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requentemente, temos sido convidados pela 
imprensa a falar sobre o momento do setor, o 
comportamento do consumidor e as oscilações 
nas vendas dos supermercados gaúchos nos últi-
mos meses. Estamos atravessando um cenário sui 
generis, formado por uma conjuntura de fatores 
que mexeram com o mercado e com o poder de 
renda do shopper: a pandemia, o mau momento 
cambial, as exportações recordes e as constan-
tes incertezas políticas que o país atravessa. Esta 
convergência, somada à concorrência forte que 
temos no varejo de alimentos, obriga os super-
mercados e a indústria a serem ágeis, buscando 
soluções diárias para minimizar o impacto da 
inflação de alguns produtos na cesta de compra 
dos clientes sem aniquilar as margens, que histo-
ricamente são apertadas. Atento à necessidade de 
fazer valer seu dinheiro, o consumidor está ávido 
por promoções. Até poucos anos, ele chegava a 
ficar 40 segundos em frente à gôndola para es-
colher um produto; hoje, este tempo de decisão 
de compra não passa de 15 segundos. Se antes 
os clientes tinham conhecimento dos preços mé-
dios praticados nos itens de curva A, os estudos 
já mostram que agora eles têm decorado quanto 
custam os itens de curva B, tal é a necessidade de 
pesquisa que o momento impõe.

Essas mudanças precisam estar assimiladas por 
toda a cadeia do abastecimento, e neste sentido 
também temos que entender o papel da Agas ao 

programar seus eventos, projetos e capacitações. 
É imprescindível que foquemos na preparação de 
equipes e dos profissionais da gestão do setor – 
mesmo durante a pandemia, nossa Associação ca-
pacitou mais de 320 gestores  com o GES Online, 
que terá sua formatura em modelo híbrido, semi-
presencial, no dia seguinte ao Carrinho Agas, que 
também vai ocorrer no mesmo formato – com 
número limitado de convidados e transmitido 
ao vivo pelo YouTube da Agas. Essas adaptações 
fazem parte do setor e da entidade. O Carrinho 
Agas é a coroação do trabalho dos fornecedores, 
é um momento de reconhecimento e de recarre-
garmos as baterias para a reta final de cada ano, e 
estamos felizes de, cumprindo todos os cuidados e 
protocolos, retomarmos este reencontro. 

Aos poucos, vamos achando os melhores 
caminhos para reaproximarmos a cadeia, como 
em nossa Convenção Regional de Tramandaí, 
no começo de novembro, e como sempre fi-
zemos, respeitando a história cinquentenária 
da Associação e os dirigentes que se dedicaram 
a ela, democratizando as oportunidades a em-
presas e profissionais de todos os setores e de 
diferentes recantos, e cumprindo o papel social 
de gerar mais conhecimento e desenvolvimen-
to para todos. Como varejistas, somos sempre 
muito otimistas, mas com os olhos na realidade 
e as mãos sempre prontas para o trabalho. Uma 
boa leitura!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Onyx Lorenzoni, ministro 

O porto-alegresense Onyx Dornelles Lorenzoni participa 
do governo Bolsorano desde o seu primeiro dia, ocupando 
diversos cargos-chave na administração federal. Médico 

veterinário, filiado ao Democratas (DEM), o político já 
ocupou os cargos de ministro-chefe da Casa Civil, ministro 

da Cidadania, ministro-chefe da Secretaria Geral da 
Presidência e agora ministro do Trabalho e da Previdência. 

Nesta entrevista, ele apoia a venda de medicamentos 
isentos de prescrição por parte dos supermercados, 

defende as ações do governo durante a pandemia e fala 
sobre as medidas para redução do desemprego. 

Marcello Casal/Agência Brasil
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viva voz

SOu favOráveL À  
venda de MIPS eM
SuPerMercadOS
a câmara federal aprovou recentemente o retorno 
de gestantes ao trabalho presencial após imuniza-
ção contra covid-19, e a proposta (PL 2058/21) foi 
enviada ao Senado. as empresas estão interessa-
das na medida para desonerar sua folha, já que, 
com o fim da validade da MP 1045/21, os salários 
não estão mais sendo cobertos pelo governo nesse 
período de ausência e muitos negócios precisaram 
contratar substitutas quando havia necessidade 
presencial. O que o senhor pode adiantar sobre 
esse assunto?

O Congresso ainda analisa esta situação. O último 
movimento que sei é o da Câmara Federal, tendo 
ido para o Senado. Estamos trabalhando para im-
perar o bom senso, desonerando as empresas. 

Os supermercados também têm queixas em re-
lação aos vouchers de alimentação, no sentido 
de que o governo passe a tratá-los como meio de 
pagamento, busque a isenção das taxas de ad-
ministração e ofereça melhores soluções para 
regular as empresas do setor (as três maiores 
empresas abarcam mais de 90% dos usuários). 
O que pode ser feito?

O Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT), que é responsável por alimentar 22 milhões 
de trabalhadores, passa por uma revisão.Estamos 
querendo dar mais dinamicidade a ele, aumentar 

o leque de opções para trabalhador, e claro, reduzir 
custos e taxas. Queremos acabar também com o 
famoso rebate (contratação, por parte do empre-
gador, de empresa parceira para administrar os 
benefícios), que é um problema sério. Como isso 
envolve este grande contingente de pessoas, avan-
çamos com cautela. Mas queremos ter novidade 
até novembro, apresentando uma proposta. Vamos 
tratar da portabilidade, dos prazos de transição de 
um sistema para outro, da liberdade de opção, para 
que não necessariamente o trabalhador tenha de 
fazer sua refeição só nas empresas cadastradas pela 
fornecedora do tíquete. Queremos mais transpa-
rência, eficiência e liberdade para o usuário. Nós 
também queremos permitir que mais empresas 
possam participar. A proposta é do Poder Executi-
vo e provavelmente será apresentada como Projeto 
de Lei com urgência constitucional.

Qual a sua opinião sobre a volta da comercializa-
ção dos medicamentos isentos de prescrição mé-
dica (MIPs) nos supermercados?

Sou amplamente favorável. Não há nenhuma ra-
zão para que este tipo de comercialização seja res-
tringido. Quanto mais pontos de venda estiverem 
disponíveis, melhor para o consumidor. Se você 
olhar para o setor de farmácias hoje, muitas delas 
são quase um minimercado, vendem de tudo. En-
tão, se o consumidor se sente seguro para adquirir 

“Se você olhar 
para as farmácias 
hoje, muitas 
delas são quase 
um minimercado. 
Então,se o 
consumidor se 
sente seguro para 
adquirir MIPs 
nas gôndolas 
supermercadistas, 
deve ter essa 
possibilidade.”
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viva voz

Antonio Cruz/ Agência Brasil

tais produtos nas gôndolas supermercadistas, deve 
ter essa possibilidade. Curativos, água oxigenada, 
antitérmicos, antifúngicos, nada disso precisa de 
receita. Temos de abrir essa pauta e conceder a li-
berdade completa para os supermercados.

O senhor critica o fechamento do comércio para 
o combate à covid-19. Qual a sua análise sobre a 
ação do Planalto no período?

O presidente Bolsonaro foi o primeiro líder mun-
dial a dizer, em 25 de março de 2020, que no trato 
da pandemia deveria haver equilíbrio entre os inte-
resses da saúde e da economia. Temos 21 milhões 
de pessoas curadas da Covid-19, somos um dos pa-
íses líderes nesse aspecto. Já foram aplicadas mais 
de 300 milhões de doses das vacinas, certas áreas do 
país têm 70% da população adulta protegida. Re-
estruturamos a rede de UTIs, eram 22 mil e hoje 
somam 40 mil. Isso coloca o Brasil num patamar 
diferenciado em relação a economias até mais de-
senvolvidas do que as nossas. O sistema de saúde 
italiano falhou, o espanhol e o canadense também. 
Tivemos problemas pontuais, como o caso de Ma-
naus, muito mais por erros de gestão municipal do 
que propriamente pelo nosso sistema. Lembro que 
SUS é tripartite, todas as decisões englobam União, 
estados e municípios. Daqui a alguns anos, quan-
do as paixões políticas se arrefecerem, o Imperial 
College de Londres vai pagar uma conta altíssima 
na história, porque foram eles que inventaram o 
lockdown e sugeriram que o mundo todo se fechas-

“Vamos 
apresentar 

proposta 
para os vales-
alimentação. 

Queremos 
reduzir seus 

custos e 
dar mais 

transparência, 
eficiência e 

liberdade para 
o usuário.”

se. Sabemos por alguns estudos que o lockdown não 
apenas amplia número de contaminados, como fa-
cilita formação de novas cepas do vírus. No Brasil 
fomos vítimas disso. Milhares de cidades estiveram 
fechadas por vários meses sem ter sequer um caso 
de Covid. Tudo porque era ano eleitoral e havia um 
discurso conveniente. 

esta postura diverge da de alguns governadores...

Num processo de autoritarismo, vários governado-
res impediram que cidadãos pudessem até mesmo 
pegar sol em área pública, contrariando preceitos 
da medicina preventiva. A vitamina D é importan-
te no tratamento da Covid. Nós criamos o auxílio 
emergencial, que alcançou mais de 68 milhões de 
pessoas, e descobrimos pelo aplicativo um total de 
26 milhões de invisíveis que nenhum governo en-
controu no passado e estão hoje todos bancarizados. 
Protegemos 14 milhões de carteiras assinadas com 
o BEm, e o Pronampe permitiu que milhares de 
micro e pequenas empresas pudessem sobreviver. 
Só no Rio Grande do Sul vimos 150 mil CNPJs 
serem cancelados. Quem paga essa conta? É algum 
daqueles jornalistas que falava ‘fecha tudo, e a eco-
nomia a gente vê depois’? É o governador, são os 
prefeitos? Um dia isso será discutido mais objetiva-
mente. Muitos prejuízos ocorreram às pessoas por 
procedimentos que não eram nada científicos, mas 
ideológicos. O país começa a se recuperar. Anun-
ciamos o Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged) de setembro, com recuperação 
de 314 mil empregos. Com este resultado vamos 
chegar a número inédito na última década, de 2,5 
milhões de empregos gerados em apenas nove me-
ses, num ano complexo.
 
O relatório da cPI da Pandemia ataca três pontos 
principais: o número de mortos por coronavírus, a 
conduta do presidente Jair Bolsonaro de não usar 
a máscara e a recomendação de tratamento pre-
coce com medicações sem eficácia comprovada 
contra a covid-19. 

Qual prefeito e qual governador comprou dose de 
vacina para seus habitantes? Nenhum. Quantos 
respiradores foram pagos pelos governos estaduais 
e prefeituras? Nenhum. Quem bancou as UTIs? 
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“Nós criamos 
o auxílio 
emergencial (...) 
e descobrimos 
pelo aplicativo 
um total de 
26 milhões 
de invisíveis 
que nenhum 
governo 
encontrou no 
passado e estão 
hoje todos 
bancarizados.”

A União. Morrem por ano 500 mil pessoas de ata-
que cardíaco no Brasil. Se o Brasil tivesse tido um 
pouco mais de respeito e menos politização, falaria 
de outra forma sobre o tratamento precoce, que é 
uma das raras unanimidades da medicina. Na car-
diologia, mais de 80% das drogas usadas não têm 
confirmação científica, e a base delas é a experi-
mentação. Hoje há mais de 20 drogas que foram 
descobertas que ajudam no tratamento da Covid-
19. Por que o tratamento é precoce? Porque isso é 
princípio médico. Quanto mais rápido diagnosticar 
a doença e iniciar tratamento dela, maior chance de 
sobrevivência e de não agravamento. Tudo isso foi 
distorcido por razões ideológicas, para destruir o 
presidente. É simples assim. Essa CPI não merece 
nem se comentar. É um absurdo. Meu nome está 
junto com o de outras 59 pessoas e empresas. Cla-
ro, virei alvo porque sou bolsonarista de primeira 
hora, fui o primeiro congressista a apoiá-lo. Passei 
por cinco ministérios sem nenhum apontamento 
do Tribunal de Contas da União (TCU). 

Quais são os desafios para redução do desemprego 
que já atingiu 14 milhões de pessoas? 

Os governos petistas, que criaram o Bolsa-Família, 
nunca atenderam 14,6 milhões de vulneráveis. 
Nunca conheceram 26 milhões de invisíveis e 
nunca mantiveram programas sociais sólidos. 
Quando cheguei no Ministério da Cidadania, ha-
via cinco milhões de famílias que viviam com R$ 
80. Nós mudamos tudo isso, O Programa Auxí-
lio Brasil hoje é uma rampa de ascensão social. Eu 
tive a responsabilidade de escrever este programa, 
que foi qualificado e melhorado pelo atual minis-
tro João Roma, e agora usa Inteligência Artificial 
para fazer o match com empregador. O beneficiá-
rio tem voucher-educação que permitirá a busca de 
creche privada, se não houver pública disponível. 
Nunca houve preocupação, por parte dos gover-
nos de esquerda, de dar condição para que a mãe 
tivesse oportunidade de trabalhar e tivesse seu fi-
lho bem assistido. Iniciamos e ampliamos o pro-
grama Criança Feliz, que acompanha 1 milhão de 
crianças de zero a 36 meses para que elas possam se 
desenvolver plenamente, queremos escalá-lo para 
mais de 2 milhões de pessoas. Existe um conjunto 
de ações na área social que são transformadoras. 

Hoje muito menos pessoas estão com ultravulne-
rabilidade. Mas é evidente que há problemas num 
país de dimensões continentais como o nosso, com 
as dificuldades que já tivemos no passado, numa 
pandemia que destruiu 2,5 milhões de empregos. 
Temos que melhorar na geração de empregos de 
carteira assinada. Precisamos modificar ainda mais 
a CLT para adequá-la aos tempos atuais, de vide-
oconferência, home office. Comemoramos a criação 
de 2 milhões de empregos e o recuo da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
em mais de 1 ponto percentual. Mas temos o lado 
da informalidade, que ainda é muito alta. Temos 
desenvolvido programas para reduzi-la: muito em 
breve vamos anunciar o Serviço Social Voluntário. 
A ideia é que os jovens recebam uma bolsa do go-
verno para trabalhar como aprendiz em órgãos pú-
blicos. Trata-se de uma fórmula para somar ocupa-
bilidade com qualificação. Hoje temos 7,8 milhões 
de jovens na geração “nem-nem” (nem trabalha, 
nem estuda). Eles não conseguem emprego nor-
mal porque não têm qualificação ou experiência, 
e vamos propor um sistema que possa dar isso a 
eles. Começará pelas prefeituras e depois chegará 
na iniciativa privada. Estamos reestruturando-o. 
Vamos fazer um projeto para permitir que as em-
presas possam buscar este caminho para 10% de 
sua força de trabalho. Elas terão custo menor para 
abrir esta oportunidade e garimpar novos talentos.

