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CELEBRE EM CASA COM OS
FAVORITOS DE NATAL STARBUCKS®!

TOFFEE NUT LATTE

HOLIDAY BLEND
Para celebrar a época festiva, nós criamos um blend especial.
Nosso Café Starbucks® Holiday Blend Edição Limitada by
Nespresso entrega um café torra média saboroso, balanceado
e doce com notas de ervas e de maple.

Um favorito da época, rico, com sabor amenteigado do toffee, combinado
com notas quentes das nozes caramelizadas e mistura de um suave espresso
e leite cremoso. Feito em casa com sua máquina Nescafé® Dolce Gusto®.
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lguns fatores conjunturais como a alta dos preços de 
alimentos, novos players varejistas e o consequente 
aumento da concorrência em determinadas regi-
ões, o momento cambial desfavorável e rescaldos 
econômicos da pandemia vêm provocando verda-
deiras engenharias de gestão e o aperto das margens 
para a área de precificação das empresas supermer-
cadistas gaúchas. Este cenário nos preocupa, mas há 
algumas lições para tirarmos deste momento um 
tanto turbulento que viemos passando desde a che-
gada da Covid-19. A maior delas, sem dúvida algu-
ma, é a verdadeira aula de gestão e de administração 
dos recursos que o consumidor médio brasileiro 
está nos dando, dia após dia, derrubando parte da 
inflação com seu poder de pesquisa, sua criativida-
de e migração de marcas e produtos para similares.

Temos sido questionados pela imprensa sobre 
o impacto que o aumento das tarifas de energia 
elétrica irá causar nos supermercados, mas preci-
samos olhar sobretudo para a outra ponta da ca-
deia: hoje, uma majoração de R$ 50 na conta de 
luz do trabalhador significará imediatamente R$ 
50 a menos em produtos alimentícios de sua cesta. 
O auxílio-emergencial do governo federal duran-
te a pandemia evidenciou isso, o uso do recurso 
deu-se para fins de alimentação e aquisição de 
itens básicos e essenciais para famílias de menor 
renda. Como o salário do consumidor não acom-
panhou a inflação dos alimentos, ele aprendeu a 
se redesenhar, a reorganizar sua cesta e a redefinir 

prioridades de consumo. Estamos diante de uma 
verdadeira aula de gestão.

Paralelamente a este cenário atípico, estamos 
otimistas com a gradativa retomada dos eventos 
presenciais, e esperançosos de que 2022 será o ano 
do reencontro de nossa ExpoAgas e de outros even-
tos do setor. Assumimos, enquanto entidade de 
classe, a responsabilidade de não expormos nosso 
público a riscos, e por isso só retomaremos nossas 
atividades presenciais quando tivermos a completa 
certeza da segurança sanitária e de um ambiente fa-
vorável para a realização destes momentos, de que 
certamente todos temos saudades.

Enquanto isso, a Agas segue trabalhando em 
formatos online ou híbridos, focando em capacita-
ção e encontros técnicos, olhando sobretudo para a 
prestação de informações aos associados e para toda 
a cadeia supermercadista para que tenhamos, nes-
te cenário de incertezas, um caminho para seguir 
e objetivos em comum a cumprir. Seguiremos a 
passos firmes juntos: a Agas precisou se reinventar, 
o setor de supermercados se redescobriu, o consu-
midor ressignificou seu dinheiro e, pouco a pouco, 
estamos encontrando as melhores soluções. Mas a 
ExpoAgas voltará, as feiras e jantares regionais re-
tornarão, e as aulas diárias de gestão, agilidade e sa-
bedoria que o consumidor dá ao varejo permane-
cerão fazendo parte do cotidiano supermercadista. 
É um privilégio e uma pós-graduação para quem 
tem a barriga no balcão. Uma boa leitura!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Gilberto Petry, presidente da Fiergs 

Gilberto Porcello Petry foi reconduzido em julho à 
presidência da Federação das Indústrias do Rio Grande 

do Sul (Fiergs). Diretor-presidente da Weco SA – Indústria 
de Equipamento Termo-Mecânico e formado em Ciências 
Econômicas e Administração de Empresas pela Ufrgs, o 

executivo acredita que a indústria aprendeu a desenvolver 
novas habilidades em virtude da pandemia. Nessa 

entrevista, ele fala sobre o custo logístico da produção 
gaúcha e perspectivas do setor para os próximos meses

Felipe Dalla Valle/Divulgação Palácio Piratini
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viva voz
O desaFiO é cOlOcar 
PrOdutOs a um  

PreçO  
cOmPetitivO
alguns setores da indústria estavam sofrendo com 
a falta de insumos ou matéria-prima, até mesmo 
para a produção de embalagens. como está este 
cenário e quais os setores mais atingidos?

Tivemos relatos de falta ou alto custo de ma-
térias-primas em quase todos os setores da in-
dústria. Foi o que mostrou também a sondagem 
trimestral realizada com os industriais gaúchos: 
75% relataram que a falta ou o alto custo das 
matérias-primas foi o principal problema no 
segundo trimestre, deixando o cenário ainda 
preocupante. Quanto mais complexo o setor e 
com maiores etapas de produção, maior o risco 
de ser afetado por essa crise nas cadeias de su-
primentos. Então tivemos situações graves nos 
segmentos de fabricação de veículos automoto-
res, materiais elétricos e eletrônicos, e máquinas 
e equipamentos. Quem exporta, como couro e 
calçados, por exemplo, também enfrenta pro-
blemas relacionados ao fechamento de portos e 
ao elevado custo do frete marítimo.
 
Olhando para trás, a Fiergs considera que as 
medidas adotadas para contenção da pandemia 
foram acertadas?

A pandemia foi algo completamente novo, to-
dos os gestores precisaram desenvolver novas 

habilidades. O Sistema Fiergs, com o Sesi e 
o Senai, foi parceiro em diversas dimensões, 
desde a conscientização para as medidas sani-
tárias, planos de contingência, apoio na vaci-
nação, produção de Equipamentos de Proteção 
Individuais (EPIs), confecção de máscaras, 
manutenção e entrega de respiradores, entre 
outras iniciativas. Também nos coube alertar 
às autoridades que a indústria já seguia rígidos 
protocolos de segurança, como a utilização de 
EPIs. Quando vimos as pessoas se dirigindo 
para os supermercados para se abastecer e ficar 
em casa, também pensamos que nada poderia 
faltar. A indústria teve de reduzir sua produ-
ção em um primeiro momento, mas não parou 
mesmo com todas as restrições.

Desse período, o que fica como aprendizado de 
gestão para as indústrias?

Saímos com muitos aprendizados e confian-
tes na nossa capacidade em superar desafios. 
É difícil citar um denominador comum. Cada 
negócio possui a sua realidade, alguns percebe-
ram a necessidade de maior integração com o 
digital, e outros tiveram problemas com o nível 
de alavancagem. O fato é que estamos saindo 
diferentes dessa crise.  

“Quanto mais 
complexo o setor 
e com maiores 
etapas de 
produção, maior 
o risco de ser 
afetado por essa 
crise nas cadeias 
de suprimentos.”
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viva voz

Divulgação/Fiergs

 
Quais as perspectivas para o emprego na indús-
tria nos próximos meses?

A indústria gaúcha gerou 3,8 mil novas vagas em 
2020. Mesmo com a pandemia, a retomada no 
final do ano proporcionou uma recuperação do 
emprego e o setor terminou 2020 com criação 
de postos. Em 2021, no acumulado até junho, 
a indústria já criou 45,3 mil vagas, e conforme 
verificamos na Sondagem Industrial, a expec-
tativa dos empresários do setor é aumento das 
vagas nos próximos seis meses. Atualmente, tra-
balhamos com o número de 54,3 mil empregos 
gerados no final do ano.

Nessa pandemia, a pobreza no Brasil triplicou. 
O número de pobres saltou de 9,5 milhões para 
mais de 27 milhões. a alta de preços nos alimen-
tos dificultou a vida de quem mais precisa. O 

“Agora 
precisamos 
intensificar 
ações que 

sustentem o 
crescimento e 

a retomada dos 
investimentos. 

A inflação 
elevada e o 

aumento da 
taxa de juros 
preocupam.”

consumo de carne bovina é o menor dos últimos 
12 anos. aumentos na energia elétrica, gás e 
gasolina minam o poder de consumo. Quais me-
didas são prioritárias num momento como esse?

Mesmo antes da pandemia, o Brasil já vivia uma 
situação delicada do ponto de vista do emprego 
e de renda. No final de 2019, por exemplo, o 
PIB per capita estava no mesmo nível de 2011. A 
taxa de desemprego atingia 11% da força de tra-
balho. A pandemia e as medidas de fechamen-
to da atividade pioraram o quadro. O Auxílio 
Emergencial para os trabalhadores informais e 
as medidas de manutenção de empregos evita-
ram uma depressão econômica. Nesse ano, o 
PIB brasileiro deve recuperar as perdas do ano 
passado. Agora precisamos intensificar ações 
que sustentem o crescimento e a retomada dos 
investimentos. A inflação elevada e o aumento 
da taxa de juros preocupam. Por isso, a discipli-
na fiscal deve ser retomada o quanto antes.
 
Qual a análise que a Fiergs faz sobre a matriz 
modal do rs? como avalia as infraestruturas 
para escoamento de produção?

Os custos logísticos consomem 12,7% do PIB no 
Brasil e a maior porção do custo logístico inci-
dente sobre os produtos é formada pelo custo de 
transporte – cerca de 6,8% do PIB, em média, 
segundo a Confederação Nacional do Transporte 
(CNT). O setor industrial gaúcho é fortemente 
penalizado por uma infraestrutura logística defi-
ciente. Distante dos grandes centros consumido-
res, é um desafio colocar produtos à disposição 
do cliente a um preço competitivo, levando-se 
em conta a falta de rodovias duplicadas e mal-
conservadas, a baixa oferta de voos cargueiros em 
nosso principal aeroporto, e o sucateamento do 
transporte ferroviário, além de recorrentes rou-
bos de cargas. Nossa matriz logística é concen-
trada no modal rodoviário. Do total das cargas 
do Rio Grande do Sul, 88% foram transportadas 
por rodovias em 2017, de acordo com o Plano 
Estadual de Logística e Transporte. Nossa depen-
dência do modal rodoviário é substancialmente 
maior do que a observada em todo o Brasil, onde 
65% das cargas foram transportadas dessa forma. 
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“Saímos 
confiantes 
na nossa 
capacidade 
em superar 
desafios. Alguns 
perceberam a 
necessidade de 
maior integração 
com o digital, e 
outros tiveram 
problemas com 
alavancagem.” 

como está a competitividade da indústria gaú-
cha em comparação com suas congêneres na-
cionais, do uruguai e da argentina?

A indústria gaúcha é muito diversificada, mas 
na maioria dos setores conseguimos apresentar 
uma boa competitividade. Nos últimos anos, 
porém, a Argentina tem enfrentado uma in-
tensa crise econômica, o que nos prejudica. No 
geral, o que existe entre as nossas indústrias é 
muito mais uma complementaridade, dentro 
de um processo de integração produtiva, do 
que uma concorrência. Evidentemente, quando 
baixamos a análise para o nível setorial existem 
alguns com maior concorrência, como é o caso 
de alimentos e bebidas. Mas essa comparação de 
um estado, no caso o Rio Grande do Sul, com 
países não faz muito sentido, existem problemas 
que afetam a competitividade da nossa indústria 
que são nacionais.

como as empresas podem integrar esG (sigla 
em inglês para Governança ambiental, social e 
corporativa) em seu negócio, independentemen-
te do porte que ela tiver?

No caso das empresas grandes, esse processo já 
virou uma necessidade imposta pelo mercado. 
Atualmente, para a emissão de um título ou aber-
tura de capital, o mercado exige um capítulo do 
prospecto sobre esses temas. O mercado inter-
nalizou muito rápido essa mudança de cultura. 
Para pequenas e médias empresas, os desafios são 
muito maiores, sobreviver e crescer é prioritá-
rio. Em todos os casos, essas práticas devem ser 
pensadas como uma forma de agregar valor aos 
produtos e alavancar os resultados de sua empre-
sa. Destacar boas práticas ambientais ou sociais é 
uma forma de diferenciação do produto e servi-
ço, e que deve ser entendida também como uma 
maneira de aumentar resultados no futuro.

Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini
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Rede União inaUgURa Cd
a Rede União inaugurou seu Centro de distribuição em 12 
de agosto, na área onde já está localizada sua sede (BR 153 
Km 52), em erechim. o espaço conta com mais de 1,3 mil 
m² de área construída e mais 2,3 mil m² de pátio de esta-
cionamento e manobra. o Cd tem como objetivo aproxi-
mar os supermercados das grandes indústrias, facilitando 
negociações. as 12 empresas que compõem a rede têm 
um faturamento anual de R$ 260 milhões, com cerca de 585 
funcionários, 133 check-outs e 24 lojas no total.

desCo em santa CRUz do sUl
o novo desco super & atacado foi inaugurado em 
santa Cruz do sul no dia 19 de agosto. a nova loja 
do grupo imec fica próxima ao km 142 da BR 471, 
em frente à estação rodoviária do município. Com 
fácil acesso a moradores do Vale do Rio Pardo, a 
unidade tem ampla área de venda e quase 200 vagas 
de estacionamento. esta é a oitava loja da bandeira. 
o empreendimento gerou 125 vagas de trabalho 
diretas e 70 indiretas, tem sortimento de 7 mil itens. 
são 18 check-outs.
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exPansão Pelo estado
o asun supermercados segue seu plano de expansão. 
no dia 20 de agosto, a rede inaugurou uma loja em 
torres, na entrada da cidade, na avenida Castelo Bran-
co, 1010. a loja conta com aproximadamente 2 mil m2, 
120 vagas de estacionamento e gerou 150 vagas de 
emprego diretas. no dia 8 de agosto, abriu a unidade 
de noiva do mar, com 1,8 mil m², 14 check-outs e 100 
vagas de estacionamento. a zona sul de Porto alegre 
também recebeu uma loja da rede, no dia 21 de julho, 
na avenida Juca Batista, 7365. a unidade conta com 
1,5 mil metros quadrados de área e 60 vagas de esta-
cionamento. sua inauguração proporcionou a criação 
de 90 vagas de emprego diretas e 200 indiretas. o 
presidente da agas, antônio Cesa longo, e o prefeito 
sebastião melo estiveram presentes. 

maioR loJa do stoK CenteR
o stok Center, bandeira de atacarejo da rede Comercial 
zaffari, abriu suas portas em Porto alegre no dia 2 de setem-
bro. a maior loja da rede traz aos consumidores um mix com 
mais de 7 mil produtos. a estrutura completa conta com 38 
caixas de atendimento, 993 vagas de estacionamento e foi 
construída com diferenciais que ajudam na sustentabilida-
de, como utilização de luminárias de led, reaproveitamento 
da água da chuva e correta destinação de resíduos, tanto 
orgânicos como secos. ao todo, foram gerados mais de 200 
empregos diretos. a unidade está instalada na avenida assis 
Brasil, 11.150. Com essa inauguração em Porto alegre, a 
marca stok Center chega a 14 cidades do Rio grande do sul.

RanCho ataCadista em RosáRio 
o grupo libraga Brandão inaugurou em Rosário do sul 
a quarta loja do Rancho atacadista, no dia 30 de julho. 
Com área de vendas de 2 mil m² e estacionamento com 
capacidade para 80 veículos, a unidade gerou cerca de 45 
empregos diretos. Já presente nas cidades de santiago, 
Candelária e Venâncio aires, o Rancho atacadista de Rosário 
fica na rua general Canabarro, 2.100, no bairro Primavera. 
nas vésperas de sua inauguração, o Rancho atacadista 
doou 50 cestas básicas à secretaria municipal do trabalho, 
habitação e assistência social de Rosário do sul. 
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PRimeiRa Filial do gaUChão
o supermercado gauchão inaugurou a sua primeira 
filial no dia 4 de agosto. a loja está instalada no coração 
do Bairro santana, em Porto alegre, na Rua Vicente da 
Fontoura, 1225. a proposta do empreendimento é de 
supermercado de bairro, assim como a loja matriz, que 
funciona há 18 anos na avenida antônio de Carvalho, 
no Bairro Jardim Carvalho. a nova loja foi instalada no 
mesmo endereço onde funcionava a rede espanhola 
dia. a filial gerou cerca de 40 empregos diretos, que 
se somam aos 130 funcionários da matriz. segundo a 
fundadora, lourdes dos Passos, a meta é estar com 
quatro lojas espalhadas em Porto alegre até 2026.

ReinaUgURada loJa no alegRete
o grupo Peruzzo, sediado em Bagé, reinaugurou sua loja 
da rua Venâncio aires, em alegrete, com novos ambien-
tes e um projeto moderno especialmente pensado para 
oferecer mais qualidade, comodidade e conforto para 
os clientes. a cerimônia de abertura foi realizada em 
20 de julho. a unidade conta com 200 colaboradores e 
uma área de vendas de 2,4 mil metros quadrados – um 
aumento de 20% em relação ao projeto anterior. a loja 
oferece o inédito atendimento por self checkout. 

