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Hora da
retomada

supermercadista gaúcho encerrou 2017 com 
a sensação do dever cumprido. Em um ano de muito 
trabalho, em que 40% das categorias de produtos 
sofreram trade down, mostrando que o consumidor 
está mais atento aos preços e às oportunidades que 
a indústria disponibiliza, comemoramos cada con-
quista reunindo mais de 900 players da cadeia do 
abastecimento na noite do Carrinho Agas, em que 
tivemos a honra de dividir o palco da Casa NTX com 
muitos amigos para um momento de congraçamento 
e homenagens às 38 empresas e personalidades que 
encheram os olhos – e os carrinhos – do autosserviço. 
Sempre defendemos a indústria daqui, e seguimos 
entendendo que o crescimento desse setor deve 
acompanhar o crescimento do varejo. Não há desen-
volvimento sustentável se um dos elos da cadeia está 
crescendo menos do que os outros. Por isso, ficamos 
satisfeitos e orgulhosos com o fato de que 76% dos 
agraciados tenham sido gaúchos. 

Sempre em busca da segurança alimentar dos 
consumidores, entendemos que o momento pede 
que o varejo reduza tanto quanto possível a manipu-
lação de alimentos de origem animal nas suas lojas. 

o  setor O Decreto 53.304, que estabelece regras para que o 
setor fatie, fracione e tempere carnes e fiambres com 
segurança e responsabilidade, não é maléfico para as 
empresas. Todos podemos fracionar, porcionar ou 
manipular esses alimentos, desde que adequados 
às condições estabelecidas na Cartilha que a Agas 
produziu, juntamente com Sicadergs, Sindilat, Sips, 
Secretaria Estadual da Saúde, Fecomércio/RS e 
demais entidades dessa cadeia.

Estamos em um período lento de retomada da 
confiança, de queda na inflação e nos juros e da me-
lhora da massa de rendimentos, que deve estimular 
as compras. Há melhoria do crédito, e como ainda 
há muita capacidade ociosa e incertezas políticas, a 
expansão em 2018 deverá ser puxada pelo consumo. 
Precisamos de um reequilíbrio urgente das contas 
públicas: a relação dívida/PIB precisa ser estabilizada, 
e para tanto é fundamental a Reforma da Previdência 
– mas uma reforma para todos, que não exclua castas 
privilegiadas. Que neste 2018 que se inicia possamos 
trabalhar todos espelhados nos 38 vencedores do 
Carrinho Agas, para buscar a excelência, a mudança, 
o diferencial. Uma boa leitura!
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terezinha Zaffari Sonda é presidente do 
Grupo Master Supermercados, de Erechim, 
a oitava maior empresa do ramo no Estado, 
com faturamento no ano de 2016 superior 
a R$ 452 milhões. Premiada com o troféu 
Mulher Supermercadista no Carrinho Agas, 
ela tem uma longa trajetória marcada por 
conquistas e crescimento do negócio.

Oriunda de Erval Grande e cidadã 
de Erechim há 50 anos, Terezinha iniciou 
sua participação no grupo a partir de seu 
casamento com Alcides Sonda, em 1965, 
quando o empreendimento ainda era um 
comércio de secos e molhados. Em 1974, 
o casal entrou para o setor supermercadista 
inaugurando o primeiro supermercado da 
rede e da cidade. 

Atualmente, a rede Master conta 
com 11 lojas, localizadas no Rio Grande 
do Sul e em São Paulo, e é dona também 
da bandeira Econômico Atacadão, no 
segmento cash & carry. Nesta entrevista, 
a empresária fala sobre a participação 
feminina nos negócios, a importância do 
trabalho no chão de loja e o impacto das 
novas tecnologias no varejo. Confira:
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REVISTA AGAS  Com uma história que remonta 

aos anos 60 no varejo, quais as lembranças 

mais carinhosas ou inusitadas que a senhora 

guarda na memória do trabalho no setor 

nesses primeiros tempos? 

TZS O início foi um momento de muito 
trabalho junto à operação para conseguir 
estruturar o negócio, estar no balcão da 
frente de caixa em contato direto com 
o cliente, estabelecendo relacionamento 
com ele e atendendo de uma forma 
muito simples. Era muito gratificante. 
 

REVISTA AGAS “Você já deve ter ouvido 

muito supermercado falando em variedade 

de produtos e bom atendimento... Para 

nós, isso não é apenas um discurso, é um 



compromisso.” A frase de Alcides Sonda (In 

Memoriam) consta no site da empresa. De fato, 

os valores mencionados são lugar-comum 

entre os supermercadistas. O que o grupo 

Master faz de diferente/único em seu campo 

de atuação ou na sua localidade? 