Alan Santos/AgBR
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Morre fundador das 
Lojas CoLoMbo
Morreu no dia 15 de outubro, aos 90 anos de idade, o 
fundador das Lojas Colombo, adelino Colombo. em 2014, 
ele havia recebido o prêmio reconhecimento agas no 
Carrinho agas. nascido em nova Milano, adelino fundou 
a Lojas Colombo 61 anos atrás, em farroupilha. atualmen-
te, a loja é a quinta maior rede 
de eletromóveis do sul e a 10ª 
do país, com 305 lojas e mais 
de 4 mil funcionários.”Colombo 
era um varejista modelo para 
todos, que continuou com a 
barriga no balcão até o fim. 
Começou vendendo alimentos 
e construiu uma empresa que 
orgulha os gaúchos”, destaca 
o presidente da agas, antônio 
Cesa Longo. 

stok Center abre Loja  
eM Lagoa VerMeLha
Lagoa Vermelha recebeu uma unidade do stok 
Center, bandeira de atacarejo da Comercial Zaffari. 
Localizada na br 285, km 201.2, a loja conta com 6,2 
mil m² de área total e 3,2 mil m² de área construída. 
são 25 check-outs, 5 mil itens no mix e 126 vagas de 
estacionamento. foram gerados 107 novos empre-
gos diretos na cidade e doadas 200 cestas básicas 
para a secretaria Municipal de ação social e habita-
ção, que serão distribuídas para famílias em situação 
de vulnerabilidade do município.
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treinaMento de atendiMento
o Miller supermercados, de santa Cruz do sul, realizou, 
entre setembro e outubro, cinco encontros de capaci-
tação em atendimento com 92 de seus colaboradores. 
o objetivo foi valorizar os colaboradores e prepará-los 
para realizar um atendimento de excelência, de forma 
acolhedora, que seja capaz de transmitir empatia aos 
clientes. Para isso, a capacitação abordou várias habili-
dades e competências comportamentais. também foi 
construída com base em dúvidas, assuntos e suges-
tões trazidas pelos próprios colaboradores.

gs1 brasiL ProMoVe eVento
o 3º summit educação & Carreira, promovido pela gs1 
brasil + korde, com apoio da agas, foi realizado de 26 
a 28 de outubro. a iniciativa ajudou profissionais de 
diversas áreas do mercado de trabalho a se adaptarem 
às mudanças causadas pela pandemia e obter uma 
perspectiva mais ampla sobre as principais tendên-
cias de mercado relacionadas à educação, tecnologia 
e inovação. a programação das 15 palestras/aulas 
baseou-se em estudo com cerca de 300 profissionais 
para entender diversos fatores relacionados às necessi-
dades e exigências do mercado. 

reforMa tributária:  
reLatório unifiCa tributos
o senador roberto rocha (Psdb-Ma) apresentou em 
outubro relatório à PeC 110/2019 do senado que trata da 
reforma tributária. seu texto prevê a “unificação da base 
tributária do consumo”, com criação de um imposto sobre 
Valor agregado (iVa) dual, ou seja, um iVa para a união 
(unificação de iPi, Pis e Cofins), chamado de Contribuição 
sobre bens e serviços (Cbs), e um iVa para estados e 
municípios (unificação de iCMs e iss), o imposto sobre 
bens e serviços (ibs). 

noVa sisteMátiCa  
de benefíCios fisCais
o governo gaúcho agrega à sua estratégia de revisão dos 
benefícios fiscais uma medida que incentivará a compra de 
bens dentro do estado, fortalecendo a economia local. a 
proposta que está sendo apresentada, de fruição condi-
cionada de benefícios fiscais, prevê que parte dos créditos 
presumidos seja concedida às empresas de acordo com 
o comportamento de compra de cada estabelecimento, 
pontuando mais aqueles que fizerem mais aquisições no 
estado. o objetivo é dar sequência à política de revisão de 
benefícios fiscais, além de ser uma exigência ao processo 
de adesão ao regime de recuperação fiscal (rrf).
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Divulgação/Rede Grande Sul

LitoraL norte: 10 suPerMerCados 
na MesMa aVenida
na avenida Paraguassu, entre rainha do Mar e Capão da 
Canoa, o consumidor gaúcho encontra 10 supermerca-
dos em um raio de 15 quilômetros, fora as fruteiras e os 
minimercados. “a Paraguassu é a avenida que liga todas 
as praias. se está na Paraguassu, está no mundo. se não 
estiver na Paraguassu, não está em lugar nenhum. É a via 
mais afortunada de todas elas”, diz o diretor-presidente 
do asun e diretor da agas, antonio ortiz. o foco destes 
estabelecimentos é atender bem o morador da região, 
que sustenta as lojas na maior parte do ano.

rede grande suL  
CoMeMora 14 anos
a rede grande sul completou 14 anos de fundação 
no dia 20 de setembro. Para comemorar, lançou uma 
campanha com o título Raspa Tchê Solidária. estão 
sendo distribuídas 4 mil raspadinhas premiadas de  
r$ 50, r$ 100 ou r$ 150 e mais 4 mil cestas básicas 
para o banco de alimentos do rs. o total da campa-
nha vai distribuir mais de r$ 700 mil.  

a rede tam-
bém mudou 
seu centro de 
distribuição 
para um pa-
vilhão maior, 
que conta 
com 11,8 mil 
metros qua-
drados de área 
construída e 
20 docas de 
recebimento 
em um terreno 
com 28 mil 
metros qua-
drados para 
estaciona-
mento e 
descarga de 
mercadorias.

segunda oPeração de  
CoMPras onLine
os clientes da Comercial Zaffari já podem contar com 
a facilidade das compras online em Porto alegre, 
por meio do aplicativo Zaffari online e do site www.
zaffarionline.com.br. É possível comprar e receber em 
casa ou retirar na loja com horário agendado. o sistema 
valoriza a praticidade de selecionar os produtos com 
poucos cliques, encontrando uma grande variedade de 
produtos com o selo de qualidade Comercial Zaffari.  
o pagamento pode ser feito direto pelo site e aplicativo 
ou no momento de receber/retirar as compras. Clientes 
cadastrados no Clube Comercial Zaffari ainda garantem 
descontos exclusivos.

sanitiZação da sede da agas
a sede da agas, em Porto alegre, recebeu a sanitização 
com a tecnologia do sd st 90, realizada em setembro 
pela empresa gCn sistemas de higienização, com 
sede em esteio. o desinfetante aplicado atua por até 
90 dias em auto desempenho que trata e protege 
superfícies por meio de tratamento pelo processo de li-
gação covalente através da desnaturação dos micro-or-
ganismos. Com produto aplicado registrado na anvisa, 
a sanitização é uma das maneiras de tentar combater a 
proliferação de qualquer tipo de vírus.

Cia. Zaffari Lança 
reLatório soCiaL 2020
foi lançado em outubro o relatório social 2020 da Cia. 
Zaffari de supermercados. o documento online divide-se 
em três partes (cultural, social e ambiental) mostrando 
todas as ações desenvolvidas 
com patrocínio da empresa em 
um dos anos mais desafiadores 
para a população. Mais de r$ 
21 milhões foram investidos em 
espetáculos, campanhas, proje-
tos, obras comunitárias, gestão 
de recursos e resíduos, entre 
outras questões. “era o mo-
mento de povoar a alma com 
as ruas vazias. era o momento 
decisivo de nossa história, em 
que não havia a possibilidade 
de se omitir e fechar os olhos”, 
diz o editorial da publicação.
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à vista

CresCe MerCado de Pet Food
o mercado de pet food cresceu na pandemia. Por causa 
dos novos lares que compraram ou adotaram bichos, 
o segmento cresceu duplo dígito em valor entre julho 
de 2020 e julho de 2021. as informações são de uma 
pesquisa da kantar. na hora de adquirir os produtos da 

categoria, o e-commerce 
se destaca. o volume por 
compra aumentou 7,1%, 
enquanto no offline caiu 
1%. Vale ainda ressaltar 
que o tíquete médio no 
digital cresceu 12,3%, e 
a frequência de pedidos 
apresentou alta de 21,7%. 

ibge PreVê safra reCorde
até o fim deste ano, a safra brasileira de grãos, cereais 
e leguminosas deve totalizar 256,1 milhões de tonela-
das, de acordo com o Levantamento sistemático da 
Produção agrícola feito pelo ibge. o número mantém o 
nível recorde, ficando 0,8% acima da safra de 2020. Por 
região, a maior alta nas estimativas de safra está no sul 
(7,5%), com total de 78,6 milhões de toneladas e 30,7% 
do total nacional.

PersPeCtiVas de finaL de ano
as festas de final de ano são caracterizadas por pratos 
sazonais e reuniões com familiares e amigos. a pandemia, 
no entanto, afetou as tradições de consumo nas ceias 
de natal e ano novo, segundo estudo da consultoria 
kantar. no ano passado, apenas 7,3% dos consumidores 
compraram exclusivamente proteínas comemorativas, 
enquanto em 2019 esse índice foi de 15,7%. a maioria 
(56,2%) optou por combinar alimentos da época com 
frango, linguiça, bovinos ou frutos do mar. as aves foram 
as mais usadas no natal e o pernil, no ano novo. neste 
ano, a expectativa é que o cenário visto em 2020 não 
se repita por completo. Com a vacinação avançando, 
brasileiros já planejam comemorações com um número 
maior de pessoas. a inflação, no entanto, pode fazer com 
que siga a tendência de misturar as proteínas das ceias.

e-commerce brasiLeiro deVe 
bater os 30% eM 2021
o banco americano goldman sachs calcula que o 
comércio eletrônico brasileiro como um todo deve 
crescer 31% em 2021, atingindo r$ 201 bilhões 
nas vendas brutas (gMV) e implicando em uma 
penetração de 13% no mercado de varejo total, 
uma alta de 1,95 ponto percentual ano a ano.  
Para o período de 2021 a 2024, o banco espera  
que o comércio eletrônico no brasil cresça em 
média de 25% ao ano, levando a participação 
online para 20,2% do varejo total em 2024, ante 
11,1% em 2020. 

noVas funCionaLidades PiX 
sacar dinheiro no comércio mais próximo será possível 
graças às novas funcionalidades do Pix, conhecidas 
como Pix saque e Pix troco. a novidade estará disponível 
para adesão das redes varejistas em 29 de novembro. a 
adesão é voluntária, mas garante diversos benefícios para 
os comerciantes que optarem por ofertar os serviços. 
os estabelecimentos poderão receber de 25 a 95 
centavos por transação realizada, a depender do banco 
contratado, que remunera os comerciantes pelo serviço, 
economizando seus custos. a rede varejista pode limitar o 
uso em dias e horários e definir valor mínimo (ou máximo).

Panetones: suCesso de nataL
segundo pesquisa realizada pela kantar, o panetone é 
consumido em 52,4% dos lares do país, principalmente 
pelo público a e b, mas também entre as classes C, 
d e e. de acordo com dados levantados em parceria 
com a associação brasileira das indústrias de biscoitos, 
Massas alimentícias e Pães e bolos industrializados 
(abimapi), os brasileiros gastam, em média, r$ 25,34 
em panetones e consomem aproximadamente 440 
gramas do produto por ano. o público que mais 
procura o item natalino tem entre 40 e 49 anos. a 
versão tradicional – feita com uvas-passas e frutas 
cristalizadas – segue como a favorita do público. 

©iStock.com/Chalabala

©iStock.com/Felipe Ballin
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suPer ÚtiL PreMiada 
Por Projeto
a rede super Útil, de Passo fundo, foi uma das 
vencedoras da primeira edição do Prêmio redes 
e Centrais de negócios, realizada pela empresa 
área Central. Participaram mais de 60 projetos 
desenvolvimentos por centrais de compras dos  
mais variados segmentos de todo o país.  
o projeto super Útil 4.0 obteve o 1º lugar na 
categoria Engajamento e Transparência.  
seu objetivo foi a melhoria das ferramentas de 
gestão, a clareza do papel dos associados e a 
reorganização dos objetivos no longo prazo através 
da aproximação com todos os envolvidos, sendo 
diretores, associados, funcionários e prestadores de 
serviços, além das suas assessorias. a rede super 
Útil possui um Centro de distribuição em Passo 
fundo que atende seus mais de 60 associados em 
mais de 40 municípios no norte gaúcho.

seMana do Leite
Para valorizar ainda mais o potencial do segmento 
leiteiro, o Ministério da agricultura, Pecuária e abas-
tecimento (Mapa) lançou no dia 3 de novembro a 1ª 
semana do Leite. o evento apresenta o tema Leite e 
derivados: alimentos que fazem o Brasil crescer. Com 
produção de 34 bilhões de litros de leite por ano, o 
brasil se destaca como o 3º maior país produtor do 
mundo. a iniciativa conta com a participação da asso-
ciação brasileira de supermercados (abras) e demais 
elos integrantes da cadeia produtiva do leite. além de 
mostrar os benefícios 
nutricionais da bebida, 
a campanha tem como 
objetivo apresentar para 
quem mora na cidade o 
trabalho do produtor rural, 
da indústria e dos super-
mercados.

©iStock.com/sergeyryzhov
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Vantagens de negócios
2º Fórum Cone-Sul de Integração Varejo-Indús-
tria Online – realizado em uma parceria entre 
Agas, Acats, Apras e SA Varejo – reuniu super-
mercadistas de toda a Região Sul e fornecedores 
de todo o país em uma rodada de apresentações 
de produtos e serviços. Cepêra, TB Net, Vapza, 
MegaMídia, Senff, Smarket e Nielsen mostraram 
suas novidades e vantagens de negócio para cente-
nas de inscritos. A consultoria McKinsey abordou 
as transformações do varejo pós-pandemia. A me-
diação foi do CEO da SA Varejo, Sérgio Alvim.

A paulista Cêpera, fundada em 1947, mostrou 
parte de seu portfólio, os lançamentos e relatou 
seu crescimento em vendas na categoria de con-
dimentos como catchup e maionese. A TB Net 
levou sua solução sustentável de internet, que não 
demanda cabo. O diretor Alexandre Rodrigues 
ressaltou que a empresa já atende mais de 1,6 mil 
pontos no Brasil. O CEO da Vapza, Enrico Mi-
lani, divulgou seus alimentos embalados a vácuo 
in natura e cozidos a vapor, com shelflife longo. A 
marca teve 17% de crescimento no último ano. 

A MegaMídia Group mostrou suas estratégias 
para marketing indoor de modo a possibilitar má-

xima captação dos investimentos da indústria. Já 
são centenas de projetos implementados em mais 
de 5 mil pontos no país. A administradora de 
cartões Senff conseguiu a autorização do Banco 
Central para atuar como banco e ofereceu toda a 
sua gama de serviços, reforçada por depoimentos 
de clientes supermercadistas. A Smarket promo-
veu sua plataforma para criar ofertas inteligentes, 
com oito anos de história e clientes como as redes 
Mufato, Imperatriz e Giassi. Wagner Picolli, con-
sultor de varejo da Nielsen, apresentou a parceria 
para fornecimento de dados de mercado que per-
mitam aos varejistas fazer melhores negociações 
com as indústrias. 

Ao final, os consultores da McKinsey, Ri-
cardo Skibelski e Eduardo Navarro, explicaram 
mudanças no comportamento do consumidor 
ocorridas durante a pandemia. O presidente da 
Agas, Antônio Cesa Longo, encerrou o evento 
colocando fé no básico bem-feito e na gestão 
com barriga no balcão. “O país não é para ama-
dores, temos uma legislação diferente em cada 
estado e um consumidor pressionado pela falta 
de reposição salarial”, acrescentou.

O
Várias empresas 
mostraram suas 
novidades no 2º 

Fórum Cone-Sul de 
Integração Varejo-

Indústria Online, 
realizado no  

dia 7 de outubro

Reprodução
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Loja moderna e  
humanizada

nfluenciada pelos pais, Juliane Fröhlich fundou, 
em 1994, o Mercado Fröhlich em sociedade com 
o marido, Ismael César de Campos. Ele atuava 
como representante comercial no Vale do Taquari 
e então abriu a loja num prédio alugado no bairro 
Rui Barbosa, em Arroio do Meio. Contavam com 
três funcionários para atender a clientela da fábrica 
de calçados de exportação Majolo.

Com a crise no setor calçadista, a empresa 
encerrou suas atividades, e o mercado passou por 
apertos para se adaptar a uma nova realidade. Aos 
poucos a situação foi melhorando, com o apoio 
da filha Júlia Larissa Campos, que atua na área 
administrativa do negócio. Em 2010, a empresa 
passou a se chamar Super Fröhlich. Em 2015 
adquiriram um terreno e iniciaram o projeto de 
ter uma loja em prédio próprio que atendesse o 
crescimento e a demanda do bairro.

Foi inaugurada em 2016 a nova loja, com 
mix de 7 mil itens. A nova fase também foi 
marcada por contratações, passando para oito 
colaboradores. Outra conquista foi a entrada na 

I
Equipe engajada e 

aumento nas vendas 
marcam trabalho de 

Super Fröhlich em 
Arroio do Meio

Arquivo Super Fröhlich

Rede da Gente Gaúcha, em outubro de 2019, 
gerando crescimento e mais vendas. Com isso, a 
equipe foi ampliada para 12 funcionários. 

“Uma bandeira maior dá um peso que 
fortalece a marca, possibilitando preços mais 
competitivos”, conta Juliane, que também é 
publicitária. Melhores taxas de negociação para 
cartões foram mais uma das vantagens da parceria. 
“Podemos variar o mix, temos acesso a promoções 
e sorteios, além de orientações sobre a legislação.” 
A preocupação com o meio ambiente é outro 
diferencial da empresa, que utiliza energia 
fotovoltaica. “Fazemos o reaproveitamento de 
embalagens de papel, captação da água da chuva 
para os sanitários e destino correto dos resíduos”, 
expõe Juliane.

Atualmente, o Super Fröhlich conta com 17 
colaboradores, que promovem um ambiente 
agradável, com boa logística e preço justo. 
“Temos uma equipe engajada, seguindo as 
tendências e hábitos dos clientes, atualizando 
nosso mix de 15 mil itens”, conta a varejista, 
citando investimentos em hortifrútis, perecíveis 
e produtos naturais. Com a pandemia, segundo 
ela, os consumidores estão mais preocupados 
com a saúde e higienização. “Recebemos muitos 
elogios pela organização, limpeza e variedade 
de produtos. É preciso acreditar no potencial da 
loja, embelezando-a e modernizando-a sempre 
para surpreender os clientes.”