CeRealista oliVeiRa tem noVo 
PadRão VisUal
o Cerealista oliveira, com sede em alvorada, vem ado-
tando novo padrão visual para a fachada de suas sete 
lojas. a razão da remodelação da fachada é, além de 
criar uma padronização na marca da Cerealista oliveira, 
trazer modernidade para que os clientes da rede se 
sintam confortáveis dentro das unidades da empresa 
supermercadista. a mudança foi iniciada pelas lojas do 
Rubem Berta, na capital, e da Parada 49, em alvorada. 
as outras cinco lojas da empresa deverão gradualmente 
receber o novo layout.

noVa maRCa da aBRas
a associação Brasileira de supermercados (abras) 
ganhou uma nova marca, apresentada ao público no dia 
5 de agosto, em são Paulo, em um almoço para convida-
dos. o presidente da abras, João galassi, destacou que 
a nova marca da entidade foi concebida para expressar a 
força, o dinamismo e o espírito inovador de uma entida-
de em movimento. “assim como o varejo, a abras está 
em constante evolução, atualmente tão bem traduzida 
pela ampliação do seu protagonismo e liderança frente a 
temas estratégicos para o setor”, enfatizou galassi.
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União PaRa maPeaR o 
desemPenho do setoR
a agas firmou parceria com a nielsen iQ para receber 
dados relativos ao desempenho dos supermercados 
gaúchos a partir do Painel Scantrack, ferramenta 
que audita as lojas de supermercados parceiros. 
essa auditoria ocorre por meio do recebimento 
eletrônico das informações enviadas (vendas 
em valor e vendas em quantidade) pelas cadeias 
colaboradoras. o envio dos dados é realizado por 
mFtP, com protocolo de arquivo dos mais seguros 
e sendo essa a plataforma oficial de recebimento 
semanal das informações. os dados individuais do 
parceiro não são abertos, somente um consolidado 
do mercado com todos os varejistas somados. 
os supermercados gaúchos interessados em 
participar gratuitamente do Painel scantrack, 
recebendo dados médios do setor, podem fazer 
contato via e-mail: wagner.picolli@nielseniq.com.
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à vista

ataCadão tem noVo Ceo
após dois anos de co-liderança com Roberto müssnich, 
em agosto o executivo marco oliveira assumiu como novo 
diretor-presidente (Ceo) do atacadão. Foi ele quem liderou 
com sucesso o processo de conversão das lojas makro, 
entregue 6 meses antes do prazo e já com performance fi-
nanceira melhor do que prevista inicialmente. oliveira atua 
no grupo Carrefour Brasil desde 1991, sendo os últimos 
14 anos no atacadão. o gaúcho müssnich apoiará o grupo 
em reflexões estratégicas até junho de 2024. 

Divulgação/Macromix

ReFoRmUlaÇÕes nos 
sUPeRmeRCados tisChleR
os supermercados tischler reinauguraram, no dia 9 de 
setembro, a sua loja nº 8 (av. Brasil, 1.450), em Cacho-
eira do sul. houve remodelação de todos os espaços 
para melhor atender os clientes e ampliar a exposição 
de produtos. esta foi a sexta unidade da rede a pas-
sar por reformas desde meados de 2019. a empresa 
ainda pretende reformular as suas lojas 1 (na R. sete 
de setembro, 901) e 2 (R. Julio de Castilhos, 413) em 
2022. “Buscamos não nos acomodar e sempre trazer as 
melhores opções e variedades aos nosso clientes”, são 
as palavras da Ceo, mariane labres.

maCRomix Chega a saPUCaia do sUl
Com um mix de aproximadamente 15 mil itens, 16 check-
outs, área total de 9,7 mil m², sendo 3,2 mil de área de 
venda, o macromix chega ao município de sapucaia do 
sul com a segunda maior loja da rede. o novo empreen-
dimento está localizado na avenida Cel. theodomiro Porto 
da Fonseca, 1.365, no bairro Pasqualini, e deve abrir ao pú-
blico no dia 16 de setembro. Conforme explica o superin-
tendente de atacarejo da Unidasul, holding que administra 
o macromix, eloi zagonel, o principal diferencial, além do 
amplo mix, fica por conta do atendimento. a loja é a nona 
da rede e gerou 200 novos postos de trabalho.

UnisUPeR inaUgURa loJas
a rede Unisuper inaugurou em julho mais duas unida-
des. Uma delas está localizada na zona norte de Porto 
alegre, no Bairro humaitá. na avenida a.J. Renner, 
1.243, o novo ponto da Rede Unisuper conta com 800 
m2 de área de vendas, seis check-outs e 40 vagas de 
estacionamento. a segunda fica em ivoti, no Vale do 
sinos, localizada na avenida Presidente lucena, 2.733, 
no bairro Brasília, conta com 1,5 mil m2 de área total, 80 
vagas de estacionamento e oportunizou a geração de 
80 vagas de emprego diretas. Foram investidos R$ 5,5 
milhões nesta nova loja.

FUsão CRia o nono maioR gRUPo 
sUPeRmeRCadista
em um complexo processo de fusão e reorganização 
societária, cinco redes supermercadistas licenciadas da 
marca Unisuper, e que detêm o controle acionário do 
grupo, uniram suas operações. isso resultou em uma nova 
estrutura com 26 lojas, 1.300 funcionários e faturamento 
projetado de R$ 560 milhões para 2021. agora, o grupo 
Unisuper, que aparecia na 15ª posição entre os maiores do 
Rio grande do sul, no ranking divulgado em maio deste 
ano pela abras, saltará para a 9ª posição. marcos Kern, 
que ocupava a presidência de uma das redes, será o presi-
dente do Conselho de administração. a gestão executiva 
da companhia será conduzida por sandro Formenton. 

CeRtiFiCados de eneRgia RenoVáVel 
o grupo libraga Brandão, do qual a Rede Vivo super-
mercados e o Rancho atacadista fazem parte, recebeu 
pelo terceiro ano consecutivo o Certificado de energia 
Renovável, da ludfor energia, com vigência 2021. 
Com ele, foi novamente reconhecido o posicionamen-
to da empresa de cunho sustentável, que auxilia no 
fortalecimento da sua marca e aprimora o relaciona-
mento do seu negócio com a sociedade. desde abril 
de 2018, as unidades do grupo vêm utilizando, em 
suas atividades e no consumo de energia, somente 
fontes de energia limpa, totalmente renovável (eólica, 
solar, biomassa, PCh e Cgh) e que não agride o meio 
ambiente. na mesma linha, o miller supermercados 
tornou-se o primeiro e único supermercado de santa 
Cruz do sul a utilizar somente energia renovável em 
suas instalações, o que está em prática desde feverei-
ro de 2020. o certificado de reconhecimento também 
é da ludfor.  
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Não há época do ano sem lançamentos 
e oportunidades de vendas para a maior in-
dústria alimentícia do mundo: a Nestlé. Em 
mais uma Expolive com os supermercadistas 
gaúchos, no dia 19 de agosto, a marca apre-
sentou novidades nas linhas de chocolates e 
biscoitos. Representaram a indústria o ge-
rente regional de Vendas, Paulo César Rodri-
gues, a gerente de trade marketing confectionary 
da Nestlé, Débora Rizoli, e a trade marketing 
regional da Nestlé, Daniela Sivinski. O even-
to contou com 96 participantes.

Na live, os varejistas conheceram o novo 
posicionamento da linha de Alpino, novos 
SKUs de Talento e para o fechamento do 
ano, Kitkat Papai Noel. Dos biscoitos, as no-
vidades foram cookies Garoto Meio Amargo, 
Negresco coberto com chocolate branco, 

Bono torta de limão coberto com chocolate 
branco e novo Passatempo feito com choco-
late Nestlé. Para o final do ano, a marca tem 
campanha de Natal, com itens de panetones. 
Na sequência, foi exibida a receita de um 
bolo com o chef de cozinha da Neslté, Gentil 
Mendonça. Daniele falou sobre as novidades 
de bebidas e cereais família. De Nestlé, Nes-
ton, Nesfit, Nescau, Nature’s Heart, Star-
bucks, Chocino Alpino e Nesquik.

No final do evento foram sorteadas 
cinco cestas especiais para Priscila Rhei-
nheimer, Virlei Noé Sodré, Werter Son-
nenfeld, Dejair Moraes e Juliana Silveira; 
além de cinco kits da Nestlé para Angelito 
Gravina Porto, Giancarlo Favero, José Au-
gusto Mombach Friedrich, Bruno Cezar e 
Marcelo Menegel Pereira.

Mais lançaMentos nestlé 

Divulgação/Agas



webinars

16 REVISTA AGAS

Dicas De  
aperfeiçoamento

m agosto, a Agas promoveu dois webinars de 
aperfeiçoamento profissional aos supermerca-
distas, em parceria com a consultoria paulista 
R-Dias, que tem 27 anos de mercado e mais de 
mil projetos realizados. Centenas de empresá-
rios participaram dos encontros virtuais pela 
plataforma Zoom. O primeiro ocorreu no dia 
12 e abordou Pricing e estratégias comerciais. O se-
gundo foi no dia 31 e mostrou A transformação do 
comprador para gestor comercial. 

O encontro inicial traçou estratégias para 
adequar o preço de produtos ao valor percebi-
do pelos consumidores, aumentando margens 
quando possível. A R-Dias desenvolveu um 
método com base nisso. “Todo mundo acha 
que o preço determina se o consumidor vai à 
loja, mas concluímos que o que chama consu-
midor é o nível de serviço: sortimento, limpe-
za, beleza e atendimento bom. Daí ele decide 
qual nível de preço ele está disposto a pagar. Ele 
analisa o custo/benefício”, explicou o fundador 
e CEO da R-Dias, Alexandre Ribeiro.

O método classifica as empresas em faixas 
conforme táticas, capacidades e processos, com 
casos em que o lucro líquido subiu de 3% a 7%. 
“Os mais baixos fazem precificação baseada 
no custo e concorrência. Na faixa mais alta, a 
empresa faz preço inteligente e automatizado”, 
contou. Patrique Nicolini, diretor do Super 
Nicolini, de Bagé, reconheceu que a dificulda-

de do empresariado é saber por onde começar. 
Competitividade, gestão da oferta, clusteriza-
ção, alinhamento com concorrência, é muita 
coisa para tratar. O mercado está cada vez mais 
profissional”, afirmou.

IndIcadores de performance
No dia 31, o webinar sobre gestão comer-

cial propôs colocar o comprador numa posição 
mais favorável frente ao vendedor. “As equipes 
ainda gastam muito tempo em tarefas operacio-
nais e sobra pouco tempo para tarefas estratégi-
cas, justamente o leme do seu negócio. O com-
prador hoje pode ter 26 variáveis de resultado 
numa negociação, com base em muitos indica-
dores de serviço e consumo”, relatou Ribeiro. 
A dificuldade é articular os recursos, ou seja, 
dispor da tecnologia e saber utilizá-la.

A recomendação é fazer análise do vende-
dor com base em dezenas de indicadores, trans-
postos a uma matriz de relevância e resultado. 
Depois se considera a estratégia do varejo, auxi-
liada pela inteligência comercial. O atingimen-
to de metas é a etapa seguinte, sucedida pela 
composição de cenários para as negociações 
(desejável, provável, inaceitável). “Assim você 
não toma decisões de sopetão e constrói um re-
lacionamento. O fornecedor precisa te ajudar 
a vender em dobro se quiser que você compre 
em dobro”, finalizou.

E

Reprodução

Agas e R-Dias 
atraem 

centenas de 
supermercadistas 
em webinars para 
melhorar práticas 

de gestão das lojas
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De fruteira a supermercaDo
Supermercado Princesa começou como uma 
pequena fruteira e à medida em que foi geran-
do lucro, o dinheiro passou a ser investido na 
expansão da loja. Em 1974 a estrutura estava 
pronta e foi criado o Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica (CNPJ). “Os antigos sócios, Maria, 
Danilo e Antonio saíram do interior de Bento 
Gonçalves para Porto Alegre com o sonho de 
montar um supermercado. O sócio Antonio fa-
leceu e o casal Maria e Danilo procurou outro 
sócio. Mas faziam questão que fosse alguém da 
família. Convidaram Enio, primo de Maria, e 
Salete, esposa de Enio, para fazer parte da so-
ciedade”, conta a proprietária e administradora 
Bruna Sonaglio. Em 2013, Maria e Danilo se 
aposentaram, e Enio e Salete ficaram com a so-
ciedade para si, posteriormente dividindo com 
os filhos Daniel e Bruna. 

No início, eram vendidos apenas hortifruti-
granjeiros em uma pequena área de vendas. Com 
o tempo, foram sendo implementados a padaria, 
açougue e um maior salão de vendas. Os funcio-
nários aumentaram de acordo com a necessida-
de. Atualmente, o Supermercado Princesa pos-
sui 400 m² de área de vendas e três check-outs. Há 
aproximadamente 5 mil itens, 18 funcionários e 
em torno de 9 vagas de estacionamento. O perfil 

dos consumidores é variado, das classes A e C, 
devido à localização. 

Em 2014, a loja entrou na Rede Grande Sul. 
Segundo Bruna, integrar a Rede é sinônimo de 
agregar conhecimento. “Cada associado possui 
uma história, um jeito diferente de lidar com seu 
negócio e o complemento do todo. O networking 
faz com que novas ideias surjam e problemas que 
pareciam impossíveis de serem resolvidos sejam 
solucionados da melhor forma.” De acordo com 
ela, além do grande aprendizado, fazer parte da 
Rede possibilita realizar compras com mais faci-
lidade, preços e prazos melhores.

O principal diferencial do Supermercado 
Princesa para lojas próximas é a realização da 
feira de hortifrútis todas as terças e quintas. 
“Nesses dias trabalhamos com margem baixa 
e os consumidores lotam a loja. Além disso, 
visamos muito a uma relação amigável com os 
clientes, tratando-os como amigos e família”, 
comenta. Para os próximos meses, Bruna acre-
dita no crescimento de vendas. “Temos uma 
perspectiva positiva. Comemoraremos o ani-
versário da Rede com uma ação social, além das 
festas de final de ano.” Para o futuro no médio 
prazo estão planejando reestruturação na loja, 
com o mix de produtos e reformas. 

O

Supermercado 
Princesa, de Porto 

Alegre, surgiu como 
fruteira, cresceu e 

hoje conta com uma 
loja de 400 m²  

e 18 funcionários
Bruna Sonaglio/Divulgação
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Exclusão do cálculo prEvidEnciário
Grandes empresas têm conseguido decisões nos Tribu-
nais Regionais Federais (TRFs) para excluir do cálculo da 
contribuição previdenciária patronal e das destinadas a 
terceiros (Sistema S) valores descontados de empregados 
por uso de vale-transporte, vale-alimentação e plano de 
saúde com coparticipação. A rede de farmácias Pague Me-
nos e a Ciclus Ambiental, responsável pela coleta de lixo 
no Rio de Janeiro, estão entre as beneficiadas. As empre-
sas alegam que deve entrar no cálculo das contribuições 
previdenciárias só o que é destinado a retribuir o trabalho.