TZS Procuramos conhecer a cultura local 
de cada loja para oferecer aos clientes 
produtos e serviços que atendam às suas 
necessidades, formando parcerias com 
fornecedores locais, estando próximos da 
comunidade e das entidades. Esse é o nos-
so jeito de fazer, tendo como competência 
essencial o prazer em servir nossos clien-
tes, fornecedores e colaboradores. 
 

REVISTA AGAS Muitos supermercadistas gostam 

de valorizar a sua experiência no chão de 

loja como algo fundamental ao modo de 

gerir o negócio. Como a senhora analisa as 

necessidades de teoria/estudo e prática/

experiência para a direção de uma empresa 

supermercadista? 

TZS Estar na operação de loja e ficar perto 
do consumidor foi muito importante 
no início da empresa, e até hoje é uma 
prática e costume que mantenho, pois 

O ”
“Estar na operação de loja e ficar perto do 

consumidor foi muito importante no início 

da empresa, e até hoje é uma prática e 

costume que mantenho, pois acredito que a 

aproximação com o cliente e com os nossos 

colaboradores faz toda a diferença.

acredito que a aproximação com o 
cliente e com os nossos colaboradores 
faz toda a diferença para a gestão do 
negócio. A experiência e o tino comercial 
contam muito, e conhecer o dia a dia da 
operação também. Entretanto, a busca 
pelo conhecimento se faz cada vez mais 
necessária para corresponder à velocidade 
com que as mudanças estão acontecendo 
e conseguir inovar para atender às novas 
necessidades das pessoas.

REVISTA AGAS Quais as ideias que norteiam 

a política de ampliações, escolha de filiais e 

abertura de novas lojas? Como foi tomada a 

decisão de abrir lojas em SP?

TZS Sempre foi ideia do Alcides abrir 
negócios em São Paulo, desde a época 
em que transportávamos grãos. Ele via 
naquele estado uma oportunidade de 
trocas comerciais e de crescimento. 
Continuamos levando em conta essa 
mesma premissa, olhando para novas 
oportunidades, sempre mantendo 
nossos valores, que são de trabalhar com 
muito planejamento, cuidando do que a 
empresa já construiu para sustentar os 
próximos passos.

desafio de alinhar  
tecnologia e serviços
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REVISTA AGAS A senhora recebeu um prêmio 

que já havia sido entregue para sua mãe em 

2005. Suas filhas participam também da gestão 

do negócio. Entretanto, as mulheres ainda são 

minoria nos cargos diretivos do varejo e até 

mesmo da indústria. Como ampliar e estimular 

a participação feminina no setor? 

TZS Vejo que as mulheres estão 
cada vez mais atuantes. Segundo as 
pesquisas de mercado sobre consumo, 
por exemplo, são elas que decidem 
as compras. Também se observa que 
cresce a participação feminina em 
cargos de decisão em diversos setores 
produtivos, não só no varejo. Percebo 
que ainda há um longo caminho para 
as mulheres percorrerem, mas acredito 
que hoje temos muito mais espaço e 
oportunidades do que há alguns anos. 
Nesse processo, são de valor inestimável 
atos de reconhecimento como a distinção 
que acabo de receber, iniciativa que atribuo 
à visão e à competência da diretoria da 
Agas. Sinto-me muito grata, e recebo o 
prêmio em nome de todas as mulheres 

que vêm conquistando seu espaço por 
meio de muito trabalho e dedicação.

REVISTA AGAS O setor supermercadista é 

um dos mais resistentes ao ingresso no 

e-commerce, apoiando-se no fato de que o 

consumidor ainda prefere ter contato direto 

com FLV, carnes e pães. Estudiosos de 

mercado e de consumo afirmam, contudo, que 

a aposta no comércio virtual é um caminho sem 

volta. Qual o posicionamento do Grupo 

Master quanto a isso? 

TZS O consumidor está constantemente 
em busca de novas soluções. Acredito 
que as empresas de varejo em geral se 
tornaram multicanais em pouco tempo, 
superando algumas resistências, para 
trazer mais facilidade e atingir novos 
consumidores. A loja física sempre 
vai existir, porque o cliente tem a 
necessidade de ter a experiência de 
compra na loja, gosta de sentir o aroma 
e a textura dos produtos, assim como o 
e-commerce vai ganhar espaço e crescer 
cada vez mais entre as famílias que 
trabalham fora e não têm tempo de ir ao 
supermercado, ou têm uma necessidade 
emergencial. Estamos nos planejando 
e nos estruturando para atender esse 
consumidor por meio desse novo canal 
de vendas, sempre visando satisfazer 
as expectativas do nosso cliente com 
produtos e serviços de qualidade.
 