Em 2021, Juliane contabiliza aumento de 
mais de 30% nas vendas. “Devemos fechar o 
ano com 40% de crescimento. As expectativas 
são boas, pois a região tem emprego e está bem.” 
Destaque para promoções diárias. “Muitos 
optaram por locais menores para fazer suas 
compras, experimentaram e ficaram. Outros 
estão voltando após as restrições, provando 
que a loja é boa”, comemora. A ampliação do 
depósito em 248 m2 foi um dos investimentos 
realizados este ano.
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Baixa renda receBerá r$ 400 por ano
O programa estadual Devolve ICMS, lançado em ou-
tubro, vai devolver parte do tributo pago em parcela míni-
ma fixa para famílias de baixa renda – iniciativa pioneira 
e inovadora no país. Serão devolvidos R$ 400 fixos por 
ano, em quatro parcelas trimestrais de R$ 100. O pri-
meiro pagamento será em dezembro. “A devolução de 
imposto foi aprovada pela Assembleia juntamente com 
a Reforma Tributária do Estado, em dezembro de 2020, 
e é uma inovação do Rio Grande do Sul, um case para o 
Brasil”, disse o governador Eduardo Leite.

piS e cofinS SoBre icMS
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu 
parecer afirmando não ser possível exigir a exclusão do 
valor equivalente de ICMS devido na etapa anterior para 
compensação de PIS e Cofins. O entendimento, com base 
em decisão do Supremo Tribunal Federal, chega após o 
desconforto gerado pela divulgação do Parecer COSIT 
nº10. Nas palavras do consultor da Agas e professor de 
Direito Tributário da PUCRS, Fábio Canazaro, foi dada uma 
atenção exagerada ao Parecer COSIT nº 10, em especial 
por aqueles que não conhecem profundamente a questão, 
sob o ponto de vista técnico. 

prejuízoS do fiM da SucuMBência
No dia 21 de outubro, o Supremo Tribunal Federal 
julgou inconstitucionais os artigos da reforma 
trabalhista que previam o pagamento de honorários 
periciais e sucumbenciais pela parte derrotada e 
beneficiária da Justiça gratuita. O resultado não foi 
unânime, mas o voto do ministro Alexandre de Moraes 
foi a corrente que prevaleceu. O julgado derruba o 
principal dispositivo incluído na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) pela reforma trabalhista. A imposição 
de pagamento de honorários de sucumbência aos 
reclamantes beneficiários da Justiça gratuita havia 
diminuído consideravelmente o número de ações 
trabalhistas ajuizadas. 

Banco central altera norMaS do pix
A Instrução Normativa 174/21 do Banco Central provocou 
alterações no formato, na periodicidade e nas informações 
a serem prestadas pelos participantes do Pix. As especifica-
ções dizem respeito a questões como informações sobre 
transações e devoluções, transações bloqueadas cautelar-
mente, receitas auferidas com tarifas, tempos das transa-
ções e informações sobre disponibilidade do participante, 
entre outras. Para esclarecer dúvidas sobre a remessa do 
documento: suporte.ti@bcb.gov.br.

fap coM vigência 2022 é divulgado
Já estão disponíveis para acesso pelas empresas as 
informações referentes ao Fator Acidentário de Pre-
venção (FAP) 2021, com vigência para o ano de 2022 
– conforme portaria MTP/ME nº 2, publicada no último 
21 de setembro. O fator foi calculado para o universo de 
3.352.858 estabelecimentos. O FAP 2021 (vigência 2022) 
foi distribuído da seguinte forma:

Selic incide deSde ajuizaMento da ação
Por identificar erro na decisão que alterou os índices 
de correção de créditos trabalhistas, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a 
correção pela taxa Selic dos depósitos recursais 
e de dívidas trabalhistas deve ser feita a partir do 
ajuizamento da ação, e não desde a citação. Na fase 
pré-judicial, incide o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), como já havia 
sido definido. A questão foi decidida em meados 
de outubro e todos os magistrados seguiram o 
entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes. 
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FAP Vigência 2021

Bônus 3.126.463 93,25%

Neutro 101.469 3,03%

Malus 124.926 3,73%

Total 3.352.858 100%
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requiSitoS para artigoS eScolareS
A Portaria nº 423/21determinou os Requisitos de Avaliação 
da Conformidade para Artigos Escolares, de cumprimento 
obrigatório, referentes à segurança do produto. Os dis-

tribuidores ou lojistas devem 
manter em local visível ao con-
sumidor as informações refe-
rentes às marcações e Selo de 
Identificação da Conformidade 
dos artigos escolares, mesmo 
nos casos de fracionamento, 
mantendo a rastreabilidade. 
Os produtos objeto da norma 
estão sujeitos às ações de vigi-
lância de mercado executadas 
pelo Inmetro e entidades de 
direito público a ele vinculadas 
por convênio de delegação.

lei prorroga iSençõeS do icMS 
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, em 27 de outu-
bro, um Projeto de Lei Complementar que prorroga por 
15 anos benefícios fiscais concedidos por estados para 
setores do comércio. Já passou por análise do Con-
gresso Nacional e agora entrará em vigor. O texto prevê 
a prorrogação de benefícios no ICMS para os setores 
de comércio atacadista e empresas que desenvolvem 
atividades portuárias e aeroportuárias. Além disso, 
podem ser beneficiados comerciantes e transportadores 
interestaduais de produtos agropecuários e extrativos 
vegetais in natura.

alteraçõeS naS operaçõeS coM Sucata
Foi reconhecida pelo STF a inconstitucionalidade dos arti-
gos 47 e 48 da lei 11.196/2005. O primeiro artigo impedia 
a tomada de crédito de PIS e Cofins nas aquisições de 
desperdícios, resíduos ou aparas (sucata); já o segundo, 
suspendia a incidência das contribuições na venda de 
sucata para empresas que tributam suas rendas pelo 
regime do lucro real. O advogado Fábio Canazaro alerta 
em relação aos efeitos deste julgamento: “A receita obtida 
pela venda de resíduos para empresas tributadas pelo 
lucro real será tributada pelo PIS e a Cofins. O creditamen-
to agora passa a ser autorizado se as empresas adquirem 
estes desperdícios para reciclagem”.

governo federal anuncia o auxílio BraSil
O Auxílio Brasil, programa social que substituirá o 
Bolsa Família, começa a ser pago em novembro e terá 
reajuste linear de 20%, de acordo com o ministro da 
Cidadania, João Roma. A determinação do presidente 
Jair Bolsonaro é que as famílias em situação de pobre-
za e extrema pobreza não recebam menos de R$ 400. 
Segundo João Roma, o número de beneficiários será 
ampliado em relação ao Bolsa Família e deve chegar a 
16,9 milhões de famílias. Até dezembro será zerada a 
fila do programa permanente.

cartilha: coMo proteger dadoS peSSoaiS
O Núcleo de Proteção de Dados do Conselho Na-
cional de Defesa do Consumidor, em parceria com a 
Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e a 
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), lançou 
a cartilha Como proteger seus dados pessoais. O do-
cumento de 19 páginas pode ser encontrado online. 
O texto explica a importância da proteção de dados, 
quais os riscos para o consumidor quando há trata-
mento ilícito de dados e como exercer seus direitos. 
Confira no site do mprs.mp.br.

©iStock.com/adragan 
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açougueS: novaS norMaS eM portaria
A Secretaria Estadual da Saúde publicou em novem-
bro a Portaria 763/21. O texto traz algumas atualiza-
ções nas regras de boas práticas na manipulação e 
comercialização de alimentos por açougues e fiambre-
rias. As proibições para estas atividades estão pre-
vistas no artigo 23. A Portaria 749, que anteriormente 
regulava essas ações, de 2019, foi revogada. Confira a 
publicação no site cevs.rs.gov.br.
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14º Encontro dE MulhErEs
A Cooperativa Santa Clara realizou o 14º Encontro de Mu-
lheres com Atividade no Leite no dia 21 de outubro. Toda 
a programação aconteceu online, pela plataforma Teams. 
A iniciativa contou com a palestra Mulheres que transfor-
mam, com a psicóloga Aline Dotta. Já na área técnica, a 
consultora de Nutrição Animal Géssica Farina e a gerente 
do Departamento Técnico, Raquel Soletti, explanaram 
sobre Criação de Terneiras. As participantes também 
apreenderam a preparar dois pratos típicos da culinária 
alemã e italiana, com o supervisor de food service da 
Santa Clara, chef Gustavo Grisa. 

55 anos dE história
A Gota Limpa chega aos 55 anos comercializando 
mais de 200 itens de higiene e limpeza doméstica nos 
três estados do Sul e em São Paulo. Com presença no 
mercado externo em mais de 15 países, acumula por 
dois anos consecutivos o Prêmio Exportação ao obter 
melhores resultados mercadológicos e desenvolver 
estratégias inovadoras para atender e abrir novos 
mercados. A sede da indústria fica em Encantado. 

divulgação/languiru

novo sitE da Frily
A Frily, marca de alimentos para pets da Fröhlich, está 
com novo site. O portal possui um blog voltado à 
postagem de dicas, curiosidades e informações sobre 
o universo dos bichinhos, além de mostrar perfis de pet 
influencers e de ONGs voltadas à causa animal. No site 
também é possível conferir informações do posiciona-
mento da marca, linhas de produtos, locais de compra e 
fazer contato direto. O portal possui design moderno e 
remete ao conceito visual clean adotado para a marca, 
presente em toda linha de comunicação e nas embala-
gens dos produtos da Frily.

rEalidadE auMEntada na dália
A Cooperativa Dália Alimentos lançou a nova campa-
nha do Leite Dália, que tem na personagem de nome 
Lara um diferencial: a interação por meio da realidade 
aumentada. A tecnologia permite que, com um celular 
apontado para o QR-
Code impresso na lateral 
de cada embalagem, a 
pessoa interaja com a 
garotinha, que agradece 
pela compra do produto 
e também explica qual o 
objetivo de sua imagem 
estar ilustrada nas cai-
xinhas. A personagem 
Lara é uma paciente em 
tratamento do Instituto 
do Câncer Infantil. Cada 
leite vendido rende uma 
parcela de seu valor 
para o ICI.

doaçõEs soMaM r$ 39 MilhõEs na pandEMia
Desde o ano de 2020, quando se deu o início da pande-
mia, a M. Dias Branco doou 7.060 toneladas de alimentos 
para comunidades carentes e instituições assistenciais, 
o que equivale a mais de R$ 39 milhões. Dar apoio social 
a quem vive no entorno de suas unidades industriais e 
centros de distribuição, espalhados por 18 estados, é 
uma das diretrizes da empresa. O Mesa Brasil, do Sesc, é 
o principal parceiro da M. Dias Branco.

caMpanha para associados
Languiru 66 anos – sua cooperativa, seus prêmios é a 
promoção direcionada aos associados com Cartão Azul 
e Verde da Cooperativa Languiru. Cupons de participação 
já podem ser retirados por quem entrega sua produção 
nos seguintes locais: Setor de Atendimento Social do De-
partamento Técnico, 
Agrocenter Languiru 
de Venâncio Aires, 
Agrocenter Languiru 
de São Lourenço do 
Sul, Agrocenter Lan-
guiru do Shopping 
Lajeado e recepções 
dos Supermercados 
Languiru. Basta res-
ponder “qual a Coo-
perativa que agrega 
valor à produção do 
associado e melhora 
a sua qualidade de 
vida há 66 anos?”.

divulgação/dália alimentos
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Somar para ganhar
o dia 20 de setembro, ocorreu a 55ª edição da 
Convenção Abras, realizada em Campinas (SP). 
A iniciativa reuniu autoridades como o presiden-
te do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do 
ministro da Cidadania, João Roma, e do minis-
tro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, 
entre tantas outras. O presidente da Associação 
Brasileira de Supermercados ressaltou os esfor-
ços do setor durante a pandemia e lembrou que o 
tema do evento era Coopetição. “Trata-se de um 
caminho pautado pelo equilíbrio entre a inerente 
competitividade que existe no setor e a crescente 
necessidade de colaboração”, disse. 

O painel que deu início ao evento tinha 
uma pergunta que buscava ser respondida 
e que viria a ser questionada durante toda a 
convenção: qual o futuro do varejo alimentar 
após pandemia? Mariana Godoy foi a respon-
sável por gerir a mesa de debate que contava 
com convidados brasileiros e internacionais, 
A CEO do grupo Sonae, Cláudia Azevedo, 
participou remotamente do projeto direto de 
Portugal e elogiou muito o desenvolvimento 
do setor nacional: “Os varejistas brasileiros 
são mesmo muito bons no que fazem e é um 
mercado difícil e competitivo”.

O painel Perspectivas Econômicas e Empresa-
riais foi liderado por Abílio Diniz, membro dos 
Conselhos de Administração do Grupo Carre-
four e Carrefour Brasil. A premissa do projeto 
era que um varejo pode ser tecnológico sem 
optar por se transformar em algo totalmente 
digital, “Temos que ser techs. E isso não significa 
apenas atuar no e-commerce ou ter um serviço de 
delivery. É preciso, de fato, abraçar a tecnologia 
e usá-la para interagir com os clientes e ser visto 
pelo mercado.”

Competir ou Cooperar?
Já no segundo dia, o tema central da con-

venção foi debatido. Mediado por Roberto 
Tamaso, sócio da empresa McKinsey, o encon-
tro contou também com os autores do livro  
Co-opetition, o americano Barry Nalebuff e o 
inglês Adam Bradenburguer. A palavra Coopeti-
ção, de acordo com os convidados internacionais, 
gira em torno de “somar habilidades para ganhos 
mútuos”. Eles trouxeram o exemplo de case de 
sucesso que ocorreu na Suécia, onde empresas de 
cerveja se juntaram para reciclar as embalagens; 
com isso, a operação agrega valor e deixa o cliente 
feliz, enfatizou a dupla.

N

Divulgação/Abras

Convenção da 
Abras abordou o 

tema Coopetição, 
uma aliança entre 

os conceitos de 
competição com 

cooperação
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Perfil de clientes e papéis de cada categoria são 
fatores que devem ser considerados na formação do 

sortimento, de modo a obter mais vendas

A
Escolha o mix idEal

©iStock.com/5432action

hora de escolher o mix de produtos de um 
varejo é uma etapa decisiva para o sucesso do 
negócio. Afinal, a seleção dos itens certos re-
presenta mais vendas e consumidores fiéis. A 
combinação inicial nem sempre se caracteriza 
como a mais acertada, mas uma série de va-
riáveis deve ser considerada na elaboração do 
mix de sua loja. Um catálogo extenso de mer-
cadorias é bom, mas não garante sucesso. É 
preciso analisar comportamento do consumi-
dor, seu perfil demográfico, os papéis de cada 
categoria no contexto, o porte de sua loja, seu 
propósito de negócio. 

Segundo estudos da consultoria de varejo 
Connect Shopper, 60% dos resultados de um 
varejista vêm da composição de um mix ade-

quado. O sortimento depende de inúmeras 
variáveis, mas cinco se destacam: estratégia, 
shopper, loja (estrutura, perfil), estratégia da 
categoria e papel da categoria. “É preciso ha-
ver uma coerência entre sua promessa e sua 
entrega. Tendo definidas sua proposta de va-
lor e estratégia de negócio, o próximo passo é 
conhecer o comprador, como ele se comporta 
e quais as suas necessidades”, aponta a direto-
ra Fatima Merlin. 

Autora dos livros Meu cliente não voltou, 
e agora? e Shoppercracia, ela é especialista em 
gestão de categorias. Por isso, reforça a neces-
sidade da boa execução no PDV. Para definir 
bem o mix você tem que definir qual papel 
as categorias de produtos têm ou terão em 
sua loja (rotina, destino, conveniência ou sa-
zonal). “Conecte sua proposta de valor com 
papéis de categoria. Biscoitos podem ser roti-
na para uns e conveniência para outros. Essas 
questões determinam como você executa os 
Ps de produto, promoção, preço e prateleira. 
Tenha um olhar pautado em dados”, ela diz.

Erros mais comuns
Rafael Couto, responsável pela área de 

Soluções de Shopper na consultoria Kantar, 
lembra que os varejistas pensam muito em 
venda (se vende bem, deixa na prateleira; do 
contrário, tira). Mas é preciso levar em con-
sideração fluxo e lealdade. Muitas categorias 
têm baixa penetração e baixa venda, mas têm 
lealdade grande. “Há determinados produtos 
que, se o consumidor não encontra na uni-
dade, ele pode abandonar a categoria toda ou 
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mesmo de PDV. Por exemplo, se tenho pre-
ferência forte por uma marca de cerveja, mas 
ela não é oferecida pela loja próxima, eu troco 
de loja, simples assim. Descubra quais são es-
ses produtos preferenciais”, avisa.

O especialista em varejo indica que um 
setor de FLV decente tem papel determinan-
te no autosserviço, a menos que se trate de 
um atacarejo. Estar atento às sazonalidades 
de uma maneira ampla, não restringindo-se 
a ações em grandes datas, mas à transição das 
estações do ano, é outra questão a ser traba-
lhada. Produtos regionais precisam ser encai-
xados no mix também, especialmente no Sul, 
pois eles criam conexão com o shopper.

Os erros mais comuns dos supermercadis-
tas nessa área incluem: não ter clareza na sua 
estratégia ou tentar vender mix total quando 
deveria ser mix inteligente, não ter definido 
os papéis de cada categoria (que determina 

como trabalhar cada produto, promoção, pre-
ço e prateleira em termos de profundidade e 
amplitude) e haver super estoques de itens 
irrelevantes, o que caminha junto com rup-
turas de itens essenciais e relevantes. Outros 
apontamentos de Fatima incluem espaços de-
dicados equivocadamente. 

lanÇamEntos
De acordo com estatísticas de mercado, 

são lançados ao ano mais de 11 mil itens dos 
quais menos de 30% se sustentam. Um dos 
maiores desafios do lojista é saber quais in-
cluir no seu mix e quais deixar de fora, por-
que, como diz o jargão, a gôndola não é elásti-
ca. “Toda vez que há possibilidade de colocar 
novidade na gôndola, algumas questões pre-
cisam ser questionadas pelo varejista: qual o 
papel do lançamento? Qual é o público-alvo? 
O que ele traz de diferente? Vai roubar vo-
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Se você ainda não conhece o diferencial de 
ser atendido por especialistas...