AdEsão à nEgociAção dE débitos dE Fgts
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou 
o Edital nº3/21, que divulga as propostas de negociação 
para débitos de contribuições para FGTS inscritos em 
dívida ativa. A adesão está disponível até 30 de novembro, 
nos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal ou 
pelo portal Regularize. Essa negociação envolve benefícios 
como desconto de até 70% nos valores devidos ao Fundo 
e prazo ampliado para pagamento em até 144 prestações, 
a depender do perfil do empregador e da dívida. Essas 
propostas são válidas somente para dívida ativa de valor 
consolidado inferior a R$ 1 milhão. trAbAlho Em supErmErcAdo durAntE FEriAdos

A exigência legal de convenção coletiva para o trabalho 
em feriados no comércio em geral não impede a eficácia 
da legislação que permite tais atividades em supermerca-
dos e hipermercados.Com esse entendimento, a Subse-
ção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal 
Superior do Trabalho autorizou a Cia. Zaffari em São 
Leopoldo a convocar seus funcionários aos feriados. A Lei 
10.101/2000 permite o trabalho em feriados no comércio 
em geral, desde que autorizado em convenção coletiva e 
legislação municipal. Mas o ministro relator, Douglas Alen-
car Rodrigues, considerou que tal disposição não neutrali-
zaria a Lei 605/1949, sobre o trabalho em feriados.

logísticA rEvErsA AvAnçA 
Instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 
logística reversa tem avançado no país. Em 2020, o Brasil 
bateu recorde reciclando 97,4% das latas de alumínio que 
entraram no mercado. Com o programa governamental 
Lixão Zero, também houve melhoria no retorno aos fa-
bricantes de baterias de carro, eletroeletrônicos, medica-
mentos e óleo lubrificante.

rEAl digitAl rEduzirá dinhEiro Em pApEl
Depois do PIX e Open Bank, o Banco Central prepara o 
lançamento do real digital. Ele não será como os reais que 
estão na carteira e na conta corrente, tampouco como o 
bitcoin. O real digital pertencerá a uma nova categoria de 
moedas, as Central Bank Digital Currencies (CBDCs), se-
gundo o coordenador dos trabalhos do real digital do BC, 
Fabio Araujo. Não há muitos pormenores de como será o 
funcionamento no dia a dia. O que já se sabe é que o real 
digital vai “conversar” com os sistemas que já existem.  
A tendência é que o papel-moeda se reduza mais. 

rEcEitA cErtA dArá prêmios
O governo do Estado lançou em agosto o Receita Certa, 
ação que assegura que parte do incremento real da arre-
cadação com o ICMS proveniente do comércio varejista 
seja distribuída em prêmios trimestrais aos cidadãos 
cadastrados no programa Nota Fiscal Gaúcha. A iniciativa, 
conduzida pela Receita Estadual foi autorizada por meio 
da Lei 15.576/20. A distribuição de prêmios em dinheiro 
aos cidadãos consumidores seguirá faixas de valores, 
dependendo do percentual de acréscimo real na arrecada-
ção com o ICMS proveniente do comércio varejista.  
O primeiro pagamento está previsto para dezembro. 
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novo lAyout do EsociAl
A nova versão do eSocial traz atualizações nas 
soluções web e no aplicativo mobile. O sistema foi 
programado para simplificar o envio de informações 
pelos empregadores, com redução da quantidade 
de informações enviadas, flexibilização em regras de 
validação e aproveitamento de informações constantes 
em outras bases de dados. 

cErtiFicAção voluntáriA dos produtos dE origEm vEgEtAl
 O Governo Federal, por meio do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), publicou em 
agosto a Portaria nº 375 que estabelece os requisitos e 
critérios para a Certificação Voluntária dos produtos de 
origem vegetal. O documento visa a garantir a qualidade 
e segurança das mercadorias, bem como fortalecer a 
comercialização da colheita de diversas cadeias produ-
tivas. A Portaria entrou em vigor em 1º de setembro. A 
certificação voluntária vai permitir que o produto brasilei-
ro seja mais valorizado no exterior.

cAmpAnhA AlErtA sobrE protEção dE dAdos
Proteja seus dados. Não compartilhe. Esse é o slogan 
da campanha online lançada pelo Ministério da Justiça 
e Segurança Pública para alertar o consumidor sobre 
golpes no mundo virtual. A iniciativa surgiu diante dos 
riscos de uso indevido de dados pessoais, incluindo 
comercialização e vazamento. Dados da plataforma 
Consumidor.gov.br apontam que, de janeiro a julho, o 
número de consumidores que tiveram dados pessoais 
ou financeiros consultados, publicados ou repassados 
sem autorização mais que dobrou.

stArtup gAúchA pAgA pElo rEsíduo rEciclávEl
A startup Ciclo quer comprar resíduo reciclável gerado por 
qualquer pessoa, por meio da instalação de containers em 
locais com grande fluxo de consumidores. Integrante do 
Grupo Recicla, com 30 anos de experiência na reciclagem 
na Região Sul, a meta é instalar até 50 containers e em-
pregar 120 pessoas até o final de 2022 na Região Metro-
politana e Litoral Norte gaúcho. O Ciclo compra resíduos 
recicláveis utilizando um aplicativo de conta digital para 
celulares que permite a transferência para a conta do ban-
co de preferência. O consumidor pode também destinar o 
valor correspondente para uma instituição cadastrada.

bndEs rEduz juros pArA EmprEsAs 
Empresas que reduzirem emissões de gases poluentes 
ou aumentarem iniciativas sociais, mostrando expansão 
de seu desempenho ambiental, social e de governança 
(ASG), terão juros reduzidos nos financiamentos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES). De acordo com o banco, o programa vai conceder 
financiamentos com destinação livre, sem relação com 
projetos de investimento, para empresas que se compro-
meterem a melhorar os indicadores de sustentabilidade. 
Os pedidos devem ser feitos até o final de 2023.

oriEntAção pArA produtos dE origEm vEgEtAl
A Abras, por solicitação do coordenador Geral de Qua-
lidade Vegetal do MAPA, orienta os supermercadistas 
que adquirem produtos de origem vegetal (padronizados 
nos termos da Lei. 9972/2000) a verificar se o embala-
dor ou o processador possui o registro específico para 
essa atividade e para o produto vegetal em questão. A 
fiscalização também irá cobrar que, no documento fiscal 
de compra, constem as informações obrigatórias, como 
o número do documento de classificação, as especifi-
cações qualitativas do produto e a identificação do lote 
(salvo produtos importados embalados na origem). 
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E-book EspEcial QuEijos santa clara 
Para reforçar a liderança da categoria de queijos e 
oferecer uma parte do conhecimento dos seus 110 
anos de tradição, a Santa Clara lançou em julho o e-book 
Especial Queijos, com 
informações sobre as 
variedades do produto, 
dicas, harmonizações e 
receitas. Para o material 
foram escolhidos 49 tipos 
de queijos, com receitas 
inéditas assinadas pelo 
chef Gabriel Lourenço. 
A coletânea está 
dividida em petiscos, 
antepasto, primeiro 
prato, prato principal, 
acompanhamentos e 
sobremesa. Acesse 
coopsantaclara.com.br/
especialqueijos.

EmprEsa vEgana ganha aportE dE r$ 18 milhõEs
A Vida Veg, startup mineira dedicada a alimentos feitos à 
base de plantas, recebeu um aporte de R$ 18 milhões da 
gestora de investimentos X8, dedicada a negócios ESG.
Fundada em 2015, em Lavras (MG), a Vida Veg é uma 
das principais fabricantes brasileiras de comida vegana. 
São 30 produtos no portfólio, entre leites e carnes feitas 
a base de ingredientes como leite de coco, amêndoas 
e castanha de caju. A startup se destaca por tentar 
conciliar uma produção sem corantes ou realçadores de 
sabor e textura de comida não plant-based. 

divulgação/pamplona

dália alimEntos rEabilitada para o abatE halal
A unidade frigorífica de frangos da Cooperativa Dália 
Alimentos, localizada em Arroio do Meio, recebeu 
por videoconferência a auditoria de manutenção 
da Certificação Halal. O certificado, que concede à 
planta aptidão para exportar a países de ascendência 
muçulmana, foi renovado com êxito no dia 11 de agosto. 
A auditoria ocorreu online, devido à pandemia, e reuniu 
membros do Comitê Halal Dália Alimentos e auditores 
da CDIAL HALAL, filial do Grupo CDIAL, empresa 
referência global em Certificação Halal. 

alta dE 415% no valor das ExportaçõEs
A Vinícola Aurora registrou aumento de 415% em 
valor nas exportações do primeiro semestre de 
2021, em relação ao mesmo período do ano anterior. 
O resultado foi impulsionado pelo crescimento de 
583% no volume de produtos, reflexo da reabertura 
de mercados e pela alta do dólar. O desempenho foi 
puxado pelas vendas de suco de uva e Keep Cooler, 
que representaram 77% do total. A expectativa é que 
a Vinícola Aurora feche 2021 com crescimento de 
cerca de 60% no volume de exportações.

vinícola garibaldi arrEcada 250 kg dE alimEntos
Desde 2015, uma ação anual mobiliza as cooperativas 
gaúchas a exercerem sua responsabilidade social de uma 
maneira ainda mais intensa. É o Dia de Cooperar (Dia C), 
um programa que reforça os elos das organizações com 
suas comunidades. Neste ano, a Cooperativa Vinícola 
Garibaldi arrecadou de 250kg de alimentos, cumprindo, 
assim, um pedido do Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul 
(Sescoop-RS). Todos os donativos foram encaminhados 
para o projeto Corrente do Bem. 

nova unidadE dE abatE bovino 
Empresa com 73 anos de tradição, a Pamplona tem uma 
nova unidade produtiva de abate bovino. A fabricante 
passa a controlar a operação do Frigorífico Rossi Ltda, 
em Caçador (SC). O objetivo do acordo é entregar ainda 
mais qualidade nos produtos e serviços oferecidos, 
além de incrementar o mix de bovinos, com a produção 
de carcaça para as linhas Pamplona: Premium, Grill e 
Campeiro. Com capacidade diária de aproximadamente 
150 cabeças, a produção dessa planta vai abastecer, 
neste primeiro momento, o mercado regional.

divulgação/santa clara
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Alcançar a eficiência operacional é um dos grandes 
objetivos de uma empresa. No setor de logística 

essa meta se torna ainda mais relevante 

Recebimento de meRcadoRias
recebimento de mercadorias é um exemplo 
de processo que exige atenção e agilidade para 
garantir uma boa produtividade ao negócio.
Todos os desdobramentos desses itens serão 
percebidos nos resultados do seu fechamento 
de mês. Desde a chegada do produto até o seu 
cadastro definitivo no estoque, há um longo 
caminho a ser percorrido e diversas situações 
de risco. Alguns descuidos e processos buro-
cratizados podem transformar essa atividade 
em um grande problema. 

Dados cadastrais inválidos, filas de cami-
nhões, entregas chegando fora do horário, di-
vergências de valores entre negociação e nota, 
falta de alinhamento entre a quantidade de 

O
produtos adquiridos e recebidos, diferença 
em relação ao produto entregue, necessidade 
de devolução por causa de avarias. Todos esses 
problemas podem ocorrer, seja por falta de trei-
namento adequado do pessoal no estoque, por 
falta de automatização, por erros gerenciais.

Giro e rentabilidade
O professor universitário, administrador e 

consultor Rodolfo Landgraf, instrutor da Agas 
em cursos sobre reposição e recebimento de 
mercadorias, lembra que esta é a atividade que 
intermedia as atribuições de compra e pagamen-
tos ao fornecedor, sendo a principal responsabi-
lidade a conferência dos carregamentos.

É possível dividir a tarefa em sete atribui-
ções: coordenar e controlar as atividades de re-
cebimentos e devoluções de mercadorias; ana-
lisar a documentação recebida (notas fiscais), 
verificando a compra devidamente autorizada; 
confrontar os volumes declarados na nota fis-
cal com os volumes efetivamente recebidos; 
proceder a conferência visual, examinando as 
condições de embalagens e avarias; decidir pela 
recusa, aceite ou devolução da mercadoria re-
cebida, proceder a conferência quantitativa e 
qualitativa da mercadoria recebida e, por fim, 
liberar a mercadoria recebida para as unidades.

“É importante o planejamento das ativida-
des, pois um cronograma de entregas de mer-
cadorias nos CDs e lojas dará maior eficácia 
no recebimento e conferência. Também a ne-
cessidade de possuir um sistema automatizado 
para apoiar no processo de conferência”, relata. 
“O uso da tecnologia no supermercado é uma 

©iStock.com/bkk
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Agendamento da 
entrega nas docas 
é boa medida  
para evitar filas  
e atrasos

EvitE problEmAs com boA gEstão

Erros no recebimento de mer-
cadorias desencadeiam filas de 
caminhões, perda de vendas por 
ruptura, cálculo do valor de venda 
inadequado devido aos erros nas 
notas, existência de estoque ex-
cessivo e até diferenças tributárias.
três passos fundamentais para um 
processo bem executado:

 sistema de gestão automatiza-
do eficaz – insistir com trabalhos 

manuais, quando já existe várias 
opções de tecnologia para me-
lhorar sua performance, não faz 
sentido. o investimento é recupe-
rado com o tempo.

 permanente aplicação do 
treinamento corporativo – toda 
empresa depende de pessoas, 
especialmente um supermercado. 
capacitação permanente mantém 
a excelência nos serviços.  

A equipe precisa estar coesa com 
conhecimentos de recebimento, 
conferência e estoque.

 mantenha as áreas de descarga 
livres e cuide para que entradas e 
saídas ocorram sem problemas – 
se a empresa não for muito  
grande, com poucos funcioná-
rios ou instalações com espaço 
reduzido, faça uma escala com 
fornecedores. 

©iStock.com/Vidi...shoot

forma de simplificar os processos e economi-
zar tempo, garantindo uma conferência mais 
precisa e efetiva. O próprio sistema fornece 
dados para previsão de compras e análise mer-
cadológica das vendas, faltas e dos excedentes 
de estoque”.

Segundo sua experiência no setor super-
mercadista, a área de recebimento de merca-
dorias é de grande valor, pois gera organização 
e maior assertividade nas atividades do rece-
bimento e conferência. “Mas isto não ocorre 
na maioria das vezes, considerando a falta de 
espaço nas lojas. Gera-se um acúmulo de mer-
cadorias para serem conferidas e processadas, 
levando ao comprometimento dos resultados”, 
diz. Para ter velocidade e eliminar possíveis 
perdas nesta etapa, uma das recomendações é 
ter uma equipe dotada de experiência na ati-
vidade. 

aGendamento e reserva de espaço
O especialista em varejo Luciano Souza 

Santos lembra que a produtividade no re-
cebimento de mercadorias começa com a 
precisão no envio dos pedidos. É um passo 
anterior ao recebimento de mercadorias, mas 
pode influenciar diretamente nesse processo. 
“Quando o envio das solicitações aos forne-
cedores é feito de forma manual, por e-mail, 
tendo o comprador que digitar tudo, é nor-
mal que aconteçam erros. Hoje o mercado 

já oferece soluções que fazem o disparo dos 
pedidos direto do ERP do varejo para o ERP 
dos fornecedores”, frisa. Há softwares também 
para automatizar o batimento ou conferên-
cia do pedido de compra com a nota fiscal. 
Outra etapa importante é o agendamento das 
entregas dos produtos nas docas, bem como 
espaço destinado para alocação das caixas no 
estoque. Caso contrário, surgem aqueles pro-
blemas que atormentam o varejo, como de-
preciação dos produtos, filas de caminhões e 
ruptura de estoques.
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Ambiente online é terreno perfeito  
para aplicação de golpes que prejudicam  

as vendas e a imagem do varejo

A
Proteja seus sistemas

©iStock.com/Undefined Undefined

pandemia fez saltar o número de e-commerces, 
sites e plataformas digitais. Na mesma me-
dida, senão mais, aumentou o número de 
ataques e golpes online. O Brasil é um dos 
alvos preferenciais dessas iniciativas crimino-
sas, e o varejo está sempre sob risco, assim 
como seus clientes. Por isso, é imprescindível 
que as empresas implementem processos de 
gestão de vulnerabilidades, minimizando as 
chances de roubos de dados, extorsões e ou-
tros prejuízos. É um dos fatores preconizados 
na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Uma pesquisa da empresa de segurança 
cibernética Kaspersky revela que dois em cada 
três ataques de hackers são contra empresas e 
que um terço dessas organizações, no Brasil, 

teve problemas com ataques de engenharia 
social (captura de informações de usuário por 
meio de página falsa). Uma fatia de 12% dos 
respondentes reconheceu que houve vaza-
mento de dados. Outros relatórios semelhan-
tes, feitos pelas empresas congêneres Eskive 
e Axur, também mostram o crescimento do 
crime na web, na ordem de até 99% depois 
da pandemia.  

A JBS, maior fornecedora mundial de car-
nes, pagou nada menos que US$ 11 milhões 
(R$ 55,69 milhões) para um grupo de hackers, 
que invadiu seus sistemas em maio de 2020. 
Os invasores desativaram temporariamente 
fábricas da companhia nos Estados Unidos, 
Canadá e na Austrália. O resgate, que foi pago 
em bitcoin, teve a função de proteger a empre-
sa de interrupções, além de limitar o potencial 
impacto que uma paralisação maior teria para 
fornecedores e compradores.

Gestão de vulnerabilidades
O professor dos cursos de graduação e 

pós-graduação em Segurança Cibernética 
da Unisinos, Leonardo Lemes, salienta que 
o Brasil é um dos países que mais regis-
trou ataques de sequestro de informações  
(ransomware) no 1° semestre de 2021. Nesse 
tipo de ataque os criminosos criptografam os 
dados e solicitam um resgate, normalmente, 
em bitcoins. “Uma família de ransomware ex-
plora falhas distintas, por isso é fundamental 
que as empresas implementem o processo de 
gestão de vulnerabilidades, só assim as em-
presas são capazes de identificar ativos em 
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risco, priorizá-los e, então, implementar a 
correção”, diz.

Segundo Vágner Christ, CEO da Netfive, 
empresa especializada em segurança online, o 
ataque por meio de páginas falsas é muito co-
mum, seja pelo computador e via celular. “É 
muito fácil clonar um site e modificar apenas 
um detalhe mínimo em seu endereço para 
aplicar golpes. Normalmente, os internautas 
não conferem links e são atraídos por promo-
ções relâmpago e propostas irreais”, explica.  
“A OLX sofria muitos revezes e precisou criar 
um portal da segurança mostrando ao usuário 
os cuidados que deve ter ao comprar na plata-
forma.” Num momento em que proliferaram 
as vendas por WhatsApp e sites de e-commerce, 
com pagamentos facilitados por PIX, todo 
cuidado é pouco.

