de trabalho de 
outro estado é muito diferente onde posso 
aprender coisas novas para implementar na 
empresa onde trabalho”, declarou. 

Para Wesley Alex de Carvalho, dos Super-
mercados BH, de Belo Horizonte, o curso tem 
sido de grande aprendizado. “É uma troca de 
conhecimentos que são totalmente aplicáveis 
no meu dia a dia na empresa. Conheci o curso 
através da gestora de RH da minha empresa. 
Logo que me apresentou a proposta, de ime-
diato aceitei”, relata. 
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iante de tudo o que tem sido proferido no Bra-
sil sobre a pandemia, percebo que o foco deve-
ria estar na busca em conjunto por soluções e 
não em apontar os culpados. A própria história 
nos mostra que, somente com a união de for-
ças, a humanidade foi capaz de vencer situações 
semelhantes. Na década de 1970, por exemplo, 
o mundo enfrentou o vírus da varíola. A vaci-
nação foi o principal elemento da vitória, mas o 
êxito também foi resultado de uma colaboração 
internacional.

Felizmente, temos celebrado o sucesso de ações 
públicas e privadas no Brasil que demonstram que 
há convergência em meio às dificuldades. Foi o 
caso do repasse de R$ 90 milhões aos hospitais para 
o combate à pandemia, onde R$ 70 milhões foram 
provenientes da articulação entre a Assembleia Le-
gislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Tribunal de Contas; e R$ 20 
milhões oriundos do governo do Estado.

O Parlamento gaúcho já havia repassado antes 
R$ 5 milhões para auxiliar 55 pronto-atendimentos 
municipais que atendem exclusivamente casos de 
Covid-19, em seguida o governo autorizou mais 
R$ 2,8 milhões para mais 31 PAs. Outro exemplo 
foi a união entre Congresso e governo federal para 
garantir que o auxílio emergencial fosse mantido 
em 2021. O benefício oferece parcelas de R$ 150 a 
R$ 375, dependendo da família.

No RS, o governo criou o auxílio emergencial 
gaúcho, que beneficiará 19.036 empresas do Sim-
ples, 51.697 microempreendedores individuais e 
17.524 trabalhadores desempregados dos setores 
de gastronomia e hotelaria, além de 8.161 mulheres 
chefes de família. Com o aporte de R$ 7 milhões da 
AL, o setor de eventos também foi incluído. 

Da mesma forma, nós, da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, temos feito a nossa parte e 
atuado na desburocratização para contribuir com a 
retomada do crescimento. Um exemplo é o Fundo 
Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fun-
dopem-RS), que sofreu redução de mais de 1/3 no 
prazo para início da fruição do benefício, e a criação 
do Fundopem Express, para pequenas e médias em-
presas. Por nosso pedido, houve ainda o adiamento 
de datas de vencimento do ICMS, bem como apoio 
a créditos via bancos e agências de fomento.  

Muitas prefeituras também têm apresentado 
medidas que complementam as ações estaduais e 
federais, como postergação dos prazos do ISS e 
do IPTU e a criação de auxílio emergencial mu-
nicipal. Empresas, entidades sociais, executivos e 
cidadãos têm protagonizado iniciativas que vão 
desde a doação de equipamentos, insumos e me-
dicamentos à construção de hospitais.

São exemplos que comprovam que a solução é 
deixar de lado as diferenças, parar de apontar o dedo 
e focar os esforços nas necessidades da sociedade.

D

“A própria história 
nos mostra que, 
somente com a 

união de forças, a 
humanidade foi capaz 

de vencer situações 
semelhantes.”

EDson Brum
Secretário de 

Desenvolvimento 
Econômico do Estado
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A Ludfor Energia é responsável por mais de 1.250 
unidades consumidoras e geradoras espalhadas pelo 
Brasil, estando presente no mercado há mais de 25 
anos. Entre em contato e conte com a melhor gestão 
no Mercado Livre de Energia para sua empresa! para sua empresa!

Acesse nosso site hoje mesmo e conheça 
as soluções da Ludfor para sua empresa.

ludfor.com.br



82 REVISTA AGAS

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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