Agende sua reunião com a Porto Balanças!

CONHEÇA A 
PORTO BALANÇAS!

Venda e Assistência técnica autorizada dos principais fabricantes de balanças.
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Dicas para criar o mElhor mix DE proDutos

 Conheça seu cliente: estude 
o público-alvo, seus gostos 
e comportamentos. De quais 
mercadorias seus consumido-
res mais precisam? É melhor 
disponibilizar itens exclusivos 
ou customizados? Qual portfólio 
devo oferecer em cores, design 
e tamanhos? O preço cogitado 
está em harmonia com o que 

eles esperam pagar?
 Analisar os dados de sell-out: 

com base nesse levantamento, 
é possível direcionar o mix exa-
to, com produtos específicos e 
na quantidade ideal, para cada 
ponto de venda.

 Fique atento à sazonalidade: 
datas excepcionais, como Natal, 
Dias das Mães, Páscoa e Black 

Friday, quase sempre trazem 
possibilidades comerciais que 
você não pode deixar de lado. 
No Sul, inverno e verão são bem 
distintos e mudam hábitos.

 Observe a concorrência: isso 
não significa imitar as empresas 
competidoras, mas perceber 
suas falhas e agir sobre elas 
para ganhar mercado.

Monitorar perfil 
demográfico e 

preferências do 
consumidor são 

passos fundamentais

lume de quem? Vai gerar canibalização? Vai 
aumentar frequência de compra? O varejista 
quer desenvolver a categoria, não trocar seis 
por meia dúzia”, lembra Couto, da Kantar. 

A Connect Shopper criou uma metodo-
logia para que o varejista possa analisar de 
forma quantitativa e qualitativa se faz sentido 
ou não abrir espaço para um novo produto. 
O checklist abrange os investimentos em ações 
de trade, em marketing para o consumidor, 

grau de inovação e benefícios adicionais, grau 
de conexão com a estratégia de negócio e im-
pacto (contribuição para a margem bruta). “É 
necessário introduzir a prática de tomar deci-
sões pautadas em dados. Este, inclusive, será 
o tema de meu próximo livro. Analisando 
indicadores não apenas de vendas e rentabili-
dade, mas estoque, giro, tíquete e penetração, 
consegue estar antenado no que está perfor-
mando bem ou não”, revela Fatima. 

©iStock.com/Sergeyryzhov  



Abra espaço na sua gôndola para a 
pioneira em Zero Lactose: Piracanjuba.
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Sabor e arte da cerveja
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m 2020, o Brasil chegou a um 
total de 1.383 cervejarias registradas no Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), um aumento de 14,4% em relação ao 
ano anterior, segundo o Anuário da Cerveja.
Um estudo realizado pela Euromonitor apon-
tou que o consumo de cerveja no Brasil em 
2021 alcançou o maior patamar desde 2014. 
Somente neste ano, aproximadamente 13,67 
bilhões de litros da bebida foram vendidos no 
país. Em relação ao faturamento, uma pesquisa 
da Kantar aponta um aumento de 9,9% desde 
2019, com vendas totalizadas em R$ 184,5 bi-
lhões no ano passado. 

O braço artesanal desse mercado correspon-
de a uma fatia de 1% a 2% nas vendas, mas pode 
chegar a 10% rapidamente, segundo os fabri-
cantes. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é o 

segundo maior polo de cervejarias artesanais no 
Brasil, com variedades premiadas em diversos 
concursos e procura alta nos supermercados. 
Entretanto, algumas travas legais impedem que 
as indústrias locais soltem os freios de produção 
e consigam oferecer ainda mais opções, quali-
dade e quantidade de produtos nas lojas. 

A pandemia gerou maior consumo de cer-
vejas e chopes. Com as restrições de funciona-
mento de bares e o medo de contágio da Covid-
19, a degustação migrou para dentro de casa e 
o volume total de vendas no país atingiu um 
nível que não era visto há anos, de acordo com 
dados de empresas que monitoram o mercado. 
O bom momento foi impulsionado pela mi-
gração do consumo para dentro de casa (68,6% 
do total) e pela maior penetração das chamadas 
cervejas premium, mais caras. O volume de ven-

e  Foto de abertura: ©iStock.com/dmytro varavin
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das nos bares de restaurantes caiu 2,2%, mas foi 
mais do que compensado pelo salto 17,6% nas 
vendas do chamado “off-trade”, que inclui su-
permercados e comércio eletrônico.

A cerveja foi, por larga margem, a bebida 
alcóolica com maior volume de vendas no Bra-
sil no ano passado, seguida por cachaça (398,8 
milhões de litros) e vinho (380 milhões de li-
tros). A propósito, o Brasil é o terceiro maior 
mercado consumidor de cervejas no mundo, 
atrás somente da China e Estados Unidos. Nos 
Estados Unidos, porém, houve queda de 3,4% 

©iStock.com/rossHelen 

consumo de 
cervejas especiais 

pode crescer até 
10%, segundo 

fabricantes

nas vendas em 2020 em termos de volume. Já 
na China o volume foi 7% menor na compara-
ção com o ano anterior. De acordo com a Asso-
ciação Brasileira da Indústria da Cerveja (Cerv-
Brasil), a produção nacional representa 1,6% do 
Produto Interno Bruto (PIB), com faturamento 
de R$ 100 bilhões/ano e geração de 2,7 milhões 
de empregos.

EntravEs ao dEsEnvolvimEnto

Uma das reivindicações da Associação Bra-
sileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), por 
exemplo, é uma reforma tributária que melhore 
as condições às pequenas cervejarias, para bara-
tear o custo da cerveja artesanal. No Rio Gran-
de do Sul, os entraves são ainda mais graves. 
Segundo o presidente da Associação Gaúcha de 
Microcervejarias (AGM) e dono da marca Sal-
va, João Luis Giovanella, o setor não cresce mais 
se não mudarem a regra do jogo. “Nosso Esta-
do abriu a porteira no Brasil com criatividade e 
garra, por causa das nossas características. Mas 
São Paulo nos ultrapassou em número de cer-
vejarias e Santa Catarina está nos atropelando. 
Precisamos autorização para aumentar a escala 
de produção com incentivo fiscal”, conta.

O Rio Grande do Sul, assim como Santa 
Catarina e Paraná, permite que microcervejarias 

Saiba maiS

Por conta das medidas de lockdown, a 
penetração de cerveja nos lares atingiu 
em 2020 um recorde histórico, segundo a 
Kantar. Nas classes A e B, o percentual de 
brasileiros adultos que beberam cerveja 
em casa saltou de 74,7% em 2019 para 
79,7% em 2020. Na classe C, subiu de 
64,9% para 68,1%, enquanto nas classes 
D/E passou de 53,1% para 57,5%.
Para este ano, a previsão é que o consu-
mo de cerveja novamente cresça, mas 
em ritmo menor por questões econômi-
cas. O cenário para 2022 é bom. Bares 
e restaurantes já deverão funcionar com 
maior capacidade ou a pleno. Além disso, 

haverá a Copa do Mundo do Catar, o 
maior evento de futebol.

Ale ou lAger?
O mundo das cervejas artesanais se divi-
de entre lager e ale. A principal diferença 
está na forma de fermentação. A lager 
tem uma levedura que se adaptou a tem-
peraturas frias, o que reduz os sabores 
derivados da fermentação, dando mais 
destaque ao sabor das matérias-primas. 
Já as ale são de fermentação alta, perto 
do topo do mosto, com temperaturas 
mais altas, resultando em sabores mais 
frutados e condimentados.
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no regime de Lucro Presumido desfrutem de 
ICMS-ST com redução de alíquota, de modo a 
poderem ter competitividade. A medida é con-
siderada fundamental para a obtenção de mar-
gens de lucro que permitam a continuidade das 

operações. Entretanto, a regra estadual (Decreto 
nº 55919/2021) limita o desconto no imposto a 
uma produção mensal de 200 mil litros mensais 
por microcervejaria, retirando o status tributá-
rio para quem ultrapassar 3 milhões de litros 
ao ano. Santa Catarina, por sua vez, autoriza 
400 mil litros/mês de produção com desconto 
e mantém o status tributário até 5 milhões de 
litros anuais. 

“A limitação desobedece a ditames do Con-
selho Nacional de Política Fazendária, que afir-
ma que a regra mais vantajosa deve valer a todos 
os entes federativos”, conta Giovanella. “Esta-
mos com o freio de mão puxado e algumas con-
gêneres, como a Atlas, começam a ir embora. 
Minha empresa, a Cervejaria Salva, tem projeto 
para abertura de nova fábrica, mas sem o incen-
tivo fiscal não darei esse passo”. A AGM está 
elaborando um manifesto sobre a questão para 
pressionar os poderes públicos. 

Se não houvesse essas amarras, as cervejas 
artesanais poderiam representar uma fatia de 

Registro de estabelecimentos: eram 
40 no ano 2000, pularam para 65 em 
2005, 114 em 2010, 332 em 2015 e 
1383 em 2020.
 Em 2020, pela primeira vez, todos os 

estados brasileiros possuíam umacerve-
jaria, com a abertura da primeira cerveja-
ria do Acre.
 Só no ano passado foram registradas 

204 novas cervejarias e outras 30 cance-
laram seus registros, o que representa 
um aumento de 14,4% em relação ao 
ano anterior.
 São Paulo lidera o país, com 285 cerveja-
rias. O Rio Grande do Sul está em se-
gundo, com 258, Minas Gerais vem atrás 
com 178, Santa Catarina em quarto, com 
175 e Paraná em quinto, com 146. Nesse 
ranking não foram computadas as ‘ciga-
nas’ (produzidas em fábrica de terceiros).
 As regiões Sul-Sudeste concentram 

85,6% dos empreendimentos.
 Porto Alegre é o município brasileiro 

com maior número de cervejarias: 40. 
São Paulo tem 39, Nova Lima (MG) tem 
23 e Curitiba (PR) tem 22 e Caxias do Sul 
(RS) tem 19.
 O número de municípios com cervejarias 
chegou a 609, num crescimento de 5%. 
 O Rio Grande do Sul é o segundo maior 

Estado em densidade desses estabeleci-
mentos por habitantes. São gaúchos os 
oito primeiros municípios em densidade 
de cervejarias por habitante, entre eles 
Santo Antônio do Palma, Esperança do 
Sul, Dona Francisca e Vila Flores.
 Registro de produto de cerveja por ano: 

263 em 2010, 799 em 2015 e 8.459 em 
2020. Porto Alegre liderou o número de 
pedidos de registros: 1656.

Fonte: Anuário da Cerveja 2020 (MAPA)

o boom das artEsanais

Segmento oferece 
muitas opções para 

consumidores dispostos 
a novas experiências

©iStock.com/claudeMic 
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10% nas vendas de cervejas em supermerca-
dos no espaço de dois anos. Esta é a aposta da 
AGM. “Temos demanda reprimida para dobrar 
a fabricação a partir de amanhã. Este limiar de 
3 milhões de litros anuais nos deixa na beira 
de ganhos de escala e competitividade muito 
importantes. Se liberassem a produção com 
alíquota reduzida para 10 milhões de litros, 
iríamos disputar mercado com muita gente”, 
garante. Há facilidade para ingresso nas gôndo-
las supermercadistas. “As redes aceitam nosso 
produto muito bem, o público quer novidade, 
especialmente se for daqui. A maior queixa do 
varejo é a ruptura, e sofremos com isso durante 
muito tempo, mas o formato PET está dando 
estabilidade no fornecimento”.

lEituras dE consumo 

No caso das cervejas e chopes artesanais, 
o consumidor direciona sua procura pelo sa-

bor, no entendimento de Giovanella. Uma 
curiosidade pouco conhecida sobre as varie-
dades artesanais é que o transporte prejudica 
seu frescor. No caso do vinho, seus insumos 
de fabricação precisam ser aproveitados o mais 
in loco possível, pois eles oxidam rapidamen-
te. Uma vez pronto, o produto aceita bem o 
transporte por grandes distâncias sem perda de 
sabor. Com a cerveja é o oposto. Seus insumos 
podem cruzar países e continentes, mas depois 
de pronta, quanto mais localmente for consu-
mida, melhor.

A chegada do verão, para essa categoria, não 
representa aumento significativo no consumo, 
como é o costume na cerveja comum. A venda 
tem alta de outubro a dezembro. No veraneio as 
micro enfrentam dificuldades em ir à praia. E em 
março retoma. “Além disso, a disputa pela gôndo-
la no litoral é muito mais bruta, e as grandes com-
panhias têm verba para investimento em espaço, 
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que nós não dispomos”, explica.  “As grandes cer-
vejarias gastam pouco com a produção e muito 
com a estrutura corporativa, com a logística. Nos-
so custo corporativo é nulo perto do deles.” 

aposta no sEgmEnto

Um dos maiores investimentos recentes na 
área foi feito pela loja-conceito do Supermerca-
do Dalben, em Valinhos (SP). A empresa criou 
um espaço de choperia artesanal com 26 sabo-
res vendidos a granel para consumir no local ou 
para viagem (growler ou PET), atraindo jovens 
e adultos em busca de diversão, relaxamento 
num local “instagramável”, ou seja, com um 
visual bacana para as redes sociais.

Nas unidades do Supermago, em Porto Ale-
gre, as cervejas e chopes artesanais representam 
3,5% de marketshare. De acordo com a diretora 
Patrícia Machado, essas variedades precisam ter 
um rótulo atrativo para que possa gerar curiosi-
dade no consumidor. “No PDV, as posicionamos 
em espaço nobre, na altura dos olhos dos clientes. 
E sempre temos algumas opções já refrigeradas, 
prontas para o consumo”, observa. O atributo 
mais valorizado pelo consumidor é a qualidade 
dos insumos, sabor e o frescor da bebida, visto 
que diferentemente do vinho, a cerveja, quanto 
mais nova for consumida, melhor é.

Na rede, os rótulos tradicionais mais ven-
didos são: Heineken, Amstel e Brahma Duplo 
Malte. Os rótulos mais vendidos de cerveja 
artesanal são: Rasen, El Mago e Al Capone. A 

empresa também tem marca própria de cerve-
ja artesanal, chamada: El Mago, produzida pela 
cervejaria Al Capone. A entrada de novos rótu-
los no mix ocorre conforme a demanda gerada 
pelos clientes e perfil de loja. “Pode ser que o 
cliente encontre um rótulo em uma unidade e 
na outra não, ou em menor proporção”, reco-
nhece. Independentemente do tipo de cerveja, 
Patrícia aguarda um aumento de consumo na 
faixa de 25% com a chegada do calor.

Na loja do Peruzzo em Bagé, o cliente tem 
à sua disposição 107 SKUs de cervejas artesa-
nais e 14 de chopes. O segmento representa 
um share de vendas de 2,4% e os atributos mais 
procurados pelos visitantes são marcas, lan-
çamentos e preço. Os rótulos mais vendidos 
são Patagonia e Roleta Russa. “Os itens novos 
surgem por meio dos lançamentos das indús-
trias, degustação e análises nas visitas a outros 
players. Colocamos uma média de 30 SKUs 
novos por ano”, conta o diretor comercial Lin-
donor Peruzzo Jr.

A filial do Supermercado Gauchão no bair-
ro Santana, em Porto Alegre, chamou de Rua 
Mesa de Bar o corredor onde estão as cervejas 
da loja, para tornar o ambiente mais acolhe-
dor. Lá, as variedades artesanais correspondem 
a 0,5% do share de vendas da categoria com 82 
rótulos, num total de 218. As marcas de chope 
como Tupiniquim, Cronos, Coruja e Rasen 
Pilsen têm bom giro, até pelo preço mais bai-
xo. Mais de 730 unidades de rótulos especiais 

 Segundo o resultado do 1º Censo das 
Cervejarias Brasileiras Independentes, 
feito em 2019 pelo Sebrae, os respon-
sáveis à frente do negócio são 89% 
homens e 11% mulheres.
 50% deles tem de 30 a 39 anos e 24% 

de 40 a 49 anos.
 85% têm ensino superior, pós-gradua-

ção ou mestrado
 Oito em cada dez realizaram algum cur-

so cervejeiro. O mais comum foi o curso 

sobre tecnologia e produção cervejeira. 
 80% das cervejarias independentes 

tem um ou dois sócios.
 67% da produção de cerveja ocorre em 
fábrica própria, 25% em fábrica de tercei-
ros (produção cigana) e 8% em bar próprio. 
 A maioria das cervejarias independen-

tes tem de um a quatro funcionários 
alocados diretamente nas etapas de 
produção. Apenas 13% têm 10 funcioná-
rios ou mais.