Lemes vai na mesma linha. Além de buscar 
proteger os sistemas da própria companhia, 

é preciso educar os consumidores. “Essa é a 
principal forma de combater os criminosos: 
as empresas devem investir mais para levar 
até seus clientes informações sobre golpes, 
procedimentos para aumentar segurança 
como o múltiplo fator de autenticação que 
dificulta a atuação desses criminosos”, refor-
ça. Outro conselho é manter os dispositivos 
atualizados e ficar atento a ofertas de ganhos 
fáceis ou qualquer outro tipo de mensagem 
que incentive o usuário a clicar em mensa-
gens que chegam por e-mail, SMS, ou softwa-
res de comunicação.

todos PodeM ser vÍtiMas
Todo tipo de pessoa ou negócio pode cair 

em algum golpe, porque eles estão muito 
bem elaborados. Quando o golpe tem um 
objetivo claro e um valor financeiro alto, 
os criminosos o elaboram em detalhes: ma-
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Recebimento sem prejuízo?
Nós temos a melhor solução!

Conte com a gente!!!!
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ConsequênCias Graves

peiam rotinas, preferências e capturam dados 
úteis. “Companhias que precisam arquitetar 
suas defesas e conscientizar colaboradores 
procuram a gente. Estamos tentando trazer 
esses cuidados para médias e pequenas em-
presas. Estamos fazendo uma pesquisa com 
100 empresas para traçar um raio-x da área”, 
relata Christ. 

O caminho pelo qual os invasores podem 
obter acesso não-autorizado aos computado-
res ou redes, para realizar um comando des-
trutivo, pode ser por meio de malwares, vírus, 
anexos de e-mail, webpages, pop-ups, mensa-

A empresa de segurança americana The 
AME Group elencou quatro principais 
consequências às empresas que sofrem 
com o vazamento de dados:

 Danos à reputação da marca – mes-
mo que a empresa não tenha culpa se 
o cliente caiu no golpe da página falsa, 
pode ficar com imagem prejudicada.  
Esse tipo de ocorrência tem visibilidade 
ainda maior com a LGPD.

 Furto de propriedade intelectual – Ne-
nhuma empresa quer ter seus próximos 

lançamentos expostos antes da hora, 
ou seu planejamento futuro divulgado 
na rede de internet.

 Cibervandalismo – Alguns criminosos 
podem ir além e implementar códigos 
e informações maliciosas na vítima, as 
quais não são descobertas imediata-
mente e podem causar constrangimen-
tos futuros. 

 Queda nos lucros – Se a marca sofre 
dano da reputação, muito provavel-
mente os resultados financeiros serão 
afetados também. 

Hackers exploram falhas 
nos sistemas por meio 

de e-mails atrativos

gens instantâneas, mensagens de texto e en-
genharia social. Quando o ataque tenta obter 
acesso ou utilizar as informações do sistema, 
mas não afeta os recursos do sistema, ele é 
chamado de passivo. Quando o cibercrimi-
noso tenta alterar um sistema ou afetar sua 
operação, explorando vulnerabilidades não 
corrigidas, falsificando e-mails ou recorren-
do a sequestro de domínio e ransomware, é 
chamado de ativo. 

Há, no entanto, responsabilidade da em-
presa se alguns de seus clientes caem num 
golpe aplicado por um hacker (fraude de pági-
na, promoção falsa, WhatsApp clonado)? De-
pende muito de cada situação, pondera Le-
mes, mas as empresas devem ser responsáveis 
e utilizar os princípios de segurança em seus 
sistemas internos e aplicações desde o está-
gio de concepção (security by design), realizar 
campanhas de conscientização para educar e 
alertar os usuários para possível golpes e ata-
ques, principalmente em datas como Black 
Friday. No caso de incidentes que resultem 
em vazamento de dados pessoais, é impor-
tante lembrar que a empresa controladora de 
dados deve notificar a Agência Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD) e as penalidades 
que podem variar da aplicação de multas até 
publicização da infração, após devidamente 
apurada e confirmada a sua ocorrência, além 
de outras sanções.
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Estratégias para vE ncEr a ruptura
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fantasma da ruptura as-
sombra diariamente as prateleiras dos supermer-
cados. Na maioria das vezes, a ruptura de estoque 
tem como efeito imediato a queda nas vendas de 
um determinado produto. Diante dessa falta, ou 
o cliente compra outro item semelhante (em ge-
ral de menor margem de lucro) ou, na pior das 
hipóteses, abandona o carrinho e parte para a 
concorrência. Como o problema é causado por 
vários fatores, a tecnologia tem sido a principal 
aliada dos gestores para apontar e solucionar as 
lacunas no processo de abastecimento. 

A Associação Brasileira de Prevenção de Per-
das (Abrappe) registrou um índice de 16,2% de 
ruptura nas gôndolas do autosserviço em 2020, 
uma leve alta em relação a 2019. “Não foi o de-
sabastecimento que todo mundo pensava que 
ocorreria por causa da pandemia. Houve aumen-

to de fluxo de cliente, alguns problemas pontuais. 
As associações foram responsáveis por tranquili-
zar a população, a mídia foi bem usada”, conta o 
presidente Carlos Eduardo Santos. O cálculo da 
entidade é feito na ocasião em que a empresa faz 
o seu inventário físico de mercadorias, identifi-
cando produto que não está na loja ou que está 
no estoque, mas não no PDV.

A ruptura gera quatro possíveis efeitos: aban-
dono de carrinho por completo, transferência 
dessa compra para outro momento, substitui-
ção de produto por outro similar ou compra do 
item em loja concorrente. Os dois últimos são 
os mais comuns. “A questão é mais grave quan-
do o desabastecimento envolve mercadoria da 
Curva A de vendas, as marcas líderes, justamen-
te de maior risco pelo alto giro. Se isso ocorre 
seguidamente, o cliente vai embora. Certas esti-

O  FOtO dE abErtura: ©istock.com/XiXinXing
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A falta de 
produto no 
ponto de venda 
tem várias 
causas que 
precisam ser 
combatidas para 
que a empresa 
não perca a 
venda nem  
o cliente

Estratégias para vE ncEr a ruptura
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mativas indicam que, quando uma empresa su-
permercadista perde um comprador fiel, deixou 
de ganhar até R$ 150 mil reais que ele gastaria lá 
no curso de sua vida”, avisa Santos. 

Índice em alta

De acordo com a Neogrid, empresa espe-
cializada na sincronização da cadeia de supri-
mentos e que mede a ruptura mês a mês, este 
índice fechou o ano passado em 11,8%, o mais 
alto desde 2017. O indicador mostra a porcen-
tagem de produtos em falta comparada ao total 
de itens disponíveis na loja — de acordo com 
o mix de produtos que deve ser disponibilizado 
ao cliente. O balanço divulgado ainda traz um 
ranking com os 10 produtos com maior ruptura 
em 2020. Os ovos puxam a lista com 22,7% e 
um aumento de 4,9% em relação a 2019, quan-
do o índice foi de 17,8%. Outros destaques são 
o leite longa vida (17,5%), o álcool (16,5%) e as 
cervejas, que bateram recorde em 2020 e encer-
raram o ano com ruptura na casa dos 18,38% em 
dezembro. Em média, a ruptura da cerveja foi 
de 14,2% em 2020. 

“No caso dos ovos, o cenário é explicado 
porque os supermercados seguraram a compra 
dos ovos para negociar os preços, que subiam 
devido ao aumento do valor dos insumos de 
avicultores, e ao mesmo tempo a demanda por 
esse item se manteve forte na pandemia. Mui-
tos consumidores passaram a cozinhar mais em 
casa e a consumir ovos para o preparo de pães e 
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três em cada dez 
consumidores vão 

para outra loja 
procurar o produto 

que faltou na sua

bolos. Sem falar que os ovos também serviram 
como substituto das carnes, que tiveram grande 
aumento de preço em 2020. Mas vale destacar 
que não houve um cenário de desabastecimen-
to, o que faltaram foram variedade e marcas”, 
explica Robson Munhoz, CCO da Neogrid. 

O desabastecimento se manteve em alta em 
maio no Brasil, com 11,14%. No ranking de pro-
dutos com maior ruptura estavam as bebidas à 
base de soja, leite longa vida, ovos, conhaque e a 
cachaça, que desde fevereiro vem em franca su-
bida alcançando índice de ruptura de 12,24% em 
maio. Após quatro meses em alta (de setembro de 
2020 a janeiro deste ano), o índice havia recuado 
nos meses de fevereiro e março, porém, tornou a 
subir em abril. “A oscilação se explica pela volta do 
auxílio-emergencial, mesmo que menor do que 
o concedido no ano passado, e pela mudança de 
comportamento do consumidor”, diz Munhoz.  

como prevenir

A ruptura de estoque pode ocorrer tanto por 
falta de planejamento do varejo (62%) quanto 
da indústria (38%). Em todo caso, é preciso fa-
zer o alinhamento entre esses dois canais, que 
precisam se basear em dados atualizados e pre-
cisos para diagnosticar problemas e resolvê-los 
com mais rapidez. De acordo com o Comitê de 
Prevenção de Perdas da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), para cada quatro pontos 
percentuais que uma empresa reduz na ruptura 
de um produto, ela ganha um ponto a mais nas 
vendas desse mesmo item. 

Três sinais podem ajudar a identificar proble-
mas de ruptura de estoque. O primeiro é a queda 
repentina nas vendas. Quando um SKU não está 
apresentando o seu comportamento normal de 
venda, é melhor abrir os olhos. O segundo são 
promoções que superam previsões ou feitas sem 
o devido planejamento prévio com o fornecedor. 
Desta forma, quando o varejo não é abastecido 
adequadamente para comportar o aumento re-
pentino da demanda no início da ação promocio-
nal, podem ocorrer perdas. O terceiro são pro-
cessos defasados e carentes de atualizações. Todos 
os dias podem surgir novas maneiras de otimi-
zar suas operações. Uma das recomendações da  
Neogrid é rever as políticas de abastecimento. 
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Segundo Santos, o básico para prevenir é usar 
bem as informações provenientes do inventário. 
“Ele serve para você apurar a perda, para conhe-
cer a acurácia, corrigir estoques virtuais e parâ-
metros de reposição e para conhecer, enfim, a 
ruptura. A boa gestão nasce ali”, aponta. “A partir 
disso, seu sistema de loja monitora dos estoques, 
avaliando produtos que estão sempre em movi-
mentação. Existem empresas que monitoram até 
a venda/hora para solucionar problemas o mais 
rápido possível.” O dirigente da Abrappe consi-
dera que o supermercadista brasileiro ainda ama-
durece para isso. “O grande consegue, os médios 
precisam evoluir e os pequenos têm dificuldade 
enorme. O abastecimento manual é a união de 
processos rigorosos e tecnologia, com pessoas al-
tamente treinadas e capacitadas”, finaliza. 

Se diminuir a ruptura significa ter uma 
melhor gestão do PDV, a criação de programas 
colaborativos e de premiação de fornecedores, 

©istock.com/andrey Zhuravlev

Mercadorias de 
alto giro oferecem 
maior risco de 
desabastecimento

promotores e consultores pode ser uma boa 
alternativa, na opinião de especialistas. Reco-
nhecer os profissionais que mais se destacam 
na execução, estabelecer metas para o preenchi-
mento de formulários e outras estratégias moti-
vacionais de gerenciamento de estoque e outras 
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atividades desempenhadas na área de vendas dá 
resultado. Lembre-se, ainda, de oferecer atua-
lizações constantes para que sua equipe esteja 
sempre por dentro das últimas tendências, lan-
çamentos e funcionalidades de produtos, bem 
como novidades do mercado.

tecnologia disponÍvel

Uma empresa que chegou ao Brasil nes-
te ano com tecnologia para tratar problemas 
como a ruptura é a chilena Teamcore. Com 
sete anos de história e operações em toda a 
América Latina, ela produz soluções de inte-
ligência artificial de modo a manter supridas 
as gôndolas, com visibilidade e acionabilidade 

©istock.com/andrii borodai

para a equipe em tempo real pelo celular. “Te-
mos visto em nosso continente que as vendas 
perdidas podem alcançar 15% nas empresas”, 
revela o diretor de crescimento Lucas Barros. 
A startup oferece um indicador de disponibili-
dade de gôndola e gera tarefas para o time de 
loja e de estoque. 

Quatro ferramentas ajudam os varejistas 
a melhorar seus controles: Smart OSA y Lost 
Sales (diagnóstico de disponibilidade de pro-
duto), Smart Retail Execution (transforma-
ção das informações em tarefas automáticas), 
SmartPromotions (gerenciador de promoções) 
e Smart OLA (conecta disponibilidade de e-
commerce, gôndola e estoque). “Os estudos de 
impacto que fizemos em nossa base de clien-
tes atual, comparando lojas espelho e produ-
tos equipados com Teamcore e sem Teamcore, 
mostram aumento de 2 a 5% nas vendas, em 
relação ao crescimento orgânico, e redução de 
50% da venda perdida. Verificamos ainda au-
mento de 31% no desempenho promocional e 
redução de 23% nos tempos da equipe”, com-
plementa.

Vanessa Urbieta, gerente de Produtos da 
Gunnebo (especializada em soluções de tec-
nologia para redução de perdas e melhoria da 
performance do varejo) destaca várias causas 
para o desabastecimento das gôndolas. A pri-
meira é a falta de planejamento e gestão no 
processo de compras e estoque. A segunda é a 
falta de organização nos estoques e nas gôndo-
las. O produto está na loja, mas não foi dispo-
nibilizado ao consumidor. O inventário fan-

Muitas vezes,  
produtos estão no 

estoque, mas não foram 
repostos na gôndola

Confira o tamanho do prejuízo que a rup-
tura de estoque traz para a sua loja:
• Diminui as vendas de sua loja de 
 5% a 10%.
• 70% da decisão de compra é tomada 
em frente à gôndola.
• 32% dos clientes que não acham o 
produto que buscam vão para outra loja.
• 20% substituem por um produto de outra 

marca, provavelmente com margem menor.
• 17% adiam a compra.
• O shopper tem apenas 4% de chances 
de encontrar todos os produtos de uma 
lista de compras de 40 itens quando vai 
ao supermercado.
• 20% dos itens indisponíveis no PDV 
permanecem em ruptura por mais de três 
dias, em média.

dimensão do problema
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tasma também é comum (quando um produto 
está registrado no sistema como disponível, 
mas na verdade a loja não o tem).

Algumas companhias ainda não contam com 
ERP para sistematizar toda a cadeia de abasteci-
mento. Outra causa frequente do problema são 
atraso nas entregas e falta de mercadorias por 
parte dos fornecedores. “Vemos também a falta 
de treinamento aos colaboradores da operação 
de loja/CD e, por último, a medição do próprio 
índice de ruptura”, observa. Os itens mais afe-
tados costumam ser mercadorias de alto giro e 
sazonalidades: bebidas alcoólicas ou refrigeran-
tes, alimentos, perecíveis, rações para animais de 
estimação, produtos farmacêuticos, materiais de 
limpeza, higiene pessoal. 

Tendo na carteira de clientes Carrefour, 
Leroy Merlin e GPA, a Gunnebo oferece tec-
nologia para prevenir as perdas, mas de forma 
bem próxima a este processo auxilia com a re-

divulgação/ rede vivo

rede vivo mede índice 
calculando os números 
de sKus em falta pelo 
total da estrutura ativa

dução de divergências de estoque, o que tam-
bém ajudará no indicador de ruptura. “Existem 
soluções no mercado que, além de fazerem a 
própria auditoria de gôndolas, geram informa-
ções/estatísticas por meio de dados do PDV, por 
exemplo”, afirma Vanessa.
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Qualquer desajuste na relação entre 
indústria, distribuidores e varejo pode 
causar a indisponibilidade de produtos. 
 Conheça a demanda: função básica no 

autosserviço é cálculo de demanda, pois 
só assim é possível compor estoques 
menores, levando em conta o giro das 
mercadorias. Saiba estratificar seu sorti-
mento em curvas de vendas, identifican-
do SKUs mais procurados.
 Alinhe compras com fornecedores: 

uma das causas mais comuns de indis-
ponibilidade de produtos são as falhas 
na relação entre o varejo e a indústria. 
Seu cronograma de compras e reposi-
ção deve ser preciso.
 Fique de olho nos mais vendidos: o 

varejo forma estoque de acordo com 
o nível de consumo sobre cada item. 
Uma pequena parte dos produtos 
responde por 80% dos resultados nas 
vendas. Essas mercadorias não podem 
faltar nas gôndolas.
 Sazonalidades merecem atenção 

dobrada: determinadas épocas ou datas 
do ano alteram a demanda, em quanti-
dade ou variedade. Há produtos que são 
vinculados a esses momentos, como o 
peru e o panetone ao Natal. 
 Confira sistematicamente gôndolas e 

estoque: ter visibilidade sobre as ope-
rações do varejo e conhecer bem o seu 
estoque são medidas essenciais para 
evitar a ruptura. E uma das formas de 
garantir isso é com a verificação frequen-
te tanto das prateleiras da loja quanto do 
próprio estoque. Treine os funcionários 
para apontar problemas.
 Use e abuse da tecnologia: com-

partilhar informações e sincronizar 
atividades por meio da tecnologia são 
medidas indispensáveis para evitar 
a ruptura de estoque. O mercado já 
oferece várias soluções que monito-
ram operações e automatizam tarefas. 
Indústria, distribuidores e varejo preci-
sam atuar de forma coordenada para 
inibir o desabastecimento. 

passos para redUZir a rUptUra

casos concretos

Na Rede Vivo, com 27 lojas em 19 cida-
des, três instrumentos se destacam no combate 
à ruptura. O primeiro é um sistema de gestão 
integrado SAP, onde são implantados todos os 
coeficientes para geração das necessidades de 
compra, monitoramento dos estoques e acom-
panhamentos das entradas e saídas das merca-
dorias. O segundo é uma planilha para inspe-
ção diária das rupturas por filial, pela qual se 
realizam revisões periódicas das coberturas dos 
estoques, lead time entregas e calendário de 
compras. O terceiro é a gestão compartilhada 
com os fornecedores, com a criação conjunta de 
planos para redução das rupturas em busca das 
melhores práticas e de eficiência.