QuEm toca EssE nEgócio?
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são vendidas semanalmente no local. “Nossos 
clientes gostam de experimentar rótulos ar-
tesanais, é uma compra de poucas unidades 
numa aposta mais gourmetizada. Para grandes 
festas preferem os fardos das tradicionais”, 
pontua o diretor comercial Alex Sandro Cruz 
Ramos. Os olhos do consumidor são atraídos 
pelos rótulos e novidades. A loja organiza as 
gôndolas por colunas de marcas distintas. Por 
ano, cerca de 20 novidades ganham espaço na 
disputa pela preferência dos compradores, na 
tentativa de emplacar. 

Qual a difErEnça EntrE chopE E cErvEja?

Apesar de levarem os mesmos ingredientes e 
o processo de produção ser semelhante, a prin-
cipal diferença estabelecida pela legislação bra-
sileira entre o chope e a cerveja é que a segunda 
é pasteurizada, o chope não. A pasteurização é 
um processo físico de esterilização da bebida, 

©iStock.com/bhofackzn

Marcas de qualidade
que acompanham gerações
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que extermina microrganismos que podem ser 
nocivos. Dessa forma, esse processo garante à 
cerveja uma validade maior, que normalmente 
é de 6 meses. Já o chope tem menor validade, 
devendo ser consumido em até 15 dias.

 Pilsner: originário da República Tcheca, 
apresenta aroma e sabor acentuados 
pelo lúpulo, além da cor dourada. Seu 
teor alcoólico varia entre 4,6% e 5% 
em média. 
 IPA: surgiu na Índia, com os soldados 

do exército britânico, que produziam 
cerveja com alta concentração de lúpulo 
e sabor bem amargo. Seu percentual 
alcoólico varia entre 5,5% e 7,5%.
 APA (American Pale Ale): pouco encor-

pada, não chega a ser extremamente 
amarga. Tem presença de aromas cítri-
cos, provenientes do lúpulo americano.
 Porter: inglesa, sua cor escura vem da 

torra acentuada do malte, que também 
lhe proporciona aroma e sabor de café 
ou chocolate amargo. 
 Stout: mais forte e escura que a porter. 

Esse estilo apresenta aroma torrado e 
sabor amargo, que lembra café ou cho-
colate. Sua espuma é cremosa e pode 
ser clara ou amarronzada. Seu percen-
tual de álcool chega a 8% em média.
 Weizenbier: estilo de origem alemã, 

com 50% de malte de trigo (no mínimo). 
Sua cor é clara e opaca, com sabor e 
aroma frutados. A bebida é refrescante, 
com teor alcóolico moderado (em torno 
de 5% a 6%).
 Red Ale: estilo irlandês de cerveja 

avermelhada, de início adocicado com 
presença dos sabores primários 
do malte, tostados, abiscoitados 
e caramelizados.
 Helles: de coloração amarelo clara e 

amargor suave. É um estilo alemão que 
surgiu para competir com a Pilsner.

principais Estilos dE cErvEja artEsanal

Outra dúvida é o famoso colarinho. Ele 
não serve só para enfeitar: na verdade, tem 
a função de atuar como isolante térmico e 
manter os aromas e o gás carbônico da bebi-
da. Você sabia que o colarinho já foi caso de 
Justiça em 2008?

O restaurante Gruta Azul, em Blumenau 
(SC), foi multado naquele ano pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qua-
lidade Industrial (Inmetro) em R$ 1.512,50. 
A bebida servida pelo estabelecimento incluía 
espuma no volume total do produto. O fiscal 
considerava que apenas o líquido poderia ser 
cobrado, desconsiderando a quantidade de es-
puma conhecida como “colarinho branco”. A 
empresa recorreu contra a sentença de 1º grau, 
que manteve a multa em vigor. E no julgamen-
to no TRF4, a 3ª Turma decidiu, por unanimi-
dade, dar razão ao restaurante. Para a desembar-
gadora federal Maria Lúcia Luz Leiria, relatora 
do processo no tribunal, “há um desvio na in-
terpretação efetuada pelo fiscal do Inmetro”. 
Conforme a magistrada, o chope sem colarinho 
não é chope.

divulgação/cervejaria Salva

Salva poderia dobrar 
produção se não fossem 

amarras estatais
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Estilo de vida saudável tem impulsionado formas 
diferentes de expor e vender produtos no autosserviço, 

e grandes empresas já apresentam bons resultados

Produtos a granel
venda de produtos a granel está em alta no Bra-
sil nos últimos anos, oferecendo aos supermer-
cados boas vantagens nessa aposta: exposição 
bonita, aumento de vendas, menor geração de 
lixo e mais produtos por metro quadrado. Há 
cada vez mais público interessado nessas alter-
nativas, que agradam aos seguidores de dietas 
especiais e aos interessados num estilo de vida 
mais saudável e menos poluente.

Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, Mundo 
Verde, Angeloni, Grupo Mateus, Natural da 
Terra, Oba (Hortifruti), Codebal e Asun são 
exemplos de redes varejistas que dedicaram es-
paço nas suas lojas para comercializar produ-
tos a granel. No exterior, Whole Foods, Fresh 
Market, Walmart, Tesco e Target, entre tantas 
outras, também contam com um setor assim, 

A
e muitas lojas de produtos naturais fazem su-
cesso com a variedade de alimentos dispostos 
dessa forma.

O termo “a granel” refere-se ao ato de se 
dirigir a um estabelecimento ou feira onde os 
alimentos são vendidos fora das embalagens, 
como por exemplo, frutas desidratadas, grãos, 
cereais, farinhas, chás, temperos e rações. O 
cliente pode levar potes de vidro e sacos de 
pano, ou obtê-los no próprio estabelecimen-
to, para armazenar os alimentos. Os itens são 
vendidos por peso ou unidade. Os mais pro-
curados costumam ser castanhas, amêndoas e 
amendoins, ameixa, uvas passas, massas, cho-
colates, leite de coco em pó, sal rosa, guaraná 
em pó, farinha de coco, açúcar de coco. Entre 
os temperos, se destacam páprica doce, páprica 
picante e defumada, pimentas em grão e em pó, 
sálvia e orégano, entre outros.

Visual bonito

Há dispensers gravitacionais no mercado que, 
por si só, criam um ambiente impactante. Os 
produtos funcionam, ao mesmo tempo, para 
a comercialização e para a própria propagan-
da. Os alimentos ficam mais atrativos, mais 
suscetíveis às compras por impulso. A trans-
parência, sem detalhes ou desenhos de emba-
lagem que prejudiquem a visão do conteúdo, 
reforçam a sensação de frescor e naturalidade. 
Outra vantagem é a exposição de mais produ-
tos por metro quadrado, com até 25 SKUs por 
metro linear. Não é necessário o ter o trabalho 
de arrumação das prateleiras que demandam os 
produtos pré-embalados. Uma vez abastecidos 
os dispensadores, os produtos já estarão organi-

©iStock.com/Monkeybusinessimages
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zados na ordem padrão (sistema first in, first out) 
e são facilmente repostos.

Comprando exatamente a quantidade que 
deseja, não há desperdício de alimentos nem de 
dinheiro para o consumidor – pelo fato de não 
virem em embalagens, acabam custando mais 
barato. A alimentação mais saudável ainda for-
nece mais fibras, vitamina B, ferro e carboidra-
tos complexos (a melhor fonte de energia para 
o corpo), porque não possui aditivos químicos 
como corantes e conservantes.

Três pontos bem importantes devem serem 
observados por quem comercializa produtos a 
granel: o Código de Defesa do Consumidor, 
a legislação sanitária e o Instituto de Pesos e 
Medidas (Ipem). O Ipem atua na fiscalização 
dos instrumentos de medir; logo, o local pre-
cisa prezar pelas suas balanças, com o lacre 
correto especificado pelo instituto. Quanto ao 
consumidor, cabe ao estabelecimento dar a in-
formação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação corre-
ta de quantidade, características, composição, 

qualidade e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentam. A parte de armazenamento 
também deve levar em consideração as espe-
cificações da legislação, como a separação por 
categorias, proteção da luz solar e da integrida-
de dos produtos. Fora isso, normas de higiene 
básicas regem a conduta dos manipuladores.

Primeiro mercado sem embalagens

Em 2017, a Alemanha viu nascer o primei-
ro mercado completamente sem embalagens, o 
Original Unverpackt. Lá, até frutas e verduras são 
vendidos sem os rolos de plástico muito comuns 
dos supermercados. Se o cliente não tiver sacolas 
de materiais biodegradáveis e ecobags, o estabe-
lecimento também vende. Sabonetes, shampoos 
e detergentes também são vendidos sem emba-
lagens. Até mesmo a pasta de dente é vendida 
no formato de pastilha de menta que dissolve na 
boca. No ano seguinte, a Holanda seguiu o mo-
delo com uma unidade do Ekoplaza. A loja-piloto 
abriu com 700 produtos sem plástico, num passo 
simbólico para a redução do produto.

©iStock.com/Magone
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Perfil do fornecedor (Grupo Prado)

DistribuinDo com
qualiDaDe no varejo

Grupo Prado surgiu em 1994, em Caixas do 
Sul (RS), com o objetivo de ser uma extensão 
da indústria para os clientes. “O distribuidor 
tem papel fundamental no desenvolvimento 
dos segmentos de Varejo e Farma, bem como 
de novos negócios para a indústria”, afirma o 
proprietário, José Luiz Boeck.

Há 26 anos no mercado, a empresa possui 
centro de distribuição com mais de 10 mil 
m² de área construída, no km 79,5 da RSC 
453, no bairro Nossa Senhora da Saúde. É 
responsável pela comercialização de mais de 
2 mil produtos de distribuição da Colgate, 
Softys (CMPC), Grendene, Ducoco e 
Pastilhas Valda, além de industrialização, 
com marcas Prado no segmento de 
perfumaria, higiene e limpeza.

Atualmente, conta com mais de 100 
representantes, com equipes de nível 
operacional e de gestão (supervisão e 

O
Representação de 

grandes marcas 
e mais de 100 

representantes dão 
credibilidade ao 

Grupo Prado

Divulgação/Grupo Prado

gerência), atuando de forma distinta em cada 
área de negócio. Eles recebem treinamento 
das indústrias parceiras para desenvolver e 
capacitar os clientes. “O maior desafio é ter 
pessoas preparadas, que fazem a diferença, 
desenvolvendo um bom trabalho no ponto 
de venda, que atendam e superem as 
expectativas do cliente”, expõe Boeck.

A empresa realiza ações de responsa
bilidade social por intermédio da Associação 
Gaúcha de Atacadistas e Distribuidores 
(Agad), da Associação Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores (Abad) e entidades de 
Caxias do Sul. É reconhecida por sua atuação 
com os Prêmios de Excelência em Vendas e 
Distribuição e também pelo Programa de 
Excelência no Ponto de Venda, além de ter 
sido agraciada pelo Carrinho Agas.

Os supermercados representam o 
maior percentual de vendas para o Grupo 
Prado. “Temos nos desenvolvido e espe
cializado nos dois canais, mas o varejo é 
o nosso DNA. Há uma responsabilidade 
muito grande, pois atendemos grandes 
empresas e redes de supermercados com 
todas as distribuições. Nossos produtos 
se adequam ao perfil do consumidor do 
mercado, em todas as classes sociais”, cita 
o empresário.

Um dos grandes objetivos, segundo 
Boeck, é desenvolver a industrialização das 
marcas próprias no Estado. “Nossa meta é 
buscar constantemente o desenvolvimento, 
de forma mais consistente, das marcas que 
a empresa distribui no Rio Grande do Sul. 
Estamos investindo na melhoria e qualidade 
dos produtos. Projetamos para 2022 o 
lançamento de novos itens com a Super 
Branco”, anuncia.
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MILI

HIGIENE E CONFORTO
A linha Prime Comfort de papéis higiênicos da Mili, 
maior indústria brasileira do segmento de papel 
tissue, agora também é vendida em embalagens com 
18 rolos, além das versões com 4 e 12 unidades. 
Com folhas triplas e nova tecnologia 3D, a linha Prime 
Comfort proporciona camadas de ar entre as folhas, 
fornecendo maior maciez, suavidade e resistência. 

NESTLÉ

NOVOS SABORES DE 
VELHAS CONHECIDAS
Chegaram às gôndolas Bono Sabor Torta de Limão 
e Negresco coberto com chocolate branco. As duas 
marcas de biscoitos são as primeiras a serem cober-
tas com o chocolate branco Nestlé. Essa versão vem 
para diversificar ainda mais o portfólio da companhia, 
na busca por entender e contemplar os hábitos de 
consumo de quem procura comprar por indulgência. 

VINÍCOLA AURORA

NOVOS VINHOS MARCUS JAMES
Os apreciadores dos vinhos de uma das marcas que 
está entre as 10 mais lembradas no Brasil passam a 
ter mais duas opções. Já estão no mercado o Reser-
vado Marcus James Cabernet Franc e o Reservado 
Marcus James Rosé, que se juntam aos demais sete 
produtos da linha da Vinícola Aurora. 

DOCILE

RELANÇAMENTO DO 
PRIMEIRO PRODUTO
Para tornar a comemoração dos seus 30 anos ainda 
mais especial, Docile relança seu primeiro produto, 
“Os peixinhos do Vovô”, criado pelo patriarca da famí-
lia, Nestor Heineck. As balas de framboesa azedinha, 
no formato de peixe, voltam mais macias, mas com as 
mesmas características do passado.
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AURORA ALIMENTOS

REFEIÇÃO DE QUALIDADE
A novidade é o Bacalhau Aurora, da espécie Gadus 
Morhua, rápido e prático, pois já vem dessalgado 
e congelado. Para complementar a linha, a Aurora 
também lançou as Postas de Bacalhau, Bacalhau 
Desfiado e o Bolinho com Bacalhau.

TIROLEZ

NOVIDADES PARA
LINHA DE IOGURTES
Os iogurtes proteicos Nutri+WHEY ganharam 
recentemente três sabores inéditos: Maçã, Banana 
e Mamão (Vitamina) e Pera e Hibisco, todas em 
embalagens de 250g, contendo 15g de proteínas. As 
novidades, que trazem mais opções para o consumo 
de lanches saudáveis durante o dia, no pré e pós 
treino, já estão disponíveis nos supermercados de 
todo o Brasil.

NEUGEBAUER

CHOCOLATE PARA AS CRIANÇAS
A Neugebauer acaba de lançar Mu-Mu Kids, o au-
têntico chocolate da marca no formato da icônica 
vaquinha Mu-Mu com quatro recheios cremosos nos 
sabores chocolate, baunilha, morango e banana. A 
novidade é opção de lanche para as crianças. 

GIRANDO SOL

PRODUTOS COM 
NOVAS ROUPAGENS
A indústria gaúcha apresenta aos consumidores duas 
linhas com as novas embalagens de 3 litros, disponí-
veis nos produtos lava roupas líquido e desinfetante. 
Além do novo tamanho, os itens agora são comercia-
lizados em embalagem PET e apresentam uma versão 
inovadora, com uma pega anatômica diferenciada, 
especialmente desenvolvida para a marca. 

Divulgação/Girando Sol
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Trata-se de toda a estratégia de 
visibilidade e de comunicação 
que as marcas ou produtos 
desenvolvem no interior das lojas

Mídia indoor no 
superMercado

PlanejamenTo 
e execução
Para usar bem a mí-

dia indoor no supermercado, 
martins cita que a ação trade 
é muito importante dentro do 
planejamento e da execução. ele 
indica fazer um mapeamento da 
estrutura da loja para entender 
os espaços disponíveis e a estra-
tégia a ser adotada, para não ter 
um ambiente poluído do ponto 
de vista da comunicação. outro 
ponto é a integração do físico 
com o digital, criando uma dinâ-

mica mais assertiva e eficiente. “Impactando o cliente 
com os seus vários sentidos, a chance dessa marca ter 
sucesso é bem maior. enfim, o foco é desenvolver toda 
a estratégia dentro da cultura do sell out.” 

jornada de comPra
de acordo com eduardo jaime martins, 
cco na megamidia Group, essa estraté-

gia é super importante para atingir o cliente em 
toda a sua jornada de compra. “desde o impacto 
via sonorização do ambiente, integrando música 
com conteúdo promocional, através de telas 
espalhadas de forma estratégica em setores des-
tinos da loja, à comunicação física dando maior 
visibilidade para os produtos nas gôndolas ou 
acessos”, explica o profissional, lembrando  
que a atenção do cliente é muito rápida no  
período que está dentro de loja. “um mix de  
comunicação integrada tem muito mais chance 
de impactar o shopper, buscando a decisão  
pelo produto anunciado.”

conTeúdo InTeraTIvo
Gerar um conteúdo dinâmico e com forte 
apelo visual e promocional é o objetivo da 

estratégia de telas em loja. entre os formatos mais 
adequados, o especialista em marketing para o varejo 
cita ter preços e produtos com menuboards automa-
tizados, imagens, animações e vídeos impactantes. 
Também é importante vender produtos ou combos, 
interagir com o cliente através de Qr-codes e ativar 
promoções. “a publicidade através de telas em áreas 
estratégicas da loja multiplica em muito sua oferta de 
promoções ao cliente.”
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exPerIêncIa de valor
Para tornar a experiência de compra mais 
interessante, educativa e completa com 

esse tipo de exibição de Pdv, martins acredita 
na geração de conteúdo rápido, dinâmico e que 
contribua de verdade com o cliente no momento 
da sua decisão de compra. “Pesquisas mostram 
que um produto com uma ativação de comunicação 
vende até 18% a mais do que itens que estão 
simplesmente colocados na gôndola”, ressalta 
martins. Pode-se oferecer receitas com uma lista de 
compra já detalhada para determinado prato ou uma 
harmonização, além de dicas de como manter os 
alimentos conservados por mais tempo. “Isso sim 
é experiência, usando o que as indústrias têm de 
sobra, que são conteúdos.”

muITos benefícIos
a efetivação de boas ações de mídia 
indoor no supermercado gera muitos 

benefícios para os varejistas. a busca do sell out é 
uma delas, aumentando as chances de um produto 
bem comunicado e com destaque ser comprado 
do que itens expostos somente de forma orgânica. 
martins destaca também a rentabilização máxima 
dos ativos da rede, que gera importante incremento 
de receita no resultado, além da parceria cada vez 
mais estruturada com a indústria. “a loja ainda se 
torna autossustentável, gerando recursos via seus 
espaços trade.”

relacIonamenTo
construindo um plano trade estruturado, com 
garantia de entrega, validado pelas áreas co-

mercial, marketing e operações da rede é possível atrair 
parceiros e fortalecer o relacionamento com clientes, 
fornecedores e indústria. “esse mix de ações garantirá 
o cumprimento dos acordos e a confiabilidade no pro-
jeto”, ressalta o cco da megamidia Group. segundo 
ele, são r$ 5 bilhões todos os anos em investimentos 
no trade. “se considerarmos que 1% do seu fatura-
mento a indústria reserva para esse tipo de ações, tem 
muita oportunidade na mesa para boas estratégias.”©
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camPanhas  
PersonalIzadas
ao fazer campanhas direcionadas e perso-

nalizadas com recursos de mídia indoor, ter uma área 
trade organizada e um especialista é fundamental. “as 
redes precisam separar bem o que é verba comercial 
e de trade. com essa estruturação, pode-se buscar 
uma agenda com a indústria, construindo em parceria 
essa presença da marca na jornada de compras do 
cliente”, ensina o consultor. além disso, é indicado 
usar todos os canais disponíveis, inclusive integrando 
a mídia indoor com redes sociais, crm, delivery e 
publicidade on e off.

©iStock.com/Mangpor_2004 
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Com a chegada do verão, as praias lotam e os 
protetores solares se tornam um grande alvo a ser 

buscado nas gôndolas

Mercado eM cresciMento
om a iminente chegada do verão, muitas pes-
soas buscam diferentes alternativas em relação 
ao sol, como o bronzeamento, por exemplo. Já 
outra parte da sociedade, preza o cuidado da 
pele usando o protetor solar e hidratantes. Uma 
análise feita pela Mintel, empresa especialista 
em pesquisa de mercado, mostrou que os pro-
dutos para a estação contaram um crescimento 
em suas vendas de 10% ao ano no período entre 
o final de 2017 e o início de 2020.

Para o varejo, o verão também significa 
aumento de vendas em toda uma categoria de 
produtos. Principalmente se o lojista tiver or-
ganização, planejamento e foco para fazer da 
estação a mais quente não só nas temperaturas, 
mas também no faturamento. As novas deman-

C
das envolvem ajuste no mix de produtos, pas-
sando pela exposição, até promoções especiais 
e campanhas.

O “veículo” do produto – gel, creme, loção, 
spray, bastão – também deve ser considerado 
pelo lojista, pois isso também é atributo consi-
derado pelo cliente. O uso de produtos inade-
quados para cada tipo de pele pode causar acne 
ou oleosidade. Pacientes com tendência à acne 
devem optar por produtos livres de óleo ou gel 
creme. Já aqueles pacientes que fazem muita 
atividade física, e que suam bastante, devem 
evitar os géis, que saem facilmente.

Com tantas medidas a serem tomadas, o va-
rejista deve iniciar o preparo da loja pela análise 
do histórico de vendas dos anos anteriores. Esse 
estudo irá apontar quais categorias tiveram suas 
vendas aumentadas no período e pode revelar 
descobertas de oportunidades interessantes, 
que não estavam no radar do lojista. É impor-
tante definir um número limitado de categorias 
para trabalhar de forma mais profunda. Querer 
focar em vários itens diferentes pode fazer com 
que o trabalho se disperse.

retomada

O primeiro protetor solar químico surgiu 
em 1891, quando o alemão Friedrich Ham-
mer usou o sulfato de quinina para reduzir as 
queimaduras causadas pelo sol. Porém, o fil-
tro solar como conhecemos surgiu em 1944, 
nas mãos do farmacêutico americano Benja-
min Greene. No Brasil, o produto chegou em 
1984, trazido pela Johnson & Johnson, sob a 
nomenclatura Sundown. 

©iStock.com/MilanMarkovic
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Categoria de 
produtos tem 

variedade de marcas, 
aromas, modelos e 

funcionalidades

O período de alta temporada ainda é en-
volto em algumas dúvidas dos consumidores, 
como qual marca comprar e qual a mercadoria 
que supre as suas necessidades. Devido à pan-
demia, o mercado deu uma estagnada em detri-
mento ao seu crescimento nos anos anteriores. 
A reabertura dos comércios e hotéis neste ano 
promete reaquecer o turismo e as vendas.

Um fator que vem sendo cada vez mais 
aprofundado é a questão de trazer um produto 
menos prejudicial para o meio ambiente.  Por 
exemplo, algumas empresas estão começando 
a trabalhar com embalagens feitas com plástico 
vegetal, derivado da cana-de-açúcar.

Não é só Na praia

Embora esteja em constante evolução du-
rante o período do veraneio, a população ainda 
não adere totalmente aos produtos solares no 
seu dia a dia, como recomendado pelos derma-
tologistas. De acordo com dados da Campanha 
Nacional do Câncer de Pele, promovida pela 
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), 

60% dos brasileiros não usam nenhum tipo de 
proteção no seu cotidiano. Em relação a isso, 
a pesquisa aponta que o filtro com o fator de 
proteção solar (FPS) 30 pode ser utilizado por 
pessoas com todos os tipos de pele.

Aliado a isso, está o fato de o Brasil ser um 
país tropical; portanto, o câncer de pele é um 
dos mais frequentes no país. Além disso, dados 
do Instituto Nacional do Câncer indicam que 
em 2018 surgiram 165 mil casos da enfermidade 
no Brasil. Para que os filtros solares se tornem 
cada vez mais comuns no cotidiano nacional, 
algumas marcas investem em fórmulas em que 
o protetor se assemelha a uma base de maquia-
gem, dando tonalidade e se adaptando à pele.

escolha do protetor

O que é FPS? É a medida do protetor contra 
os raios solares ultravioletas, que é o responsá-
vel por deixar a pele vermelha. O número do 
FPS indica quanto tempo podemos ficar no sol 
sem que isso aconteça. Por exemplo, se a pele 
de uma pessoa demora cinco minutos para so-

©iStock.com/Magone
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 Hidratante: retêm a água neces-
sária para prevenir o aparecimento 
desses sinais da idade e para man-
ter a pele saudável e resistente. 
A hidratação apropriada impede 
descamação, coceira, aspereza e 
sensibilidade, características de 
uma pele ressecada.

 Esfoliante: sabonete ou creme 
com uma mistura de substâncias 
granulares com o objetivo de lim-
par, renovar e hidratar a pele. Ele 
assegura a remoção da camada 
mais superficial onde estão as 
células mortas, o que deixa uma 
aparência mais suave e lisa.

 Protetor solar: protege a pele 
contra os raios UVA e UVB (a com-
posição química dele absorve essa 

radiação, impedindo que a infil-
tração seja feita pela nossa pele). 
Essa diminuição da ação do sol 
conseguida pelo protetor também 
faz com que a produção de mela-
nina no nosso corpo (responsável 
pela pigmentação) diminua, evitan-
do assim a vermelhidão da pele, o 
aparecimento de manchas, bolhas 
de queimaduras e até o câncer.

 Bronzeador: loções ou óleos 
que não possuem proteção contra 
os raios UVA e UVB, o que estimu-
la a pele do nosso corpo a produ-
zir melanina para essa função e, 
por isso, a deixa mais pigmentada.

 Cremes pós-sol: formulados 
com ingredientes de ação cal-
mante e anti-inflamatória, que 

reduzem a sensação de ardência 
e a vermelhidão. Um exemplo  
é o aloe vera, que suaviza as  
irritações, as inflamações e 
nutre a pele.

 Bloqueador solar: indicado para 
quem fez cirurgias ou peelings re-
centes. Diferentemente do prote-
tor solar, que absorve os raios UVA 
e UVB, o bloqueador solar reflete a 
luz, garantindo que a pele continue 
da cor original e não haja penetra-
ção dos raios de sol.

 Repelente: creme cujo aroma 
e composição química afasta os 
insetos, mais especificamente os 
mosquitos. Muito usado no verão, 
que é a época em que os insetos 
mais se reproduzem.

Mix BásiCo DE proDUtos pArA A pElE

©iStock.com/SasilSolutions

frer o efeito, se ela usar um filtro de 30, ela con-
segue ficar trinta vezes mais que esse período, 
totalizando 150 minutos.

30 ou mais alto? Embora pareça muito tem-
po, especialistas aconselham a sempre procurar 
um protetor com o FPS maior que 30. O povo 
brasileiro usa menor quantidade do que é ne-
cessário, por isso, se você comprar um de 60, 
poderá compensar em detrimento à forma ideal 
de quantidade.

Qual é a maneira certa? O recomendado 
pelo Instituto Nacional do Câncer é de que seja 
passado uma colher de chá por cada membro 
do corpo, totalizando em aproximadamente 
100g de produto por retocada.

Precursora no mercado nacional, a Johnson 
& Johnson é a proprietária da Sundown, a mar-
ca de protetor solar mais vendida na Região Sul. 
Nívea e Cenoura & Bronze ocupam a segunda 
e terceira posições nessa categoria, respectiva-
mente, num mercado altamente concorrido, 
com indústrias gaúchas também participando. 
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Motive seu tiMe
anter uma equipe motivada é sempre uma 
grande questão dentro do mercado varejista. 
Para isso, algumas lojas focam em benefícios, 
outras em políticas de incentivo, como investir 
em seus colaboradores. No entanto, cada vez 
mais, assim como os clientes, os contratados 
vêm se tornando mais exigentes e procuram, na 
maioria das vezes, se colocarem em uma situa-
ção confortável. O desafio do supermercadista 
é criar o ambiente certo para o funcionário se 
sentir empolgado. De acordo com a psicólo-
ga e palestrante Angelita Garcia, instrutora de 
cursos da Agas experiente em RH estratégico 
e consultoria em empresas, um dos principais 
pontos a serem revistos sobre como reanimar 
uma equipe é a forma que deve ser feito esse 
processo. “Os fatores que motivam ao trabalho 

M

O desafio de manter uma equipe interessada no 
trabalho e em atender bem o cliente deve ser 
enfrentado periodicamente pelos empresários 

são pessoais. Precisamos aplicar motivação de 
maneira personalizada para dar merecido efeito 
e transformar comportamentos”.

Perguntas essenciais
Com o desenvolver do pensamento, An-

gelita salientou que para trabalhar de maneira 
coletiva o processo de motivação, inicialmente 
será necessário descobrir respostas para pergun-
tas como: O que motiva minha equipe? Onde 
meu time está e onde quer chegar? O time está 
integrado? Tenho uma boa relação de confiança 
com a minha equipe? Pratico feedback periodi-
camente? Trabalho com uma comunicação de 
reforço positivo no dia a dia de trabalho? Tenho 
uma liderança democrática?

Outros pontos considerados imprescindíveis 
para gerar consciência coletiva envolvem a manu-
tenção das forças grupais no foco do que realmen-
te importa para alcançar o objetivo e a criação de 
oportunidades para que todos sejam ouvidos (com 
isso, obtém-se ao máximo o ganho de possibilida-
des na Inteligência e visão de cada um). “O gestor 
precisa fazer com que todos se identifiquem com 
o objetivo, método e tarefas, mapeando o modo 
mais efetivo de solucionar problemas”, explica. É 
importante validar todas as opiniões, ressaltando a 
importância de cada um no processo de satisfação 
do cliente, conduzindo as questões de forma a re-
duzir margem das forças em caráter negativo. 

“A atuação de cada um é resultado de rique-
za na soma de forças intelectuais unidas.  Deve-
se amenizar confrontos que possam surgir no 
caso de diferentes pontos de vista. É preciso 
lembrar que diferenças de opiniões são naturais 

©iStock.com/76cfc62a

Motivação obedece a 
fatores pessoais que 

devem ser apurados pelo 
RH e pelos gestores
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OitO dicas Para melhOrar sua gestãO mOtivaciOnal de equiPe:

 Mapeie insatisfações e descu-
bra seus motivos (baixo salário, 
problemas particulares, difi-
culdades com a chefia, tarefa 
entediante e repetitiva, falta de 
propósito, etc).
 Promova capacitação periódi-

ca e palestras motivacionais.
 Evite favorecer injustamente 

aqueles com quem você tem 
mais amizade.
 Estabeleça limites, normas e 

objetivos claros.
 Não faça vista grossa para a 

incompetência.
 Elogios em público, críticas 

em privado.
 Preocupe-se com cada 

indivíduo da equipe como ser 
humano.
 Busque inspirar as pessoas.

e previstas, que o grupo de trabalho fica acima 
disto, pois busca resultados exitosos em uma 
situação comum onde todos têm interesse em 
solução”, conta. Além disso, é interessante de-
linear um plano de ação, dividir papéis e validar 
positivamente o esforço de todos.

mOtivaçãO individual
De acordo com as facilitadoras e mentoras 

de processos de Desenvolvimento de Pessoas e 
instrutoras de cursos da Agas, Carine Oedmann 
e Alessandra Nolasco, a motivação individual 
gira em torno de identificar todos os tipos de 
pessoas que você tem dentro do seu varejo ali-
mentar. Um exemplo desta prática é valorizar 

e dar condições, levando para os colaboradores 
conhecimento, para que assim sintam-se segu-
ros na execução de suas funções.

“Em consequência, os clientes e fornecedores 
serão bem atendidos, pois quando estamos satis-
feitos em nosso ambiente, contagiamos a todos 
em nosso entorno”, diz Alessandra. “Acredita-
mos que cada empresa deva construir sua base 
motivacional conforme sua estrutura e estratégia, 
contando com muita humanização e Inteligência 
Emocional para isso. Algo que é indispensável 
nessa construção é pensar em uma cultura con-
sistente, pois valores, práticas e princípios de uma 
organização podem fortalecer o engajamento dos 
colaboradores”, complementa Carine.

©iStock.com/Rawpixed
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Loja com 
energia Limpa

pioneirismo de Araí Cavalli e Alnécio Cavalli 
fez com que surgisse, em 1996, o Super 
Estrella. Com foco em açougue e produtos 
secos, a loja na rua do Comércio, bairro 
Estação Portão, em Portão, contava com cinco 
funcionários. Nestes 25 anos de atuação, o 
estabelecimento foi ampliado e modernizado 
algumas vezes. Desde 2001, a empresa faz 
parte da Rede Associativa de Mercados do 
Rio Grande do Sul (Redefort), fundada por 
Araí e Alnécio, juntamente com outras 23 
empresas do setor varejista.

Com a vinculação à marca Redefort, foi 
possível aumentar a qualidade e a quantidade de 
produtos, gerando maior competitividade. “Os 

O
Super Estrella, de 

Portão, tem app de 
descontos, delivery 
e usina fotovoltaica

Divulgação/Super Estrella

principais ganhos foram a padronização interna 
da loja/fachada e o maior acesso à informação 
e troca entre os supermercadistas”, afirma o 
supervisor administrativo, Murilo Cavalli. Ele 
acrescenta que as compras coletivas deram um 
bom poder de barganha. Em 2017 a empresa 
passou a oferecer cartão próprio, graças à 
parceria com a empresa Senff.

Atualmente, o Super Estrella conta 
com prédio próprio de 720 m2 no mesmo 
endereço. Seu mix é variado, com destaque 
para hortifrútis, açougue e padaria. Possui 
20 colaboradores, que buscam proporcionar 
excelente atendimento, com produtos de 
qualidade e preço justo.

Desde junho de 2020, a empresa disponi  
bi liza o app Super Estrella. “São descontos 
semanais, em que o cliente ativa a promoção 
e, ao vincular seu CPF na hora do check-
out, ganha essas vantagens”, explica Murilo, 
citando que o número de cadastros e utilização 
segue aumentando.

Ações sustentáveis também fazem parte 
dessa história. A empresa conta com usina 
fotovoltaica, na qual gera, de forma limpa 
e renovável, a própria energia. “O segundo 
investimento foi a construção de estufas para 
produção de hortaliças no sistema semi
hidropônico. São 10 variedades, vendidas 
com qualidade e procedência garantida”, 
completa o supervisor administrativo.