O índice (4,17% em julho) é medido calcu-
lando os números de SKUs em falta pelo total 
da estrutura ativa. Esses produtos são agrupados 
por camadas de importância (ABC) e monitora-

divulgação/abrappe

“a boa gestão nasce 
no inventário. ali 
se apura a perda, 

corrige estoques e 
melhora parâmetros de 

reposição.”

carLOs EduardO santOs
Presidente

da Abrappe
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O que já era bom, ficou ainda melh�..

prodUtos com maior rUptUra em 2020 (Fonte: neogrid)

Posição Categoria Ruptura 2019 Ruptura 2020

1 Ovo de aves 17,83% 22,73%

2 Leite longa vida 16,13% 17,56%

3 Álcool 7,92% 16,52%

4 Massa 8,20% 14,35%

5 Cerveja 10,90% 14,28%

6 Proteina da soja 10,50% 13,86%

7 Antisséptico para mãos 5,48% 13,66%

8 Rum 7,36% 13,28%

9 Leite condensado 6,86% 13,02%

10 Mistura alcoólica* 8,87% 12,96%
* Mistura alcoólica são bebidas como keep cooler e caipirinhas prontas, entre outras

dos pela equipe comercial. Segundo a Assesso-
ria de Imprensa do grupo, geralmente as ruptu-
ras acontecem mais nas categorias de perecíveis: 
PAS (Laticínios, iogurtes e frios) e Carnes/aves. 
Os principais geradores do problema, quando 
acontece, são: erros de cálculo nas demandas de 
suprimento e frequência de compra, gerando 
indisponibilidade dos produtos nas lojas; diver-
gências das quantidades compradas x entregues 
(nível de serviço), e erros operacionais de ges-
tão de estoque e reposição em lojas. 

A Rede Muller, empresa com três lojas se-
diada em Taquara, no Vale do Sinos, previne 
a ocorrência de ruptura com pedidos diários 
em cada unidade. Conforme o diretor Fran-
ck Müller, os produtos mais afetados variam 
muito, conforme a época do ano. “Estamos 
com dificuldades com a linha de produtos 
envazados em vidro, como cervejas, pepinos, 
espumantes e vinhos”. A maior causa recente 

do problema, quando ele acontece, tem sido 
a baixa na produção industrial em virtude da 
pandemia de coronavírus. O efeito direto dis-
so na empresa é a venda de tíquete médio bai-
xo, em geral sem recuperação.
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MAQUININHAS E IMPRESSORAS
s máquinas de cartões estão espalhadas por to-
dos os supermercados, mediando transações de 
milhões de produtos e serviços entre pessoas fí-
sicas e empresas. Elas são os equipamentos pre-
ferenciais, sobretudo, para pagamentos presen-
ciais. Na finalização das compras, elas operam 
junto com as impressoras de notas fiscais para 
confirmar a transação e liberar o cliente. Mais 
de 60% das vendas no autosserviço gaúcho pas-
sam pelas leitoras de cartões.

As maquininhas facilitam a vida do cliente e 
contribuem para a segurança da sua loja, já que 
reduzem a quantidade de dinheiro em caixa. Mas 
antes de contratar esse serviço, o empresário pre-
cisa levar em conta o seu faturamento mensal e o 
tipo do seu negócio.Todas elas cobram taxas de re-

A

Equipamentos para finalização das compras são 
essenciais para a operação, por isso precisam ser 

resistentes, rápidos e precisos

tenção, um percentual de 2% a 6% por transação 
realizada; porém, existem diversos modelos que 
podem ser vantajosos. 

Outra recomendação pertinente é verificar 
quais bandeiras de cartão são aceitas pelo equipa-
mento que se pretende adquirir. As mais usadas 
são Visa e Master, mas há modelos que aceitam 
praticamente todas as mais utilizadas pelos con-
sumidores. Lembre-se também que, para efetuar 
vendas com cartões de crédito e débito, é neces-
sário controlar o capital de giro da sua empresa, 
já que não se recebe de imediato o valor pago nas 
transações a crédito. 

Variedade de oPÇÕes
Há cerca de 10 anos, existiam apenas duas 

grandes credenciadoras que disputavam a lide-
rança no mercado. Atualmente, mais de 30 ad-
quirentes e 290 subadquirentes entraram no jogo, 
segundo a Câmara Interbancária de Pagamentos. 
De acordo com Associação Brasileira das Empre-
sas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), há 
mais de 10 milhões de aparelhos desse tipo ativos 
no país. Em 2020, foram transacionados mais de 
R$ 2 trilhões em cartões de débito e crédito em 
todo o país. O número representou crescimento 
de 8,2% em relação ao ano anterior.

Três tipos são os preferenciais no mercado. 
A POS (Point of Sale) é o mais comum, funcio-
nando por meio de conexão com uma linha de 
telefone, imprimindo a Nota Fiscal, sem precisar 
de um segundo dispositivo. Por ser parceira de di-
versas empresas de cartões de crédito, é necessário 
verificar quais são as bandeiras aceitas. A POS Wi-
reless (sem fio) tem essa vantagem, mas necessita 

©iStock.com/ace_werawan

Mais de 60% dos 
pagamentos nos 

supermercados gaúchos 
utilizam as maquininhas
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Entre os tipos de 
impressora, a térmica 
é a mais utilizada nos 

supermercados

©iStock.com/Simpson33

Prós e contras das maquininhas

Vantagens
  Mais confiança e reconhecimento dos clientes na 

hora de fechar negócios
  Otimização de tempo oferecendo praticidade e 

rapidez em processos de pagamentos
  Aceitam diversas bandeiras, pagamentos em moeda 

estrangeira, vale alimentação, etc
  Permite serviços secundários, como recargas de celular

Desvantagens
  Processo burocrático para liberação de uso e 

processo que varia entre as empresas
  Cobrança de taxas por transação realizada
  Operação sujeita à fraude
  A qualidade da cobertura da internet, Wi-Fi ou 

telefonia afeta na hora da venda, podendo até 
impedir a transação.

de um Wi-Fi eficiente para não causar problemas. 
Já as máquinas TEF (Transferência Eletrônica de 
Fundos) normalmente são vistas apenas por uma 
de suas partes, o pinpad – onde o cartão é inseri-
do e a senha é digitada, muito similar a um POS 
comum. A diferença é que o pinpad é fixado no 
caixa, na maioria das vezes. O TEF é comum em 
supermercados, farmácias, postos de gasolina e 
varejistas com grande volume de vendas no car-
tão (acima de R$ 30 mil por mês), devido à maior 
facilidade para controlar as vendas e emitir notas.

imPressão eficiente
A rotina de um supermercado não pode pa-

rar, e, para que ela aconteça exatamente como 
planejada, é preciso que se tenha impressoras 
eficientes para as notas fiscais, etiquetas, os con-
tratos e faturas. Para imprimir um alto volume 
de documentos, a impressora a laser pode ser 
uma boa escolha, considerando o custo/benefí-

cio no longo prazo. Esses equipamentos utilizam 
toners, que são suprimentos mais caros que car-
tuchos comuns, porém, possuem maior durabi-
lidade, imprimem em uma velocidade maior e a 
qualidade de imagem é melhor.

São quatro os tipos de impressoras mais co-
muns. A jato de tinta é como uma impressora 
caseira, onde há um cartucho com reservatório 
de tinta. A impressora ecotank funciona com um 
sistema de tanque de tinta, bem mais econômica 
se comparada à impressora de cartucho. Já a laser 
trabalha com toner, o raio laser gera as informa-
ções de textos e imagens no papel. A térmica é o 
tipo mais usado em estabelecimentos comerciais, 
principalmente por questões de custos com falta 
de necessidade de recarga. A impressão é realiza-
da por meio do aquecimento do mecanismo de 
impressão. Outro destaque é a capacidade de im-
pressão, a impressora de etiqueta térmica possui 
maior capacidade de trabalho.
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Tradição familiar
Maxi Compra soma 57 anos de bom relacio-
namento com seus consumidores no bairro 
Borgo, em Bento Gonçalves. Fundado pelo 
casal Giacomo e Florinda Bellé em 1964, 
quando se chamava Armazém do Bellé, hoje 
o empreendimento é administrado pelo filho 
Mauri Bellé e a neta Lisiane. “Por sermos um 
supermercado antigo, os clientes confiam na 
nossa empresa.  Nosso objetivo é ser a melhor 
opção de compras para eles, com satisfação, 
bom atendimento e mix variado de produtos, 
inclusive nos perecíveis”, diz Mauri. 

Quando surgiu, o estabelecimento era 
um bar que vendia arroz, feijão, farinha e 
até mesmo fumo em corda. Na época, ficava 
numa das principais vias de acesso à cidade 
e tinha uma área de vendas de 30m² e dois 
funcionários. Hoje, a loja conta com 25 co-
laboradores, em 600m² de área de vendas, 
cinco check-outs e tecnologia para manter um 
serviço em alto nível. O mix soma 15 mil pro-
dutos cadastrados e 9 mil ativos todo o mês. 
O estacionamento conta com nove vagas. O 
Maxi Compra faz parte da Rede Multimerca-

dos. “É um privilégio fazer parte de uma central 
de compras que apresenta uma grande evolução 
no desempenho e aprimoramento dos associa-
dos. Além de levar satisfação, temos o desafio 
de ser competitivos”, salienta. Com a previsão 
de abertura de um grande atacado da rede, este 
deve ser um impulsionador para podermos abrir 
filiais e vermos nosso negócio ter uma evolução 
mais acelerada.”

Com o slogan Economia todo dia, o Maxi 
Compra atende gente de todas as classes sociais. 
Nas palavras dos administradores, seus princi-
pais diferenciais são a área de perecíveis (frutei-
ra, açougue e padaria), bem como os serviços 
de rotisseria nos finais de semana, para permitir 
um conforto para o cliente. “Nossa participação 
na Rede Multimercados também nos permite 
participar de todas as redes sociais e termos uma 
ação forte de propaganda na TV, rádios, encartes, 
carro de som e campanhas com sorteios de au-
tomóveis”, comenta Mauri. Até o final do ano, 
a perspectiva é de crescimento, mesmo vendo 
acirramento da concorrência, com a abertura de 
grandes lojas de fora da cidade.

O

Maxi Compra, de 
Bento Gonçalves, 
tem clientela fiel 
conquistada em 

mais de cinco 
décadas de trabalho 

no bairro Borgo
Divulgação/Maxi Compra
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Perfil do fornecedor (Frubelle)

Frutas vermelhas
de qualidade

om onze anos de fundação, a vacariense Frubelle 
é resultado da experiência de vida e da iniciativa 
do empresário e produtor rural Miguel Rizzotto. 
Especializada em morangos, amoras, mirtilos e 
framboesas, a companhia trabalha com um vo-
lume de 2 mil toneladas de frutas congeladas, di-
recionando sua produção para São Paulo (50%), 
Minas Gerais (10%) e restante para os três esta-
dos do Sul. O plano, agora, é atender diretamen-
te os supermercados gaúchos e fortalecer a sua 
marca na terra natal.

Com 3,5 mil m² de área construída e 150 
funcionários diretos, a indústria conseguiu 
dobrar sua produção nos últimos cinco anos, 
e pretende continuar crescendo. “Temos um 
misto de produção própria e compra assegu-
rada da colheita de mais de 200 produtores 
fornecedores num raio de 20 quilômetros da 
sede”, explica Rizzotto. “Nosso diferencial é 
a segurança de ter o produto o ano inteiro e 
com qualidade, pois garantimos assistência 
técnica nas propriedades. O objetivo é ser-
mos referência.”

Planos de crescimento
Esse modelo assistencial ganhou o nome de 

projeto Cultivando o Bem. O pequeno produtor 
familiar se une à empresa, que incentiva o plan-
tio, garante a compra por 10 anos e acompanha 
seus resultados. “Muitos agricultores têm medo 
de plantar essas variedades por não saber se vai 
conseguir vender. Eles sabem que por conta 
própria não conseguem competir com grandes 
fornecedores para entrar no mercado, mas com 
a gente isso muda”, conta.

Um dos objetivos da Frubelle é aumentar 
sua rede de propriedades rurais fornecedoras, 
ampliando a área de plantio. Há demanda de 
consumo e vantagens aos interessados. “Essas 
frutas dão bom resultado financeiro, pois têm 
valor agregado, e não exigem grandes terrenos 
para dar volume. Não são como a soja”, frisa  
Rizzotto. A pandemia acelerou as vendas com 
alta procura por itens de saudabilidade. Além das 
quatro frutas já citadas, a companhia também 
produz outras 10 variedades de alimentos, como 
polpas congeladas de uva e maracujá. 

C

Produtora de 
morangos, amoras 

e framboesas, a 
gaúcha Frubelle 

quer aumentar 
suas vendas nos 

supermercados do 
Rio Grande do Sul

Divulgação/Frubelle
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GOTA LIMPA

ROUPAS MACIAS E PERFUMADAS
A Gota Limpa lançou o seu novo amaciante concen-
trado Naturesse 1l. A sua formulação possui cápsulas 
de perfumação capazes de intensificar a fragrância 
e aumentar a maciez das peças. Disponível em três 
fragrâncias: Pêssego & Baunilha, Framboesa & Sânda-
lo e Jasmim & Frutas Vermelhas. O produto rende até 
50 lavagens.

COLGATE

MAIS DE 30 INOVAÇÕES
A marca líder no mercado de cuidado oral anunciou 
mais de 30 lançamentos em seu portfólio, trazendo 
inovação e 
tecnologia. 
Entre eles, 
a escova de 
dentes Pro 
Planet, que 
usa 80% me-
nos plástico, 
e o creme 
dental Colga-
te Luminous 
White Lovers, 
que remove 
manchas 
causadas pelo 
consumo de 
café e vinho.

DI HELLEN

VERÃO COM
NOVIDADES
O Intensificador de 
Bronzeado Sunprotec 
Gold é um óleo 
hidratante com efeito 
dourado que facilita 
a obtenção de um 
bronzeado intenso. 
A Loção Hidratante 
possui fórmula 
desenvolvida de 
forma que, além de 
hidratar a pele, ajuda 
a ativar e manter 
o bronzeado por 
mais tempo. 
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CRUZÍLIA

FOCO EM NOVOS 
PÚBLICOS E MERCADOS 
Tradicional das regiões montanhosas de Minas Gerais 
e produzido localmente há mais de 100 anos, o Queijo 
Montanhês passa a incorporar o portfólio da Cruzília. 
Com gosto suave e tempo de maturação curto (cer-
ca de 90 dias), o Queijo Montanhês é fabricado com 
tecnologia semelhante à do Parmesão. 

Divulgação/Cruzília
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FRUBELLE

APOSTA NAS FRUTAS CONGELADAS
A Frubelle Frutas Especiais, de Vacaria, conta com 
uma seleção de frutas congeladas: mix de frutas 
vermelhas, morango e abacaxi. Tudo feito com moder-
nos processos que garantem com que as frutas não 
percam seus nutrientes.

COPRA

LINHA VEGANA DE CAPPUCCINOS 
A Copra, empresa especializada na produção alimentícia 
de produtos à base de coco, lança sua versão vegana de 
cappuccino nos sabores tradicional e chocolate. A linha, 
feita a partir do leite de coco em pó, não possui ingre-
dientes de origem animal, tem zero adição de açúcares 
e é liberada para celíacos e intolerantes à lactose.

COOPERATIVA LANGUIRU

LANÇAMENTO PARA
ALMOÇO E SOBREMESA
O medalhão de frango com bacon da Languiru é fatia-
do manualmente e temperado com especiarias como 
salsa, orégano, cebola e noz moscada. Já vem pronto 
para assar em embalagens de 500g. O doce de leite 
ganhou nova embalagem de 400g, com visual mais 
limpo e convite para compartilhar fotos nas redes 
sociais com a #docedeleitelanguiru.