Para vencer os desafios da pandemia, Murilo 
conta que buscaram novas ferramentas, como 
vendas com delivery e WhatsApp. A empresa 
possui ainda panfletos de ofertas, abrangendo 
hortifrútis na quartafeira, mercearia na quinta 
e açougue no final de semana. 

As expectativas são de retomada total, com 
segurança da economia e plena circulação de 
pessoas em 2022. “Continuaremos investindo 
na modernização da loja, para atender cada 
vez melhor o cliente”, garante Murilo. 
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O atrativO da 
lOja-cOnceitO

s lojas-conceito, também conhecidas como 
flagship stores, unem inovações e layout dife-
renciado para aproximar o cliente e a marca. 
Recursos visuais, ornamentação e arquitetura 
são cuidadosamente pensados para não apenas 
impressionar, como para fazer o consumidor 
se sentir mais confortável e benquisto no am-
biente de venda. A ideia, que começou por 
outros segmentos do varejo, já chegou aos su-
permercados e seus exemplos podem ser con-
feridos em diversas partes do país, incluindo 
o Rio Grande do Sul.

A

Ambientes sofisticados e inovadores 
atraem público que deseja novas experiências e  

está disposto a gastar mais por isso

“Quando o supermercadista decide fazer 
uma loja-conceito, ele quer apresentar algo 
novo, moderno. Várias lojas estão reinven-
tando formas de atrair compradores e vender 
mais, seja apostando na iluminação da loja ou 
numa gestão mais gourmet voltada a impres-
sionar todos os sentidos”, conta o consul-
tor de empresas e instrutor da Agas Rogério 
Machado. O alvo são pessoas que vão pagar 
por esta diferenciação, por serviços especiais 
agregados na loja. 

Em geral, tratam-se de empreendimentos 
voltados ao público classe A, que gosta de vi-
venciar experiências, de ser “mimado”. “Em 
São Paulo há vários exemplos. Não estamos 
tão avançados porque o rico gaúcho cultiva 
hábitos mais simples, seus padrões de consu-
mo não costumam ser tão sofisticados”, diz. 
“Mesmo assim o nosso estado abriu recente-
mente três lojas-conceito de supermercados 
que merecem menção: a do Asun em Torres, 
da Codebal em Eldorado do Sul e da Coo-
perativa Languiru em Lajeado.” A escolha do 
ponto, por estas características, precisa ser 
muito bem pensada. 

O público do topo da pirâmide anseia por 
novidades e as lojas-conceito costumam dar 
muito certo como negócio, tendo sido bem 
planejadas. “Como a pessoa demonstra que é 
bem-sucedida? Pela sua casa, seu carro, suas 
viagens e pelo que consome. Você manda 

Leandro Augusto Hamester/Divulgação
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Dicas para quem Deseja investir na iDeia:

O planejamento de uma loja-
conceito não envolve somente 
questões técnicas, como 
iluminação e conforto térmico, 
mas engloba características 
personalizadas como a 
escolha do aroma da loja, o 
posicionamento dos produtos, 
interatividade, decoração, 
música e, principalmente, a 
maneira como o atendimento é 
feito. Esse conjunto de fatores 
é planejado por profissionais 
da área do design de ambiente, 
em parceria com as áreas 
de marketing, arquitetura, 
engenharia e gestão. 

 Atenção no projeto arquitetô-
nico: pense como se fosse o 
cliente, apostando em inova-
ções e sofisticação visual.

 Crie uma personalidade pró-
pria: estabeleça os elementos 
principais da sua marca em 
uma identidade visual, que 
represente a essência do seu 
negócio.

 Invista em tecnologia e expe
riência: os consumidores 
tendem a passar mais tempo em 
lojas-conceito porque os espaços 
proporcionam a interatividade.

 Espaços diferenciados: estimule 
uma experiência de compra espe-
cial, e para isso você pode dispor 
de espaços, como cafeterias, livra-
rias e lounge, entre outros.

 Marketing sensorial: estimule o 
inconsciente do consumidor, por meio 
de ferramentas capazes de aguçarem 
os cinco sentidos biológicos: o tato, o 
olfato, o paladar, a visão e a audição. 

 Digital espelha o físico: cuide para 
conseguir transmitir ao ambiente 
digital a mesma sofisticação, char-
me e facilidades da loja-conceito, 
com atendimento especializado.

uma mensagem de sucesso ao frequentar es-
ses ambientes”, declara Machado.

noviDaDe no litoral 
A rede de supermercados Asun inaugurou 

em 20 de agosto uma loja-conceito dentro 
do Torres Garden Open Mall, na cidade de 

Torres. A unidade tem 2,8 mil metros qua-
drados e ocupa sete das 22 lojas do shopping, 
com 150 vagas de estacionamento e 2 self 
check-outs.Uma das exclusividades do ponto 
inclui a venda de produtos a granel (cereais e 
grãos), como nos antigos armazéns, voltados 
a saudabilidade. Outro atrativo é o preparo na 
hora, diante do cliente, de pasta de amendoim 
pura, suco de laranja natural e pizza assada 
com massa própria. 

A analista de Marketing Cristina da Silva 
ressalta ainda a grande variedade de produtos 
orgânicos e veganos, a adega preparada com 
várias nacionalidades de vinhos, espumantes e 
destilados, tudo num ambiente moderno e cli-
matizado cujo valor visual transmitido é o de 
aconchego e capricho. A filial de Torres está in-
serida em um pequeno mall junto a operações 
de farmácia e materiais de construção, entre 
outras. Além disso, conta com serviço de venda 
online, onde o cliente acessa o site da rede e faz 
suas compras com muita tranquilidade. E neste 
formato ele escolhe se quer buscar diretamente 
na loja ou receber em casa. 

Divulgação/Asun
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dicas de especialista

abidamente, neste período de pandemia o seg-
mento Supermercadista se modificou rapida-
mente. No início de 2021 as margens diminu-
íram consideravelmente, inclusive a partir de 
abril, quando instituído o Decreto 55.797 (di-
ferimento parcial do ICMS dentro do Estado).
Este decreto foi realmente o marco mais impor-
tante neste ano, e merece atenção do setor.

Organizamos algumas dicas para a otimiza-
ção dos resultados tributários supermercadistas:

1 – Quanto ao decreto 55.797, temos que ter 
atenção que os produtos tributados e adquiri-
dos de fornecedores do próprio Estado do Rio 
Grande do Sul terão um crédito de ICMS de 
apenas 12%, e continua-se a vender estes produ-
tos com alíquota final ao consumidor de 17,5 % 
deste imposto. Se considerarmos uma margem 
média de 20% de um produto, o impacto tribu-
tário será de 6,6%.

2 – Tendo em vista o item acima,deve-se 
atentar para cada cadastro de produto nos siste-
mas de gestão, pois um cadastro incorreto pode 
levar o empresário a perder rendimentos sem 
que perceba. Isso ocorre, porque o seu sistema 
não gera um preço de venda consistente, levan-
do assim ao erro na precificação.

3 – Outra dica importante é que muitas vezes 
não se percebe que se deixa de aproveitar crédi-
tos tributários por estar comprando de empresas 
que geram créditos menores do que outras; no 
caso, as empresas do Simples Nacional.

Quando se compra mercadorias de fornece-
dores do Simples, é possível fazer o aproveita-
mento do ICMS (somente do destacado) que 
em média é em torno de 2% de crédito de ICMS 
em vez de 12% de crédito de uma empresa en-
quadrada no Lucro Presumido ou Real.

4 – Outra questão que devemos nos atentar 
é que muitas vezes são compradas mercadorias 
para consumo de fora do Estado e, como não 
são vendidas estas mercadorias, é preciso pagar 
o diferencial de alíquota de ICMS. Já quando se 
compra de fornecedores do próprio Estado do 
Rio Grande do Sul, não é necessário pagar este 
diferencial, o que gera um desencaixe menor no 
final da operação.

Em suma, temos diversas oportunidades 
tributárias e, hoje, uma empresa do ramo Su-
permercadista desencaixa entre 5,5 e 7% na 
soma de todos os tributos, percentual este aci-
ma da lucratividade.

Resta relatar ainda que temos economias sig-
nificativas em decisões julgadas pelo STF neste 
ano, entre elas: Exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS/Cofins, Exclusão da base do IRPJ 
e CSLL sobre a Selic e também a restituição do 
valor presumido – em caso de valor inferior 
ao efetivo sobre produtos substitutos de PIS/
Cofins. Desta forma, a parte tributária de uma 
empresa se torna mais do que estratégica e, sim, 
fundamental para contribuir com o resultado 
positivo da empresa.

S
"Temos diversas 

oportunidades 
tributárias 

e, hoje, uma 
empresa do ramo 
Supermercadista 
desencaixa entre 
5,5 e 7% na soma 

de todos os 
tributos, percentual 

este acima da 
lucratividade."

Vanderlei GoularT   
diretor da Meta 

Assessoria Empresarial 
e instrutor da Agas

Gestão tributária, 
aqui tem dinheiro!
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TROCA DE CONHECIMENTOS
m mais uma bem-sucedida missão ao interior do 
RS, 30 supermercadistas do Agas Jovem visitaram 
representantes do varejo e da indústria de Lajeado 
e Guaporé em 9 e 10 de setembro. “Nestas via-
gens, criamos um processo de expansão de ideias, 
ampliando nosso campo de visão e olhar crítico 
para dentro das nossas empresas”, afirma o presi-
dente do Agas Jovem, Luiz Pereira. 

No primeiro dia, os jovens visitaram o Imec 
Montanha e Languiru Shopping Lajeado. Em 
conjunto com a DiHellen Cosméticos, passaram 
também na fábrica da Docile. Já na sexta, 10, o 
grupo conheceu processos da Aquafast, além de 
acompanhar pouco da rotina dos Supermercados 
Marin, em Guaporé.
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Para Pereira, a missão foi muito interessante e ins-
trutiva. “O Imec e o Marin têm um proposta de loja 
de bairro, de proximidade com os clientes. Já a Lan-
guiru traz uma ideia mais gourmetizada”, descreve. 
Houve ainda aprendizados nas indústrias. “A Docile e 
a Aquafast têm similaridades organizacionais, desper-
tando que a profissionalização também é uma forma 
de ser competitivo. Viajar com a DiHellen possibili-
tou trocar muitas ideias entre fornecedor e varejo.” 

Em 28 de outubro, Pereira também mediou a 
primeira edição do Super Talks, que abordou E-
commerce para supermercados: implantação e desafios em 
formato híbrido. O evento foi transmitido pelo canal 
do YouTube da Agas da sede do Grupo Telecon, 
em Canoas, que patrocinou a iniciativa com Aqua-
fast e Mr. Estoque.

O bate-papo proporcionou a troca de expe-
riências entre o head de e-commerce da Unidasul, 
Eduardo Bento, da diretora do Magodrive, Patrícia 
Machado, e do diretor de TI do Grupo Telecon, 
Cássio Rocha. Entre as dificuldades de desenvol-
ver um e-commerce, Patrícia citou o desconheci-
mento de expressões da área. “Precisei estudar para 
entender um pouco mais desse universo.” 

Para quem está pensando em implementar esse 
serviço, ela indica olhar para a sua realidade, poden-
do optar por plataformas, como iFood. Bento suge-
re verificar a estrutura interna do negócio e ver com 
fornecedores as possibilidades de integração para 
atender as necessidades dos clientes. “A recompra é 
muito importante, ofertando opções exclusivas”. 

Já Rocha indica para os supermercadistas enca-
rarem esse desafio com uma operação do seu dia a 
dia, tendo pessoas responsáveis por ele. “A sinergia 
entre as empresas precisa ser muito forte, para ga-
rantir o atendimento e melhorias.” 

Agas Jovem realizou 
em setembro visitas 

técnicas em empresas 
fornecedoras e lojas 

de autosserviço, e em 
outubro estreou o 

evento online Super Talks



*F
on

te
: E

xa
m

e 
(2

02
1)

SE
 F

O
R

 D
IR

IG
IR

, N
Ã

O
 B

EB
A

.

O Reservado Marcus James Rosé 
é um vinho jovem, leve e 
descomplicado. Com um preço 
atrativo para os consumidores, 
irá surpreender nas vendas.

Com aroma destacado pelas 

frutas vermelhas frescas, 

proporciona frescor agradável.

O vinho rosé foi eleito a bebida 

queridinha do verão 2021*.

Versátil, a bebida vem sendo muito 

utilizada na produção de drinks.

Vinhos rosés cresceram 37,2% no 

volume comercializado entre janeiro 

e setembro de 2020*.
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Varejo mais capacitado
om mais de 110 cases de sucesso, apresentados 
nos dias 19, 21 e 22 de outubro, foi concluído o 
curso livre de Gestão de Supermercados – GES 
Online 2021. Os 237 supermercadistas partici-
pantes terão formatura em conjunto com o grupo 
da formação em 2020 – sem a festividade, devido 
à pandemia. A entrega dos diplomas acontece-
rá em 30 de novembro, a partir das 10 horas, na 
Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre 
(R. Marquês do Herval, 280), com a presença do 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.

Foram mais de seis meses de encontros vir-
tuais semanais nas terças-feiras e quintas-feiras 
pelo app Zoom, na turma iniciada em 9 de mar-
ço. “Foi mais uma agradabilíssima surpresa, 
principalmente devido à dedicação e ao nível 
de interesse dos alunos nessa 16ª turma que 
oriento”, conta o instrutor Salvador Fraga, que 
integrou a banca final, em conjunto com o co-
ordenador de capacitação e imprensa da Agas, 
Francisco Brust.

Composta pelos módulos Administrativo, 
Gestão de Pessoas, Marketing, Gestão Finan-
ceira, Jurídico e Operação de Loja, a capacitação 
transcorreu com muita interatividade entre os 
alunos durante as aulas, segundo Fraga, propor-
cionando a troca de experiências profissionais 
relacionadas ao conteúdo proposto. 

Os trabalhos foram elaborados ao longo de 
todo o curso, para serem colocados em prática 
como soluções às empresas inscritas. Os alunos 
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Trabalhos finais foram 
apresentados para 

o instrutor Salvador 
Fraga e o coordenador 

de capacitação e 
imprensa da Agas, 

Francisco Brust

realizaram diagnóstico, plano de ação, descreve-
ram sua implementação, mensuração de resulta-
dos e conclusão, com análise dos índices obtidos. 
“Isso fez com que pudéssemos perceber a profun-
didade do conhecimento assimilado pela turma 
durante a banca online”, explica o profissional. 

Uma das oportunidades de interação entre alu-
nos, instrutores e a equipe de capacitação da Agas, 
conforme Fraga, é o grupo de WhatsApp formado 
antes da primeira aula e que permanece para além 
da formatura. A edição online também disponibili-
zou aulas gravadas para acesso dos supermercadis-
tas nos seus momentos livres, assim como a partici-
pação de pessoas de outros estados e países. 

A administradora e consultora de negócios 
Nanci Reichenbach considera que o curso 
GES foi riquíssimo, não só pelos vários temas 
abordados, mas também pelo compartilhamen-
to com vários outros mercados, experiências e 
cargos. “Todos os módulos são necessários para 
o varejo, servindo de iniciação e conhecimento 
para os colaboradores e gestores.” 

A partir dos conhecimentos adquiridos, ela 
pretende trazer uma psicóloga para desenvolvi-
mento da equipe diretiva e de gestão estratégi-
ca, com objetivo de esclarecer e “transformar a 
cultura” do negócio, caso necessário. “Isso deve 
estar claro no andar de cima, para definir estraté-
gias de treinamento e desenvolvimento na equi-
pe restante. De nada adianta disseminar algo que 
não venha como exemplo de quem “manda”.”

Paolla Dreger, que é responsável pelo RH e 
Administrativo do Super Daki, em Porto Ale-
gre, conta que a modalidade a distância possi-
bilitou sua participação no curso. “Tinha von-
tade de participar do GES desde a sua criação. 
Devido aos dias e horários da aula não era pos-
sível, pois tenho filha e a rotina de buscá-la e 
levá-la impossibilitava. Quando fui convidada 
para participar online não pensei duas vezes, 
foi muito produtivo.”

Ela conta que já conhecia alguns professo-
res, e que acrescentaram muito. “A aula que 
mais me chamou atenção foi sobre gestão e 
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liderança. Em 2022, assumirei com meu ir-
mão a sucessão da empresa. Com certeza, o 
conhecimento adquirido no GES nos ajudará 
nesta missão.”

Em 2022, a Agas prepara uma nova turma 
online do GES, além de outra presencial na 
capital, na sede da entidade. Mais informações 
por meio do e-mail ges@agas.com.br ou do te-
lefone (51) 2118-5200.  

Cursos livres em novembro
Estão programados três cursos livres on-

line pelo app Zoom, das 13h30 às 15h30, em 
novembro. Nos dias 8 e 10 acontece Reten-
ção de talentos e redução de turnover, com Bianca 
Beltrame. Em 17 e 19 será a vez de Técnicas de 
vendas de acordo com tipo de cliente, com Ange-
lita Garcia. Ainda será realizado Organização e 
controle no recebimento de mercadorias nos dias 22 
e 24, com Gustavo Fauth. 

Será fornecido certificado de participação 
nos cursos para os alunos. O investimento é de 
R$ 95 para sócios da Agas e R$ 120 para os de-
mais interessados. Inscrições abertas pelo portal 
da Agas (www.agas.com.br).

Em outubro, ocorreram os cursos Estraté-
gias de marketing para supermercados nos dias 4 
e 6, com Ricardo Duarte, e Gestão por centros 
de custos em 18, 20, 25 e 27, com o instrutor 
Salvador Fraga. 

Já em setembro, foram abordados Gestão e 
expansão para supermercados, com Rogério Severo 
nos dias 13 e 14 e Level Up – Melhorando o nível 
de serviço em 21 e 22, ministrado por Cristina 
Porto. Ainda no mesmo mês, aconteceu o cur-
so Liderança e gestão da mudança, com Alessandra 
Nolasco e Carine Oedmann, da Pemse Desen-
volvimento Humano, em 27 e 29. Todos tive-
ram 8 horas de duração. Mais informações pelo 
e-mail cursos@agas.com.br. 

©iStock.com/Artisteer
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Logística reversa
Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) 
e o Ministério Público do Rio Grande do Sul 
(MP-RS) estão juntos na campanha de incenti-
vo à logística reversa, cujo conceito será Reciclar 
Juntos. O objetivo das entidades é conscientizar 
os varejistas e o consumidor final sobre a neces-
sidade de encaminhamento das embalagens em 
geral para reaproveitamento na cadeia de produ-
ção. A Associação Brasileira de Supermercados 
(Abras) é a idealizadora da iniciativa, tendo con-
tratado a agência de publicidade Social QI para 
criação das peças de divulgação.

“A logística reversa de embalagens é um 
passo fundamental na direção de uma econo-
mia circular, que valoriza os recursos naturais 
e concretiza o desenvolvimento sustentável”, 
relata a promotora de Defesa do Meio Ambien-
te, Anelise Monteiro Steigleder, do MP-RS. “As 
redes de supermercado que estão se engajando 
na campanha da Abras, para conscientização dos 
consumidores e dos próprios varejistas, estão de 
parabéns.” A campanha desenvolvida pela agên-
cia Social QI terá um enfoque positivo, diverti-

do, jovem e inspirador. A ideia é saber falar sério 
sem ser chato, espalhando a #ReciclarJuntos 
em redes sociais, rádios, anúncios e e-mail ma-
rketings. O olhar para o futuro e a sensação de 
fazer parte de uma cadeia de responsabilidades 
compartilhadas serão aspectos abordados. 

A iniciativa de Diálogo com o Ministério 
Público do Rio Grande do Sul sobre a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos – Logística Re-
versa iniciou em junho de 2017, portanto há 
4 anos. Muitos trabalhos foram feitos ao lon-
go desse período, chegando agora a sua mais 
importante etapa. “Vamos divulgar a Logística 
Reversa de maneira que o público-alvo com-
preenda a sua importância para a sociedade. 
Nosso propósito é a adesão do projeto por par-
te do consumidor final. Eles precisam primeiro 
conhecer a iniciativa para depois compreender 
porque precisam dela”, explica o vice-presi-
dente da Abras. Márcio Milan. A campanha 
será explorada especialmente nas redes sociais 
e lojas físicas por serem pontos de contato di-
reto com os clientes.

A

Campanha reforça 
necessidade de 

os supermercados 
cumprirem legislação 

e de consumidores 
participarem do processo
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pandemia da Covid-19 levou milhões de consu-
midores a aumentar sua interação com varejistas 
e marcas online e muitos continuarão a fazê-lo 
por muito tempo, mesmo após o fim da pande-
mia. Com isso, uma citação do ano passado vem 
à mente: Janey Whiteside, CMO do Walmart, 
afirmou que a marca passou por “cinco anos de 
transformação digital em cinco semanas”, e o 
Walmart não estava sozinho. 

Os varejistas de alimentos tiveram que se adap-
tar para atender às novas demandas dos clientes, 
bem como para navegar em um ambiente opera-
cional complexo e em constante mudança. Para 
lidar com isso, os supermercados adotaram dife-
rentes estratégias, como limitar o número de itens 
essenciais que alguém pode comprar, permitindo 
que pessoas vulneráveis façam compras em deter-
minados horários, e parcerias com aplicativos de 
delivery para gerenciar o aumento na demanda por 
entregas. Embora a Geração Z seja naturalmente 
adepta às compras online, os consumidores em ge-
ral reconheceram vantagens nesse tipo de serviço e 
muitos mudaram seus hábitos de compra. 

As lojas de maior sucesso são aquelas que 
proporcionam uma experiência única aos seus 
consumidores. Isso inclui compras tradicionais 
na loja, compras online, click&collect, sem gasto 
mínimo, substituições de cesta, além da capaci-
dade de incluir outros itens em suas compras, 
como produtos farmacêuticos, eletrônicos, uten-
sílios domésticos e roupas.

Os clientes querem se envolver com as mar-
cas em seus próprios termos, canais e dispositivos. 
Aqueles que podem oferecer uma jornada perfeita 
para o cliente, com flexibilidade e conveniência, 
são os que irão fidelizar seus consumidores. As 
marcas sempre debateram quanto esforço, tempo 
e investimento financeiro devem se comprometer 
com o marketing digital e de mídia social. 

Especialmente se você for um dono de um 
pequeno mercado, açougueiro, peixeiro ou loja 
de alimentos frescos – a mídia social pode re-
almente ajudá-lo a crescer. Além do marketing 
digital e da mídia social, os donos de pequenos 
mercados precisarão investir em atualizar sua 
tecnologia. O chatbot pode fornecer suporte 24 
horas por dia, 7 dias por semana e responder per-
guntas simples com rapidez, por exemplo, se um 
cliente deseja saber se um determinado produto 
está disponível, como usar a cesta de compras 
online, a função de pesquisa no site ou o status 
de sua entrega. Também existe a oportunidade 
para os donos de pequenos mercados usarem 
chatbots e IA de forma mais criativa, como acon-
selhamento nutricional, receitas úteis, produtos 
alternativos, ofertas diárias, competições e assim 
por diante. 

Embora o futuro das compras de supermer-
cado continue a evoluir e mudar, a importância 
de uma ótima experiência do cliente, desde o 
marketing até o atendimento pós-compra, per-
manecerá primordial. 

A

“Os varejistas de 
alimentos tiveram 

que se adaptar para 
atender às novas 

demandas dos 
clientes, bem como 
para navegar em um 

ambiente operacional 
complexo e em 

constante mudança.”

YuvAl ben-itzhAk  
Chefe de Estratégias da Emplifi,  

empresa focada em customer experience

A Covid Afetou o setor de 
Alimentos pArA sempre?

Di
vu

lg
aç

ão
/n

R7
 C

om
un

ic
aç

ão



WhatsApp: (51) 99864-0424

admin@tematica-rs.com.br

@tematicapublicacoes

@tematicars

WhatsApp: (51) 99864-0424

admin@tematica-rs.com.br

@tematicapublicacoes

@tematicars

TENHA UMA REVISTA COM
SUA MARCA PRÓPRIA!

 A TEMÁTICA FAZ PARA VOCÊ!

AT-N.indd   1 06/11/2020   18:57:44



legislação

80 REVISTA AGAS

informação fiscal migrou para o meio digital, 
facilitando o encaminhamento pelos contri-
buintes e a análise pelo Fisco. Boa parte dela, 
contudo, ainda não pode ser massivamente 
analisada. Dentre outras dificuldades está o fato 
de diversos registros na Escrita Fiscal Digital 
(EFD) não possuírem explicação estruturada e 
integrada. A palavra “planilha”, como símbolo 
de um controle segregado, ainda é referida em 
mais de 20 ocasiões na Instrução Normativa 
DRP nº 45/98. Como exemplo disso, analisan-
do um determinado arquivo da EFD, é possível 
identificar o montante de imposto debitado na 
entrada do Estado em função do recebimento 
de mercadorias sujeitas à substituição tributária 
(ST) nas situações em que não houve a reten-
ção na origem. Mas há dificuldades para identi-
ficar a correção do cálculo.

Nesse contexto, alguns estados têm toma-
do decisões unilaterais, retirando operações 
com mercadorias da ST. E, basta entrar em 
supermercados gaúchos para constatar uma 
invasão de mercadorias de fora do RS. Não 
se trata de eficiência diferenciada, acreditem, 
mas sim de um conjunto de fatores, inclusive 
decorrentes dessas decisões que fogem à prá-
tica buscada pela maior parte das unidades da 
Federação (UFs) de uniformização da siste-
mática de ST.

Para evitar que essas políticas descoorde-
nadas gerem maior prejuízo ao Estado e aos 
fornecedores gaúchos, é necessário aprimo-

rar o controle do adequado recolhimento do 
ICMS devido pelos adquirentes na entrada 
de mercadorias no RS, previsão existente na 
legislação com o objetivo de resguardar a iso-
nomia e proteger a competitividade dos for-
necedores locais. Com esse objetivo, o Estado 
lançará em 2022 o chamado Posto Fiscal EFD 
(PF-EFD), que exigirá, na EFD, informações 
relacionadas à memória do cálculo do débito 
previsto na legislação na entrada da mercado-
ria no RS, viabilizando a conferência massiva 
da correta tributação por item. Não se trata de 
exigência nova ou prescindível, mas sim da in-
corporação estruturada na EFD da explicação 
sobre o cálculo.

A entrega dessas informações demandará 
esforço adicional dos contribuintes que adqui-
rem mercadorias de outras UFs. Contudo, a 
atual exigência segregada traz problemas ainda 
mais graves para eles, tais como a falta de va-
lidações, que resultam em eventuais recolhi-
mentos indevidos ao Estado ou a própria falta 
do pagamento, que podem ensejar penalida-
des. Também o Fisco conseguirá identificar 
com mais agilidade práticas que prejudicam a 
economia gaúcha e os serviços prestados pelo 
Estado.

O PF-EFD, portanto, como instrumento 
de conformidade fiscal, aumenta a segurança 
jurídica para contribuintes, e contribui para a 
redução dos litígios, de modo que se mostra 
coerente com a agenda Receita 2030.

A
“Não se trata de 

eficiência diferenciada, 
acreditem, mas sim 
de um conjunto de 
fatores, inclusive 

decorrentes dessas 
decisões que fogem 

à prática buscada 
pela maior parte das 

unidades da Federação 
(UFs) de uniformização 
da sistemática de ST.”

GiovANNi DiAS CiliATo  
Auditor-fiscal da 
Receita Estadual, 
responsável pela 
integração entre a 
GIA e a EFD

JoNAS BorGheTTi  
Auditor-fiscal da Receita 

Estadual e juiz suplente da 
representação da Fazenda 
no Tribunal Administrativo 

de Recursos Fiscais - TARF

Posto-Fiscal EFD (PF-EFD): inFormação 
EstruturaDa E intEgraDa

Fotos: Arquivo pessoal
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uito desafios surgiram no varejo com a era 
digital e com a maximização do uso da in-
ternet. Considerando que grande parte dos 
dados processados se destinam a viabilizar 
mecanismos como a publicidade direciona-
da ao consumidor, há real interesse dos con-
sumidores em conhecer e entender quais 
são os seus dados pessoais e financeiros que 
foram compartilhados, assim como a desti-
nação dessas informações. Nas relações de 
consumo, os dados têm valor econômico e 
são elementos importantes para análise de 
conceitos caros ao consumidor, a exemplo 
da privacidade, da liberdade de escolha e da 
igualdade nas contratações. 

Do ponto de vista econômico, é tarefa 
da política do consumidor remediar as fa-
lhas do mercado, especialmente aquelas que 
decorrem da (má) qualidade da informação, 
além de trabalhar a racionalidade dos con-
sumidores. Por essa razão a Secretaria Na-
cional do Consumidor trabalha em uma trí-
ade de ações: monitoramento, fiscalização e 
educação para consumo na era digital. 

A preocupação com a imposição de re-
quisitos para o tratamento de dados pessoais 
é transdisciplinar, envolvendo questões ati-
nentes à boa-fé e princípios como finalida-
de, adequação e transparência.  Foi por este 
motivo o Conselho Nacional de Defesa do 
Consumidor (CNDC) criou uma relatoria 
dedicada a inaugurar um diálogo voltado à 

defesa do consumidor com a recentemente 
criada Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados que envolve a aplicação da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). Essa inte-
ração resultou no lançamento, em setem-
bro, do guia Como proteger seus dados pessoais, 
construído com o Núcleo de Proteção de 
Dados do CNDC, envolvendo a equipe da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANDP) e da Senacon do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

O “mau” uso de dados de consumido-
res, sem consentimento, configura viola-
ção ao CDC. Nesse sentido, é importante 
observar os instrumentos que divulgam as 
melhores práticas para mitigar o aumento 
de práticas abusivas no meio digital que 
utilizem as tendências inconscientes do 
consumidor para a aquisição de produtos 
ou que utilizam seus dados sem o seu con-
sentimento.

O tema segue na lista de prioridades da 
Senacon, o que impulsiona a adaptação das 
políticas dos fornecedores de forma a atender 
aos princípios e valores do Código de Defesa 
do Consumidor e da LGPD. É plenamente 
possível promover o bem-estar do consumi-
dor alinhado com o desenvolvimento eco-
nômico para que juntos possam propiciar a 
todos os atores envolvidos – consumidores 
e fornecedores de bens e serviços – todos os 
benefícios da camada economia 4.0.

M

“Do ponto de vista 
econômico, é tarefa da 
política do consumidor 
remediar as falhas do 

mercado, especialmente 
aquelas que decorrem 
da (má) qualidade da 
informação, além de 

trabalhar a racionalidade 
dos consumidores.”

Juliana Oliveira DOMingues
Secretária Nacional do Consumidor , professora doutora da Universidade 

de São Paulo e presidente do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
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Associação Gaúcha de 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320 – CEP 90240-610

Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

Contato:

(51) 2118-5200

 (51) 99996-9100

agas@agas.com.br

www.agas.com.br
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José Luiz Righi / Santana do Livramento

Lindonor Peruzzo / Bagé

Santo Assis Beltrame / Santa Maria

Ugo Dalpiaz / Osório

Representantes

Ademir Fávero / Erechim

Alceu Maggi Borges / Cachoeirinha

Amaury Andre Feron / São Luiz Gonzaga

Ardi Deloi Muller / Taquara

Arlei José Karpinski / Getúlio Vargas

Arthur Ribeiro Sobrinho / Soledade

Carlos Alberto Bucker / Ibirubá

Celso Miller / Santa Cruz do Sul

Cláudia Sonda / São Paulo

Daniel Lenz / Venâncio Aires

Danilo Tiziani / Porto Alegre

Davi Treichel / Pelotas

Eduardo Vilella Neves / Jaguarão

Ezequiel Longo / Marau

Fernando De Césaro / Farroupilha

Gastão H. Weinert / Santo Ângelo

Gilberto José Cremonese / Santa Maria

Helvio Debona / Sarandi

Ismael Ali Baklizi / Uruguaiana

Ismael Becker / São Leopoldo

Joel Erling / Balneário Pinhal

Leandro Alberto Rheinhermer / Carazinho

Luiz Antônio Oliveira / Alvorada

Luiz Brandão / Santiago

Marili Mombach / Montenegro

DePARtAmentoS   
Associado / atendimento@agas.com.br

Capacitação / capacitacao@agas.com.br

Comercial / comercial@agas.com.br

Financeiro / financeiro@agas.com.br

Imprensa / imprensa@agas.com.br

Jurídico / juridico@agas.com.br

marketing e eventos / eventos@agas.com.br

Nelson Sebben / Espumoso

Renan Figueiredo Martins / Eldorado

Rodrigo Marin / Guaporé

Rosane Ávila Roxo / Camaquã

Rudi Nei Schneider / Panambi

Sergio Copetti / Santa Maria

Tania Maria Ampessan Fochesato / São Marcos

Tiago Zaffari / Passo Fundo

Vinicus Righi / Santana do Livramento

AGAS JoVem

Presidente

Luiz Antônio Pereira / Viamão

Vice-presidente

Roberta Cristine Barreto / Eldorado do Sul

Diretores

Arthur Bolacell / Porto Alegre

Bárbara Scherer Busatto / Gravataí

Bruno Delazari Lang / Porto Alegre

Denise Paolazzi / Gravataí

Guilherme Viezzer / Canoas

Lucas Ortiz / Porto Alegre

Mathias Rolf Schneider / Ivoti

Raquel Schramm Beltrame / Santa Maria

Conselho Superior

Adriana Ribeiro Ortiz / Gravataí

André de Césaro / Esteio

Patrícia Machado / Porto Alegre



MELHOR FORNECEDOR 
DE CHOCOLATES

OCTACAMPEÃO!

Um reconhecimento que legitima nossa trajetória de 130 anos, 
fundamentada em tradição e inovação, primando sempre pela 

qualidade de nossos produtos.

OCTACAMPEÃO!
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