NESTLÉ

PRIMEIRA BEBIDA COM LEITE MOÇA 
Moça Frapê Sabor Morango chega ao mercado no cen-
tenário da marca no Brasil em edição limitada, com dis-
tribuição nacional para completar o portfólio de bebidas 
sazonais da Nestlé. O produto vem em uma garrafinha 
de PET asséptico de 190 mililitros coberta por um rótulo 
termoencolhível, que serve também como lacre.
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O fechamento de caixa é  
uma tarefa que consiste na 
conferência de entradas e saídas de 
forma precisa para evitar prejuízos

Fechamento 
do caixa

encargO dO 
OperadOr
O operador de caixa, via 

de regra, é o responsável pelas di-
vergências financeiras verificadas 
em seu caixa no ponto de venda. 
Ou seja, se faltar uma quantia no 
caixa, esse valor normalmente 
é descontado do empregado. 
algumas empresas não aplicam 
essa medida caso as diferenças 
em dinheiro sejam de até  
r$ 3, por facilitamento de troco 
nas transações.

cOmO fazer?
na prática, o processo consiste em 
tirar um relatório de vendas no pdV e 

checar se o valor total vendido, por finalizadora 
ou forma de pagamento, confere 100% com o 
físico apresentado na gaveta. Se houver qualquer 
divergência, ela deve ser discutida e investiga-
da no momento. Sua complexidade decorre da 
existência de diversas formas de pagamento, 
como dinheiro, cartões, vales e cheques, além 
de ocorrer operações no meio do dia que impac-
tam o saldo do caixa, como é o caso de sangrias 
(retiradas de dinheiro). 

periOdicidade
a sugestão da consultora empresarial e instru-
tora de cursos da agas, Vera caminha, é fazer 

no mínimo duas vezes ao dia o fechamento do caixa para 
melhor controle do financeiro, ou a cada troca de ope-
rador. Se houver três turnos de trabalho, toda vez que 
trocar o operador. Quando o fechamento é realizado só 
no fechamento da loja, além de levar mais tempo, pode 
ensejar mais erros.
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tecnOlOgia a 
SerViçO
toda loja tem um progra-

ma de fechamento (software) ins-
talado no caixa. nele constam os 
indicadores, saldo inicial, formas 
de pagamentos, sangrias, outros 
serviços, reforços, devoluções e 
saldo final. “cada supermercado 
faz o seu programa, conforme suas 
necessidades (número de lojas e 
tamanho). Os diversos tipos de 
recebimento ficam no programa  
de cada empresa”, conta Vera.  
a tecnologia minimiza a chance  
de erros humanos.

Separar aS VendaS
Uma dica importante é separar as vendas con-
forme o tipo de movimentação, ou seja, vendas 

realizadas no cartão de crédito, débito, vale alimentação 
e dinheiro. Se possível, separar as vendas realizadas 
no cartão de crédito de acordo com a bandeira de cada 
operadora. Sobre as saídas, caso o caixa esteja com um 
montante muito alto de dinheiro, podem ocorrer as cha-
madas sangrias, que consistem em realocar o dinheiro do 
caixa para outro local. portanto, esse valor que está saindo 
do caixa deve ser anotado para garantir um fechamento de 
caixa adequado. 

SOlUçõeS
Vera comenta três principais ações 
para minimizar erros no fechamento 

do caixa: treinamento adequado do operador 
de caixa, anotações dos diversos tipos de 
recebimento e perfil adequado do operador. É 
função do rH verificar se a pessoa consegue 
realizar com precisão a função. alguns check-
outs mais modernos vêm com sistemas 
de câmeras que monitoram todas as ações 
do funcionário e facilitam a checagem das 
causas de discrepâncias para que o gestor 
possa saber como solucioná-las. 

©iStock.com/Bet_Noire
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principaiS errOS 
cOmetidOS 
de acordo com a consultora, um 

dos erros mais comuns de divergências no 
fechamento do caixa é a falta de atenção do 
operador, ao conversar com o cliente quando 
está conferindo o dinheiro ou dando troco. 
Uma exigência comum é a contagem dupla 
das notas recebidas ao a serem entregues. 
casos mais graves envolvem deliberada 
desonestidade, como o(a) operador(a) 
embolsando dinheiro. 
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O ovo pode ser preparado e consumido de diversas 
formas e continua sendo uma boa oferta entre os 

alimentos com proteínas de alta qualidade

Alimento versátil 
ozido, cru, mexido, frito, processado e utilizado 
em várias receitas. Depois do leite materno, o 
ovo é o alimento mais completo da natureza. É 
fonte de proteínas e vitaminas A, D e E, Com-
plexo B (B1, B3 e B12), com reduzidas calorias 
e fonte de minerais. Nos supermercados podem 
ser encontrados ovos vermelhos, brancos, de 
codorna e orgânicos. 

O brasileiro come mais ovos que a média do 
cidadão mundial, que é de 230 ovos por ano. Em 
2020, o Brasil bateu recorde no consumo per ca-
pita de ovos. Segundo a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), cada brasileiro consu-
miu 251 unidades de ovos. Conforme a Associa-
ção Gaúcha de Avicultura (Asgav), o Rio Grande 
do Sul é o Estado mais consumidor do produto 

C
no Brasil, acima da média nacional. Em 2019 os 
gaúchos comeram 257 ovos por pessoa no ano, 
de acordo com a Associação. 

Alguns anos atrás, acreditava-se que o consu-
mo de um alimento rico em colesterol aumen-
tava diretamente os níveis de colesterol “ruim” 
no sangue. Porém, diversos estudos científicos 
atualizados não mais apontam essa relação direta 
do consumo do colesterol proveniente dos ali-
mentos, como ocorre com o ovo. Dessa forma, 
é possível dizer que se o ovo for associado a uma 
alimentação saudável, não aumentará o coleste-
rol sanguíneo. Vale destacar que a maior parte do 
colesterol do corpo não provém da dieta, mas é 
produzido pelo fígado.

Uma pesquisa desenvolvida pelo Centro de 
Assessoria e Pesquisa de Mercado (CEAP) com 
amostragem de 2.500 entrevistas em todas as re-
giões do Brasil e realizada com todas as classes 
sociais e diferentes faixas etárias apontou que 
96% dos lares brasileiros consomem ovos e, me-
tade da população, quase todos os dias.

Neste ano, a Associação Brasileira de Proteí-
na Animal (ABPA) estima que o Brasil produzirá 
um novo recorde de pelo menos 56 bilhões na 
produção de ovos. A marca anterior foi atingida 
no ano passado, com 53,5 bilhões de ovos pro-
duzidos, apresentando 9,12% de aumento na 
produção nacional, em relação a 2019. O destino 
da produção dos ovos foi 99,6% para o mercado 
interno e exportação 0,31%. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), durante o primeiro 
trimestre de 2020, São Paulo se manteve como 
maior produtor de ovos do Brasil, com 29,6% da 
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Ovos são alimentos 
extremamente 

nutritivos para o 
ser humano

produção nacional, seguido por Minas Gerais e 
Espírito Santo, ambos respondendo pela mesma 
proporção de 9,3%, e Paraná, com 9,1%.

Dados da Secretaria de Comércio Exterior 
(SECEX) mostram que em 2020 as exportações 
brasileiras de ovos foram de 6,2 toneladas. O 
Mato Grosso exportou 39,46%; Rio Grande do 
Sul, 20,49%; São Paulo, 19,71%, e Minas Gerais, 
14,65%. Dados do Agrostat – Estatísticas de Co-
mércio Exterior do Agronegócio Brasileiro, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) de 2019 apontam o Rio Grande 
do Sul como o maior exportador de ovos brasi-
leiro, com 2,4 mil toneladas, seguido por Mato 
Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas e Rio 
de Janeiro.

Segundo o Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), a menor procura por 
ovos comerciais no encerramento de agosto e a 
consequente lentidão das vendas pressionaram as 
cotações da proteína durante a semana do dia 23 
de agosto. Assim, o produto acumulou duas se-
manas consecutivas de desvalorizações. Nesse ce-
nário, colaboradores do Cepea reportaram sobras 
em muitas regiões produtoras, o que levou à con-
cessão de descontos para facilitar o escoamento. A 
queda dos preços dos ovos frustrou a expectativa 
de agentes do setor, os quais acreditavam que as 
vendas continuariam aquecidas durante todo o 
mês. Por conta do retorno das aulas e da mudan-
ça do padrão de consumo da população, que tem 
buscado fontes mais baratas de proteína animal. 

atenção à rotulagem
Um bom lembrete para supermercadistas é 

que, nas operações de fiscalização da Força Tarefa, 
vários produtos são descartados por não atenderem 
normas básicas. Os ovos precisam obedecer não 
apenas às condições de conservação do alimento, 
mas à Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 
35/09, que dispõe sobre a “obrigatoriedade de ins-
truções de conservação e consumo na rotulagem 
de ovos”. A RDC determina que na rotulagem 
dos ovos, além das informações obrigatórias para 
alimentos, deve constar as expressões “o consumo 
deste alimento cru ou mal-cozido pode causar da-
nos à saúde” e “manter os ovos preferencialmente 
refrigerados.” Essa é uma obrigação do fornece-
dor, mas o varejista precisa estar atento. 

livres de gaiola
O sistema cage-free, que é produção de ovos 

de galinhas criadas sem gaiolas, está em expansão 
mundial. Por iniciativa de consumidores, ONGs 
e empresas do setor, o movimento cresce promo-
vendo a valorização de produtos gerados a partir 
de critérios de respeito ao bem-estar animal. Cer-
ca de 200 grandes marcas internacionais de varejo 
e de restaurantes já estabeleceram prazo para ope-
rarem somente com ovos de galinhas cage-free. Se-
gundo o Instituto Certified Humane Brasil, mais 
de 50 empresas brasileiras também já anunciaram 
que adotarão, nos próximos anos, a comercializa-
ção em 100% de ovos provenientes desse sistema 
produtivo. Também o MAPA e a Associação Bra-
sileira de Supermercados (Abras) firmaram um 
Termo de Cooperação Técnica, objetivando o fo-
mento de boas práticas e o bem-estar animal nas 
cadeias pecuárias, a transparência e a informação 
ao consumidor final. 

A criação de galinhas livres de gaiola permi-
te que as aves tenham condições de expressar 
seus comportamentos naturais como caminhar, 
bater asas, ciscar, empoleirar e colocar ovos em 
ninhos. Entre as redes que anunciaram a co-
mercialização exclusiva de ovos cage-free estão 
Unidasul, Carrefour e a Rede Zaffari & Bour-
bon de Supermercados. Elas comprometeram-
se a adotar a prática a partir de 2028. “A rede vai 
trabalhar junto aos fornecedores e na conscien-
tização dos seus milhares de consumidores a 



PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO
OVOS PLUS QUALITY

Os seguintes tipos de ovos podem ser
encontrados com o selo Ovos Plus Quality - OPQ:

O Programa de Certificação Ovos Plus Quality – OPQ é uma certificação voluntária desenvolvida pela ASGAV - Associação
Gaúcha de Avicultura como uma alternativa aos produtores que desejam diferenciar seus produtos e obter maior
credibilidade frente às inspeções oficiais, aos consumidores, na busca por mercados especializados e mais exigentes,
abertura demercados para a exportação e na busca por crédito para investir em sua produção.
O Selo Ovos Plus Quality – OPQ é uma opção para consumidores que desejam adquirir ovos diferenciados com a certeza do
atendimento aos critérios que definem cada sistema de produção de ovos.
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Realização: Organismo
Certificador:

Mais informações em:
www.ovosplusquality.com.br

OVOS CONVENCIONAIS•Produçãodeovos
a partir de aves alojadas em gaiolas
convencionais.

OVOS CAGE FREE OU LIVRES DE GAIOLA •
Produçãodeovosapartirdeavesalojadasem
galpões,livresdegaiolas.

OVOS FREE RANGE • Produção de ovos a
partirdeavesalojadasemgalpões, livresde
gaiolas e com acesso a área externa
(piquetes).

OVOS CAIPIRAS OU COLONIAIS • Produção de
ovos a partir de aves alojadas em galpões, livres de
gaiolas e com acesso a área externa (piquetes),
recebendo alimentação livre de produtos de origem
animal, óleos vegetais reciclados e pigmentantes
sintéticos(ABNT16437:2016).

OVOSDECODORNA•Produçãodeovosdecodorna.
Atendimentoderequisitosparaaproduçãodeovos
deavesalojadasemgaiolas (convencional) ouem
sistemasorgânicosdecriação.

OVOS ORGÂNICOS • O Programa de
Certificação Ovos Plus Quality - OPQ, ainda
não possui os requisitos necessários para
certificar a produção de ovos orgânicos.
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fim de mostrar a importância dessa nova política”, disse 
a empresa francesa, em nota. 

o ovo de Colombo
Antes da chegada de Cristóvão Colombo, não havia 

evidência da existência de aves domésticas nas Américas. 
O que se acredita é que na sua segunda viagem, em 1493, o 
navio de Colombo trouxe para o “novo mundo” os primei-
ros galináceos parentes das atuais galinhas poedeiras que 
são linhagens originárias da Ásia. 

A produção de ovos era realizada nos quintais entre 
1920 e 1930. Muitos fazendeiros tinham galinhas para su-
prir as necessidades de suas próprias famílias e vendiam o 
que sobrava nos mercados locais. Quando a venda de ovos 
se tornou rentável, alguns fazendeiros começaram a cons-
truir galpões para abrigar lotes de até 400 galinhas. No iní-
cio dos anos 60, a tecnologia avançada e equipamentos mais 
sofisticados tornaram as pequenas fazendas em operações 
comerciais de grande escala. Com o desenvolvimento da 
automação, da melhoria da saúde e alimentação balanceada 
para as poedeiras, os custos foram diminuídos e resultaram 
em produto mais uniforme, nutritivo e barato.

Alta no preço da carne 
estimula compra de ovos 

como fonte de proteína

©iStock.com/Veni vidi...shoot

Ingredientes
 4 ovos
 ½ xícara de leite
 1 colher de margarina
 Queijo fresco picado a 

gosto
 Sal e cheiro verde a gosto

Modo de preparo
Numa tigela, misture os 
ovos, o leite, o sal e o 
queijo fresco. Coloque a 
margarina em uma frigidei-
ra. Quando derreter, junte a 
mistura. Cozinhe em fogo 
baixo, mexendo sempre. 
Quando atingir o ponto 
desejado, apague o fogo e 
coloque o cheiro verde.

reCeita: OvOS mexidOS

Fonte: instituto Ovos Brasil
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A pandemia está sendo uma ameaça para a 
saúde mental de empreendedores e funcionários. 
Cuidados são necessários nos momentos difíceis

SAÚDE MENTAL  
NO TRABALHO 

saúde mental nas empresas foi afetada durante 
a pandemia da Covid-19. Os sentimentos de 
angústia, estresse, medo e esgotamento físico e 
mental passaram a fazer parte da vida de super-
mercadistas e funcionários. Contudo, existem 
medidas que ajudam no processo para restabele-
cer a saúde física, mental, financeira, espiritual e 
cognitiva e que podem ser adotadas no dia a dia.

Uma pesquisa recente realizada pela Fun-
dação Dom Cabral (FDC) e Talenses Group, 
obtida com exclusividade pelo Valor Econômi-
co, mostrou que a pandemia prejudicou a saúde 
mental de 73,8% dos 573 profissionais entrevis-
tados. Do total, 40% ocupam posições geren-

A
ciais e 20,5% são diretores, C-Level , VPs, ou 
conselheiros. Segundo a psiquiatra Elisa Fasolin 
Mello, a pandemia trouxe efeitos preocupantes à 
saúde mental de todos. “Pacientes em depressão 
que estavam instáveis, tiveram piora no quadro 
e surgiram novos casos de Transtorno de Ansie-
dade e Transtorno Depressivo, bem como com-
portamentos de compensação e compulsões.” 
Ela diz que observa um esgotamento emocio-
nal e maior risco de desencadear síndrome de  
burnout – ou síndrome do esgotamento profis-
sional – em decorrência das atividades de home 
office ou do retorno presencial em razão das ele-
vadas demandas, pressões e exposição. 

De acordo com dados da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), anterior à pandemia, em 
2019 o Brasil já era o país mais ansioso do mun-
do, com 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da 
população). O país também apresentava maior 
incidência de depressão da América Latina e a 
segunda maior das Américas, afetando cerca de 
12 milhões de pessoas (5,8%).  

Durante a pandemia, os problemas com a 
saúde mental se agravaram. Um estudo realiza-
do pela Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro (UEFJ) entre os meses de 20 de março e 20 de 
abril do ano passado, demonstrou um aumento 
de 90% nos casos de depressão, e os de ansiedade 
e estresse tiveram um aumento de 80%. Outra 
pesquisa realizada pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (Ufrgs) mostrou que, entre 
maio, junho e julho do ano passado, 80% dos 

©iStock.com/Slphotography



REVISTA AGAS 61

(51) 99158-6264
@DISTRIBUIDORAZANELLA

Entre em contato e garanta os melhores produtos no seu mercado:

COMERCIALLDISTRIBUIDORAZANELLA.COM.BR

EMBALAGEM ECONÔMICA
EMBALAGEM ECONOMICA
EMBALAGEM ECONÔMICA
EMBALAGEM ECONOMICA
EMBALAGEM ECONOMICAEMBALAGEM ECONOMICA
EMBALAGEM ECONOMICA
EMBALAGEM ECONOMICA
EMBALAGEM ECONOMICA

A It’s Dog tem uma ampla linha de Shampoos, cada um com uma fórmula única.
É qualidade e preço em um só produto!

EM HIGIÊNE
A SOLUÇÃO

BIFINHO CRIADORES 
250g | 500g 
Galinha Caipira 
Churrasco
Carne e Cereais
Carne Mini 

SHAMPOO 
NEUTRO
700mL
Neutraliza odores e
pode ser aplicado em
qualquer tipo de pelo

SHAMPOO 
FILHOTES
700mL
Tem um cheirinho irresistível
de bebê e não agride a pele
do filhote

SHAMPOO 
PELOS CLAROS
700mL
Com branqueador, deixa o 
pelo do cão branquinho evitando
os amarelados

CONDICIONADOR
DESEMBARAÇADOR
700mL
Condiciona e desembaraça o
pelo do animal, facilitando o
processo de escovação

SHAMPOO E
CONDICIONADOR
GATOS
700mL
O banho do gato deve ser 
o mais breve possível, né?
O Shampoo e condicionador 
para gatos é 2x1, para facilitar o
banho.

SHAMPOO 
PELOS ESCUROS
700mL
O shampoo pelos escuros
realça a cor natural dos pelos
do animal
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brasileiros ficaram mais ansiosos. Uma pesquisa 
da International Stress Management Association 
(ISMA) publicada em 2019 apontou que 72% 
dos brasileiros que estão no mercado de trabalho 
sofrem com algum distúrbio relacionado ao es-
tresse. Desse número, 32% sofrem de burnout, o 
que equivale a 33 milhões de pessoas. A mesma 
pesquisa também revelou que nove em cada dez 
brasileiros no mercado de trabalho apresentaram 
sintomas de ansiedade e 47% sofreram de de-
pressão em algum nível.

A percepção da psicóloga Andréia Bonato da 
Silva sobre o que afeta a saúde mental dos super-
mercadistas na pandemia é o adoecimento físico e 
mental dos colaboradores. “A condição de não ter 
todos os dias o time completo e os supermerca-
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Ansiedade, depressão e 
burnout são 

os principais problemas 
no trabalho

Se movimentar e fazer 
paradas curtas ajudam 

a manter a saúde

dos serem um dos segmentos mais demandados 
desde o início da pandemia é um fator que afeta 
os empresários. Tudo isso é gerador de estresse e 
angústia.” 

Nas palavras de Elisa, quando ocorre o luto, 
as reações de sofrimento são diversas. “A perda de 
entes queridos pela Covid-19 é um fator de ris-
co potencial para um luto traumático.” Segundo 
ela, as empresas, por meio dos gestores, precisam 
acolher e apoiar os funcionários enlutados que 
perderam entes queridos na pandemia, mesmo 
que à distância, demonstrando sua preocupação 
e auxílio. “Ofereça ajuda em uma tarefa, com-
partilhe uma mensagem ou um livro. É necessá-
rio também a empresa criar um canal de comu-
nicação aberta onde a pessoa que está de luto não 
tenha medo ou vergonha de pedir ajuda.” 

CUIDADOS COM A SAÚDE DO TRABALHO 
Para não adoecer e continuar desempenhan-

do as atividades, alguns cuidados são fundamen-
tais em relação à Saúde do Trabalho, de acordo 
com a psicóloga: “Fazer alguma atividade física. 
Mexer o corpo e gerar endorfina, que é o nosso 
antidepressivo natural. Fazer paradas ao longo 
da jornada de trabalho e se movimentar. Não 
fazer uso de vários equipamentos eletrônicos ao 
mesmo tempo. Dar limites em relação ao tempo 
dedicado ao trabalho e as reuniões. Fazer pausas 
necessárias para se alimentar e descansar, além 
de evitar assuntos pesados.”  

Ela comenta ainda que os supermercadistas 
podem buscar apoio psicoterápico, quando per-
ceberem que estão com dificuldades em resol-
ver questões emocionais sozinhos. “Não é feio 
nem vergonhoso pedir ajuda a um profissional 
da área. Melhor tratar de início do que deixar se 
instalar. Porque pode ficar mais complicado.”

A psiquiatra Elisa ressalta que é importante 
realizar nas empresas programa com intuito de 
reorganizar. “Verificar o que será preciso modi-
ficar, readaptar ou descartar. Estabelecer rotinas 
diárias. Com sono, alimentação, ingestão de 
água, fortalecimento de vínculos mesmo que à 
distância, com o uso de tecnologia. Trabalhar a 
cognição com leitura e a espiritualidade, estudar 
e promover jogos educativos.” 



CONHEÇA A NOSSA LINHA DE CHÁS ORGÂNICOS!
Afinal, trazer mais sabor e saúde com consciência é indispensável para
a ORGANICUM. Por isso, aprecie com leveza os sabores e os benefícios
dos nossos produtos feitos com consciência e AMOR À TERRA.

Os melhores chás para
os melhores momentos

ADM: Rua Padre Itamar Luís Costa, 333
Bairro São João (Margem Esquerda)
CEP: 88708-070 - Tubarão/SC

CD: Rodovia Norberto Brunato, 2.355 - Box 3 A 10
Bairro São João (Margem Direita)
CEP: 88702-803 - Tubarão/SC

(48) 3080.9100 ou (48) 3628.0827
        kfgdistribuidora.com.br 
       @kfgdistribuidora

SEJA UM
CLIENTE KFG

Os produtos Organicum são distribuídos exclusivamente pela KFG
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O setor de frutas, legumes e verduras (FLV) pode ser 
um chamariz de clientes para sua loja, desde que 

apresente layout bonito, variedade e qualidade

PreocuPação com a saúde 
Brasil é o terceiro maior produtor de frutas no 
mundo e um dos maiores produtores de verduras 
e legumes. O brasileiro, contudo, ainda consome 
menos da metade da quantidade diária (192g) re-
comendada pela Organização Mundial da Saúde 
(400g). Nos supermercados, o setor corresponde 
a aproximadamente 10% das vendas, em média, 
mas também representa cerca de quase 6% das 
perdas, nos números do Ranking da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). Para se 
destacar no setor, é preciso conhecimento fino 
do manejo de seus produtos e uma boa noção de 
apelo visual para caprichar na exposição. 

Os brasileiros costumam comprar FLV em 
três ou quatro canais: no supermercado, com 
maior frequência; na feira livre, que disponibili-

O
za possibilidade de pechincha pela concorrência 
entre fornecedores; nos mercadinhos de bairro 
e nos hipermercados. Há muita oportunidade 
no setor, seja pela oferta de alimentos cortados e 
higienizados, pelo interesse nos orgânicos, pela 
busca por saudabilidade nas refeições. As carac-
terísticas como cor, textura e odor são levadas 
totalmente em consideração na hora da compra, 
portanto cabe ao lojista fazer um bom trabalho. A 
conquista está no visual limpo e caprichado.

O gerente de Marketing da Silvestrin, Miguel 
da Silva, lembra que o FLV ainda está aprenden-
do a utilizar as técnicas de exposição já caracte-
rísticas de outras categorias, pois durante muito 
tempo a exposição consistiu em apenas abastecer 
as gôndolas. “Os produtos de FLV têm uma em-
balagem colorida por natureza. Fazer uso dessas 
características permite criar um ambiente atra-
tivo e convidativo, valorizando as características 
de cada produto e, nesse sentido, temos orienta-
do e treinado nossos promotores a brincar cada 
vez mais com a criatividade, inovando e surpre-
endendo na exposição”, diz. Gerar oportunidade 
de degustação também faz com que o setor se 
torne mais amigável ao consumidor.

A PariPassu, plataforma de soluções de inspe-
ções, conformidades, certificações e rastreabilida-
de de produtos agroalimentares, aconselha como 
primeiro passo a gestão de seus fornecedores. A 
intenção é conferir com eles se existe controle de 
qualidade, como é realizado, se existem registros e 
quais indicadores são acompanhados, entre outras 
coisas. Quando conhece melhor seu fornecedor, 
o varejo se beneficia de diversas formas: melhora a 
qualidade dos produtos, segurança, negociação de 
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Setor de FLV 
corresponde a 

10% das vendas, 
em média, nos 

supermercados

preços e redução de descartes. A primeira garantia 
que o bom fornecedor deve dar é a da continui-
dade, ou seja, a certeza da entrega de acordo com 
a necessidade, na quantidade certa e no dia e hora 
combinados. É importante lembrar que a ruptura 
no FLV é um grande gerador de perdas no tíquete 
médio. “Um mix atraente e completo e uma fruta 
segura, que tenha rastreabilidade, produzida com 
baixo índice de aplicação de defensivos e respei-
tando as características naturais de cada variedade 
são questões importantes”, Silva. 

Uma recomendação da PariPassu, liderada 
pelo diretor-executivo Giampaolo Buso, é ofere-
cer treinamentos semanais aos funcionários que 
irão manipular esses produtos, pois como muitos 
vegetais são sensíveis e extremamente perecíveis, 
qualquer machucado pode favorecer o processo 
de maturação e consequentemente diminuir o 
seu tempo de exposição. As folhagens, por exem-
plo, precisam ser borrifadas pela manhã e ao final 
do dia para não murcharem rápido. 

PreocuPação com Perdas 
As perdas têm sido uma das preocupações 

constantes de todo varejista, especialmente quan-
do o assunto é FLV. Enquanto nos demais depar-

tamentos das lojas as perdas são pouco superio-
res a 2%, no FLV elas podem chegar aos 6%. Isso 
se deve ao fato de que os produtos do FLV são 
mais sensíveis, seja por seu ritmo de senescência 
– independentemente de serem climatéricos ou 
aclimatéricos – seja pelos fatores externos, como 
temperatura, umidade e manuseio. É preciso ficar 
atento ao prazo de validade dos seus produtos: es-
pecialistas aconselham a verificar todos os dias os 
vegetais a vencer, retirando-os imediatamente da 
gôndola para não ocorrer contaminação com os 
outros alimentos.

Para você ter uma ideia se o seu supermerca-
do precisa de alguma mudança ou não, é possível 
fazer um cálculo simples, segundo a PariPassu: 
pegue o número de clientes que compraram FLV, 
multiplique por 100 e divida esse valor pelo nú-
mero total de clientes que compraram no super-
mercado. O valor deve ser maior que 50%, caso 
não seja, o empresário deve investigar o porquê 
desse número estar abaixo da média.

Um dos fatores determinantes para a redução 
de perdas é a mão de obra. “Via de regra, FLV é 
uma área de alta rotatividade de pessoal, gerando 
um baixo nível de especialização e dificultando 
as ações de treinamento. Isso impacta na monta-
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gem e abastecimento das gôndolas, no rodízio de 
produtos e na segregação das frutas danificadas, 
aumentando as perdas”, conta Silva, da Silvestrin. 
A marca tem investido na criação de programas 
de treinamento, oferecidos aos clientes de acordo 
com sua necessidade. A parceria indústria e varejo 
também atua na montagem adequada de expo-
sições e na orientação das equipes de loja para a 
realização de ações voltadas ao sell out. 

A etapa de armazenagem e transporte cos-
tuma apresentar um elevado volume de perdas 

 É fundamental ter aquilo que 
compõe a base da alimentação, 
então batata, cebola, tomate e ce-
noura são onipresentes. Também 
a alface, repolho, couve, brócolis, 
pimentão, morangas e aipim têm 
lugar garantido na gôndola. 

 O mix básico de frutas tem 
banana, maçã, laranja, mamão, 
melão, uva, abacaxi, limão, 
manga, melancia e pera. Outras 
variedades podem ser inseridas 
conforme preferências locais  
ou regionais.

 Exposição agressiva ou contro-
lada? A primeira envolve grandes 

volumes de produtos e é uma 
alternativa para os hipermercados 
com grande fluxo de pessoas e 
que praticam preço de oferta, po-
rém gera mais quebras. A segun-
da é um modelo que se utilizam 
menos quantidades de vegetais na 
gôndola. Esse modelo é mais prá-
tico para o encarregado do setor 
FLV observar se há algum vegetal 
podre e retirá-lo o mais rapidamen-
te do local. É mais atrativo visual-
mente para os consumidores.

 Segundo pesquisa do Datafo-
lha, apenas 40% dos brasileiros 
consomem frutas diariamente. 
Verduras e legumes, por sua vez, 

são consumidos por 96% das pes-
soas, mas apenas 45% disseram 
inclui-los na dieta todos os dias. 
O brasileiro consome menos da 
metade de FLV do que o europeu. 
Espanha, Itália e Alemanha se 
destacam nesse ranking.

 A Assembleia Geral da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) 
estabeleceu que 2021 é o Ano 
Internacional das Frutas e Ve-
getais, com a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAO), responsável 
pela celebração em parceria com 
outras agências do sistema das 
Nações Unidas.

DIcAS pArA AprImOrAr SUA LOjA:

de FLV. Isso porque o carregamento e o des-
locamento podem ser agressivos e de longa 
distância, o que compromete diretamente a 
qualidade dos produtos. O ideal é investir em 
embalagens que possuam isolamento térmico 
elevado e acomodam perfeitamente os produ-
tos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) possui uma regulamentação chamada 
RDC 216 que determina boas práticas.

rastreabilidade
A segurança alimentar é uma exigência legal 

para os supermercados, por isso o investimento 
em rastreabilidade aumenta. O sistema rastreador 
identifica todo o caminho percorrido pelas ma-
térias-primas e insumos – desde origem, proces-
samento e destino – resultando também em um 
processo ágil e confiável de recall de produtos com 
informações disponíveis ao consumidor final. 
“O controle automatizado da logística por meio 
da rastreabilidade traz um ganho significativo em 
custo. Em um CD de uma rede paulistana, por 
meio do recebimento identificado por código de 
barras, conseguimos reduzir um erro de separa-
ção em dez vezes durante o período de três meses. 
Estamos falando de R$ 1,5 milhão/ano em apenas 
um item de FLV”, diz Buso.

Desafio é fazer 
mais brasileiros 

consumirem frutas 
diariamente

©iStock.com/JackF
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dicas de especialista

FLV (frutas, legumes e verduras) é um se-
tor estratégico para a cesta básica, substitui 
a feira, gerando comodidade e conveniência 
numa compra única. A realidade de hoje na 
economia, principalmente neste período de 
pandemia, mudou os hábitos de consumo, 
devemos estar atentos a isso, mas uma coisa é 
certa: cliente compra com os olhos, produtos 
de qualidade e com frescor. Aí que entra o 
nosso trabalho de bem expor, e proporcionar 
ao shopper uma boa experiência de compra. 

Segue então algumas dicas para melhor 
entender este setor tão importante dentro  
do varejo:

1 – É o promotor de FLV que vai desen-
rolar a operação, dar o toque final na expo-
sição e atender o cliente, por isso manter a 
equipe treinada é sucesso garantido para uma 
operação satisfatória e à altura que os clientes  
almejam. Precisamos estar atentos na forma-
ção deste profissional, ele é fundamental para 
o setor. Conhecer produto é um quesito bá-
sico e fundamental para o sucesso de vendas 
do setor. Os treinamentos devem ser cons-
tantemente atualizados por um profissional 
capacitado.

2 – As características organolépticas como 
cor, textura e odor são levadas totalmente 
em consideração na hora da compra de FLV, 

portanto devemos inspirar o consumidor a 
comprá-los. A organização do PDV deve ser 
primordial, pois é o visual que irá atrair ou 
não o seu cliente. 

3 – Invista no mix diversificado, busque 
fornecedores locais que darão mais frescor 
aos produtos, entenda a necessidade do seu 
cliente, ofereça a ele uma experiência única 
de compra, venda serviço e não só produto. 
Estão em alta os produtos processados, emba-
lados, fatiados e pré-prontos. Uma dica im-
portante é sempre ouvir o shopper no PDV, ele 
sempre tem uma sugestão, elogio ou ideia que 
podemos utilizar para melhor atender.

4 – Layout conta muito para a venda, es-
tude e identifique os pontos quentes de sua 
loja, posicione o setor estrategicamente para 
que seja notado pelo shopper. Estude a melhor 
forma de exposição, agressiva ou controlada, 
leve em consideração o processo de matura-
ção de cada produto. 

5 – O desperdício nos supermercados é 
em média 5,97% sobre o faturamento bruto, 
se identificarmos o modelo ideal de exposi-
ção, podemos reduzir muito este número e 
colaborar para um processo de vendas mais 
saudável, lembrando sempre que o setor é 
de suma importância para a análise crítica do 
comprador.

O
"É o promotor de FLV 

que vai desenrolar 
a operação, dar 
o toque final na 

exposição e atender 
o cliente, por isso 

manter a equipe 
treinada é sucesso 
garantido para uma 

operação satisfatória 
e à altura que os 

clientes almejam. "

EVandrO dias ribEirO   
Consultor especializado em FLV

e gestor em Supermercados (Agas)
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Grupo de jovens supermercadistas visitou 
fornecedores para conhecer suas instalações, 

respeitando protocolos de segurança

Visitas técnicas
Agas Jovem retomou em julho as suas visitas técnicas 
presenciais a fornecedores, aplicando todos os proto-
colos de segurança, incluindo utilização de máscara 
e álcool gel e o distanciamento nos auditórios, além 
do deslocamento em comboios, cada um com o seu 
próprio carro. O grupo foi a duas cidades do litoral 
norte gaúcho conhecer as fábricas da Doces Guima-
rães e da Água Mineral Santo Anjo. Em setembro, 
outras empresas também têm visita agendada.

Liderado pelo seu presidente, Luiz Pereira, 38 
sucessores supermercadistas de diversas regiões do 
Estado participaram da viagem. Em Santo Antônio 
da Patrulha, eles estiveram na Doces Guimarães, 
empresa com 40 anos de história na fabricação de 
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doces derivados do amendoim, como paçoca, pé de 
moleque e rapadura. Neste encontro, os jovens co-
nheceram o parque fabril e almoçaram, a convite da 
companhia, no Hotel Ecovilly, quando aprenderam 
mais sobre o mercado de amendoim e sobre as pre-
ferências do seu consumidor.

Em seguida, o grupo foi a Três Cachoeiras co-
nhecer a fábrica da Água Mineral Santo Anjo, uma 
empresa familiar iniciada como uma distribuidora e 
que hoje é referência em envase, distribuição e ven-
da de água mineral com e sem gás em embalagens de 
400 ml, 500 ml, 1,5, 5 e 20 litros. O Agas Jovem foi 
recebido pela diretoria da empresa e assistiu a uma 
palestra sobre a história da companhia, o mercado 
de água mineral e de gestão de crise na área, com 
o encontro encerrado por um coffee break, antes do 
retorno a Porto Alegre.

Diego Keil, proprietário do Super São Jorge, de 
Novo Hamburgo, é participante assíduo das via-
gens. “Eu gosto de saber das questões técnicas da 
indústria, conferir como fabricam os produtos. A 
oportunidade é ótima também pelo networking com 
os colegas do setor. Aproveitamos o encontro para 
sanar dúvidas e ter novas ideias, pois compartilha-
mos os mesmos problemas. Muitas vezes vale mais 
do que um curso”, declara.

Fabrício Hansen, do Supermercado MA, de Es-
tância Velha, afirma que sempre apreciou com men-
te aberta os momentos em que pode acompanhar o 
trabalho de profissionais de ponta, já tirando disso 
inspiração para melhorar ainda mais. “As visitas pro-
movidas pelo Agas Jovem afloram esse sentimento. 
São uma grande chance de intercâmbio entre jovens 
sucessores supermercadistas e empresas de desta-
que de todo Brasil. Como entendo que a evolução é 
constante, enxergamos assim novas perspectivas.”
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Reta final da foRmação 
curso livre de Gestão em Supermercado (GES) 
Online da Agas está no sexto e último módulo 
da formação: operação de loja. O módulo pos-
sui sete temas diferentes e 13 encontros ao to-
tal. Iniciado no final de março, o GES Online 
conta com 237 alunos. Ao longo do curso, fo-
ram desenvolvidos os módulos administrativo, 
de gestão de pessoas, marketing, gestão finan-
ceira e jurídico. A conclusão está prevista para o 
dia 14 de outubro. 

Segundo o professor Eliezer Monteiro, “a 
turma estava um pouco tímida no início”. Ele 
conta que pediu para eles participarem, abrirem 
as câmeras, para poderem conversar e se conhe-
cerem melhor: “Fluiu muito bem. As pessoas 
tem interesse em participar também pelo con-
teúdo da aula que eu ministro, sobre rotinas do 
departamento pessoal”. 

De acordo com a assessora jurídica da Agas, 
Edina Fassini, durante as aulas expositivas do 
módulo jurídico os participantes foram con-
vidados a exercitarem o diálogo entre a prática 
operacional nas lojas e as leis brasileiras vigen-
tes. “Em cada tema, houve questionamentos 
e compartilhamento de vivência. Neste senti-
do, esperamos que todos tenham aproveitado 
os conteúdos”, diz. Conforme Edina, não há 
implementação sem conhecimento. “No mé-
todo proposto no GES Online com a entrega 
de conteúdo qualificado, o participante será o 

principal condutor dos seus estudos, onde e 
como quiser”, avalia. 

Novos gestores
Uma das alunas do GES Online é Ana Clau-

dia Borges Scofano, do Armazém Bom Gado, de 
Porto Alegre. Na opinião dela, que está começan-
do um negócio de mercado, o curso da Agas tem 
sido ótimo. “Eu sou formada em Administração, 
mas nada me preparava com a abertura do mer-
cado. O curso da Agas ensina uma teoria muito 
significativa e tem sido de grande importância 
principalmente pelo conhecimento dos profes-
sores. Hoje eu consigo ter muito mais apoio do 
que antes. Tem me ajudado muito”, destaca. 

Micaela dos Santos, dos Supermercados 
BH, de Lambari, Minas Gerais, comenta que 
participar do GES Online tem sido de grande 
valia porque abrange vários assuntos super-
mercadistas que enriquecem seus conheci-
mentos, capacitando-os para uma nova gestão. 
“Os professores são excelentes, pois abor-
dam vários assuntos que vivenciamos no dia 
a dia, dando assim uma melhor clareza sobre 
o tema”, afirma. Ela diz que conheceu o cur-
so através de uma pessoa do RH da empresa 
onde trabalha. “Fiquei interessada em fazer o 
curso por ser online e abranger vários conhe-
cimentos que eu poderia utilizar na gestão da 
empresa onde trabalho.” 
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237 alunos passaram 
por cinco módulos do 

GES Online, estando 
agora no sexto e último: 

operação de loja
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Variedade de cursos
pandemia não é desculpa para deixar de se 
qualificar. Nos últimos meses, a Agas vem 
proporcionando diversas oportunidades de 
aprendizado para gestores e colaboradores de 
supermercados. Os cursos online (via aplicati-
vo Zoom) se sucedem mês a mês, abordando 
assuntos que vão desde a geoanálise de dados à 
gestão de redes sociais e de recursos humanos, 
entre outros temas. 

No mês de outubro, haverá aulas com os 
temas Estratégias de marketing para supermerca-
dos, com Ricardo Duarte, e Gestão por centros 
de custos, com Salvador Fraga. Novembro 
começa com Retenção de talentos e redução de 
turnover, com Bianca Beltrame, e depois tem 
Técnicas de vendas de acordo com o tipo de cliente, 
com Angelita Garcia, fechando com Organi-
zação e controle no recebimento de mercadorias, a 
cargo de Gustavo Fauth.

Uma das novidades apresentadas pelo 
Departamento de Capacitação da Agas foi o 
curso de Geoanálise: ganhando mercado com uso 
de dados, ministrado por Marcelo Cerveira 
no final de julho. Os dois encontros de duas 
horas trataram do processamento de dados 
georreferenciados e de como isso ajuda a ga-
nhar mercado. “Gostei de ver representantes 
de grandes empresas participando. Fomos ob-
jetivos, mostrando conceito da matéria, seus 
benefícios para o cliente, como ela ajuda a to-
mar decisões”, contou. O assunto novo im-
pressionou o pessoal. “A geoanálise tem nível 

alto de assertividade. Os números revelam os 
dados complexos das pessoas que consomem 
na região e suas preferências”.

Outra iniciativa que chamou a atenção 
foi o curso de Gestão de redes sociais para su-
permercados, comandado pelo jornalista Stefan 
Ligocki no final de agosto. Os integrantes 
aprenderam como atrair e engajar clientes 
em redes sociais para aumentar vendas, como 
fazer com que conteúdos “viralizem” sem 
investir em anúncios, e porque é importan-
te usar o formato vídeo para divulgar o seu 
supermercado, entre outros temas. “Muitas 
empresas do setor ainda não sabem usar as 
redes sociais de forma estratégica: o que fa-
zem é panfletagem digital. Fiquei feliz por ter 
dado dicas mais produtivas, com ideias que 
fazem sentido no ambiente digital e que ge-
ram mais vendas”, declarou Ligocki.

Outras capacitações oferecidas recente-
mente foram os cursos Equipes de sucesso para 
uma organização promissora, sob o comando de 
Aurelise Braun, Introdução aos Direitos Hu-
manos para colaboradores de supermercados, pro-
movido pela Secretaria de Justiça, Cidadania 
e Direitos Humanos – SJCDH do governo 
estadual com apoio da Agas. “O objetivo foi 
fortalecer uma cultura de cidadania e respeito 
às diversidades”, destacou a coordenadora de 
Diversidade Sexual da SJCDH e responsável 
técnica pela proposta pedagógica do projeto, 
Gabriela Lorenzet. 
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proporcionando 

oportunidades variadas 
de aperfeiçoamento 

para gestores e 
colaboradores de 

supermercados



CURSOS 
Online

agenda de

Organização/Realização

PORTAL AGAS

Outubro

Novembro

Estratégias de 
marketing para 
supermercados

Com Ricardo Duarte

04
06

e

Sócio: R$ 95,00 
Não sócio: R$ 120,00

Gestão por
centros de custos

Com Salvador Fraga

18, 20,
25  27e

Sócio: R$ 220,00 
Não sócio: R$ 280,00

Retenção de 
talentos e redu-
ção de turnover

Com Bianca S. Beltrame

08
10

e

Sócio: R$ 95,00 
Não sócio: R$ 120,00

Técnicas de ven- 
das de acordo com 

o tipo de cliente

Com Angelita Garcia

17
19

e

Sócio: R$ 95,00 
Não sócio: R$ 120,00

Organização e con-
trole no recebimen- 
to de mercadorias

Com Gustavo Fauth

22
24

e

Sócio: R$ 95,00 
Não sócio: R$ 120,00

13h30
     às 15h30

Horário:

Segundas e
    quartas-feiras

Aulas nas

Inscrições:
            www.agas.com.br

   Informações:
                cursos@agas.com.br

Será fornecido certificado
  de participação aos alunos

Aulas transmitidas 
   através do app Zoom



legislação

78 REVISTA AGAS

m 2020, às vésperas do Dia da Consciência 
Negra, um homem negro foi morto nas de-
pendências de um renomado supermercado 
na capital gaúcha. O fato, embora triste, não 
é um caso isolado. O racismo no Brasil é uma 
realidade cotidiana que assola e pune mais 
da metade da nossa população. Mais do que 
isso, o gênero, a orientação sexual, a idade, as 
condições psicomotoras, a etnia e a origem 
muitas vezes são condicionantes da forma 
como uma pessoa é tratada pela sociedade.  

Diante desse contexto, o Estado do Rio 
Grande do Sul, através da Secretaria de Justi-
ça e Sistemas Penal e Socioeducativo, ciente 
de que as instituições privadas têm um papel 
importante na reversão dessa cultura, ofer-
tou à Agas o Curso de Introdução aos Direi-
tos Humanos para colaboradores de super-
mercados, com o objetivo de fortalecer uma 
cultura que promova a cidadania e o respeito 
às diversidades.

E a pauta da responsabilidade social para 
as pessoas jurídicas é uma realidade, espe-
cialmente com o avanço da agenda ESG no 
Brasil e no mundo, não havendo mais espaço 
para que empresas fiquem inertes diante da 
desigualdade social, cultural e econômica. 
A esse respeito, a ONU, através de seus 17 
objetivos de desenvolvimento sustentáveis, 
estabelece ações e metas para que os Estados 
garantam uma sociedade mais justa e iguali-

tária, sendo a participação das empresas fun-
damental no processo. 

Além disso, no Brasil, o Decreto nº 
9.571/2018 estabelece as Diretrizes Nacio-
nais sobre Empresas e Direitos Humanos, 
prevendo como uma das responsabilidades 
das empresas a implementação de ativida-
des educativas em direitos humanos para 
seus stakeholders. 

Nesse sentido, a capacitação visa a for-
talecer a cultura dos direitos humanos, da 
cidadania e do respeito às diversidades no 
ambiente de trabalho, tomando como base 
a Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos. A qualificação do atendimento passa por 
uma sensibilização em relação a essas ques-
tões, conscientizando os funcionários de 
supermercados da importância de contribu-
írem para o enfrentamento de todos os tipos 
de preconceito, prestando um atendimento 
mais inclusivo.

Assim, espera-se contribuir na formação 
de pessoas por meio da educação em direitos 
humanos, a fim de transformar diferentes 
realidades sociais, fomentando a prática de 
ações solidárias nos espaços de vivência dos 
participantes. Uma mudança cultural é ne-
cessária para que o respeito à dignidade hu-
mana seja solidificado, e a qualificação pro-
fissional pode ser uma das portas para esta 
transformação. 

E
“[...] A pauta da 

responsabilidade 
social para as 

pessoas jurídicas 
é uma realidade, 

especialmente com 
o avanço da agenda 

ESG no Brasil e no 
mundo, não havendo 

mais espaço para 
que empresas fiquem 

inertes diante da 
desigualdade social, 

cultural e econômica. ”

MAuro HAuScHild  
Secretário de Justiça e Sistemas  

Penal e Socioeducativo

Direitos humanos e  
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ara explicar porque escrevo este artigo para a Agas, 
preciso voltar um pouco no tempo e confessar mi-
nha alegria em já ter participado ativamente desta 
nobre entidade e, mesmo “longe”, poder continu-
ar contribuindo com o desenvolvimento do setor.

Na condição de presidente da Associação 
Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), coloco 
em pauta algumas questões que nos assombram 
há tempos. Quando falo “nós”, me refiro a todo 
o ecossistema das bebidas destiladas – da matéria-
prima, passando pela indústria e comercialização, 
até o gole do consumidor final.

Se analisarmos a dinâmica da fundação da 
ABBD, unindo grupos concorrentes (Bacardi Mar-
tini, Beam Suntory, Brown Forman, Diageo Brasil 
e PernodRicard), vamos entender o quão impor-
tante é que todos os players deste mercado atuem 
juntos em prol de causas maiores para os negócios, 
a economia, a saúde e segurança dos brasileiros. 

Nesta lógica, a ABBD apresenta seus pilares: 
o combate ao comércio ilegal de bebidas, a bus-
ca pela isonomia tributária no setor de bebidas 
alcoólicas e a conscientização sobre o consumo. 
É com estas bandeiras que convocamos a Agas 
e o setor supermercadista a se engajar conosco, 
partindo de terras gaúchas.

TribuTos e comércio ilegal
Um dos principais esforços da ABBD será 

estimular a promoção de um ambiente concor-
rencial equilibrado e coerente, no qual as bebidas 
alcoólicas sejam tratadas de maneira simétrica sob 
o ponto de vista regulatório e tributário, possibili-

tando uma competição justa, arrecadação de im-
postos e geração de empregos e renda.

Com impostos altos, para além do ponto óti-
mo da Curva de Lafer, o governo arrecada menos, 
os preços sobem e o mercado ilegal fica cada vez 
mais atraente para o consumidor. Mas é preciso 
contextualizar: em 2015, o setor sofreu forte baixa, 
quando foram instituídas novas normas tributárias 
no país que estipularam alíquotas elevadas do Im-
posto sobre Produtos Industrializados (IPI) para 
os destilados, entre 25 e 30%, enquanto a cerveja, 
por exemplo, é taxada em 6%.

O Estudo de Álcool Ilícito realizado pela con-
sultoria global Euromonitor aponta que em 2017 
o mercado ilegal de bebidas já lucrava mais de  
R$ 3 bilhões por ano e as perdas fiscais chegavam a 
R$ 5,5 bilhões. E dados de 2020 da consultoria in-
dicam que o mercado de bebidas destiladas ilegais 
já corresponde a 37,9% do volume total comercia-
lizado no Brasil. Além disso, produtos ilícitos che-
gam a custar até 70% menos que os legais, o que os 
torna atrativos em momento de crise econômica. 

Os consumidores, então, acabam comprando-
estas mercadorias ilícitas, sem controle de qualida-
de e com sérios riscos à saúde. 

Em posse destas informações, precisamos 
pressionar pela diminuição dos tributos, comba-
ter a ilegalidade e orientar o consumo consciente.  
A união das entidades que fazem o imenso mer-
cado dos destilados girar – e o setor supermer-
cadista está entre as principais – vai certamente 
beneficiar todos da cadeia produtiva, a econo-
mia e a sociedade.

P

“[...] A ABBD 
apresenta seus 

pilares: o combate 
ao comércio ilegal 

de bebidas, a busca 
pela isonomia 

tributária no setor de 
bebidas alcoólicas 

e a conscientização 
sobre o consumo 

consciente. “

José EDuArDo CiDADE
Presidente da Associação Brasileira de 

Bebidas Destiladas (ABBD)
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Nova associação e o setor 
supermercadista: desafios
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www.agas.com.br
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Franck Flamarion Muller / Taquara
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Luiz Carlos Carvalho / Rio Grande
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Sandro Formenton / Canoas
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Capacitação / capacitacao@agas.com.br

Comercial / comercial@agas.com.br

Financeiro / financeiro@agas.com.br

Imprensa / imprensa@agas.com.br
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marketing e eventos / eventos@agas.com.br
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Renan Figueiredo Martins / Eldorado
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Rosane Ávila Roxo / Camaquã
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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
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Guilherme Viezzer / Canoas
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Raquel Schramm Beltrame / Santa Maria

Conselho Superior
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29 de
novembro
(Segunda-feira)

INFORMAÇÕES: eventos@agas.com.br

Está chegando o momento de homenagear os melhores
fornecedores e personalidades que mais se destacaram

no varejo gaúcho neste ano!

Patrocínio: Realização/Organização:
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