REVISTA AGAS A última década foi marcada 

por grandes avanços tecnológicos, que 

impactaram a vida de todos na sociedade. 

Quais as principais mudanças que afetaram o 

comportamento do consumidor?

TZS A tecnologia criou novas 
possibilidades e deixou o consumidor 
muito mais preparado, além de mais 
exigente. Dessa forma, impactou no 
seu comportamento, ele pesquisa e se 
informa antes de comprar alguma coisa, 
e tem voz ativa para realizar qualquer 
ação. A exigência do consumidor já não 
é mais a mesma: ele quer o produto 
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“A tecnologia criou novas possibilidades e 

deixou o consumidor muito mais preparado, 

além de mais exigente. Ele quer o produto na 

hora certa, com o preço justo e na quantidade 

exata. E a empresa, para conseguir dar esses 

retornos com essa velocidade, deve estar 

muito atenta.”

na hora certa, com o preço justo e na 
quantidade exata. E a empresa, para 
conseguir dar esses retornos com essa 
velocidade, deve estar muito atenta. 
Hoje, o shopper é muito bem informado 
e isso faz com que avancemos também. 
O grande desafio é acompanhar a 
evolução da tecnologia e da informação 
juntamente com os serviços entregues 
ao consumidor.

REVISTA AGAS No Carrinho Agas, a instabilidade 

econômica no Brasil ainda foi muito 

mencionada pelos premiados, sendo que 2015 

e 2016 foram citados como os piores anos em 

vendas. Como a senhora analisa o momento 

econômico? A crise chegou a provocar ajustes 

na companhia, seja em termos de serviços, 

sortimento ou RH?

TZS O momento econômico gerou 
retração não só no varejo, como em demais 
segmentos da nossa economia. Vivemos 
um cenário de muita instabilidade 
político-econômica, afetando o consumo. 
Neste momento de incertezas, buscamos 
melhorar nossos processos internos visando 
à redução de despesas e tomando medidas 
preventivas como em relação ao consumo 
de energia, modernizando e trocando 
equipamentos. Acreditamos que para o 
próximo ano teremos uma melhora no 
crescimento econômico, mesmo que de 
uma forma mais sutil.
 

REVISTA AGAS Uma das bandeiras do grupo é o 

Econômico Atacadão. O atacarejo foi um dos 

setores que mais cresceram durante os anos de 

instabilidade e recessão, segundo apontamento 

da Abras. Como essas lojas vêm respondendo 

aos objetivos da empresa desde o início 

das suas operações, especialmente numa 

comparação com o autosserviço tradicional?

TZS O atacarejo cresceu muito no nosso 
país nesses últimos anos. Tem ganhado 
espaço num movimento de mudança 
dos hábitos dos consumidores, que, em 
tempos de crise, estão mais sensíveis a 
preço. Para o Grupo Master, a bandeira 

Econômico Atacadão veio atender a uma 
necessidade de atingir novos mercados 
e consumidores, conseguindo assim 
fomentar nosso crescimento. 
                                              

REVISTA AGAS Quais os planos para o futuro da 

empresa em curto e médio prazos?

TZS Estamos sempre atentos a novas 
oportunidades e em busca constante pela 
modernização de nossas lojas, respeitando 
nossa cultura de solidez sem perder a es-
sência e a proximidade com o consumidor.
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Comercial Zaffari 
reinaugura loja-conceito

No objetivo de proporcionar uma nova 
experiência de consumo para seus 
clientes, a Comercial Zaffari reinaugu-
rou no Bella Città Shopping, em Passo 
Fundo, sua loja conceito. Apostando 
em tecnologia, conveniência e mix 
diversificado, o local possui cerca de 
2,6 mil m² e conta com 16 check-outs, 

quatro self check-outs e seções de hortifrutigranjeiros, carnes, 
fiambreria, congelados, padaria, confeitaria, bebidas, food hall e 
buffet, entre outras. As novidades pretendem oferecer mais co-
modidade e um atendimento especial para os consumidores.

Despedida a 
Moysés Michelon
Em 31 de outubro, o empresário Moysés 
Luiz Michelon, de 83 anos, faleceu em 
Bento Gonçalves. Ele foi um dos grandes 
incentivadores da primeira edição da Ex-
poAgas, em 1982, quando a feira estava 
dando seus primeiros passos e contava com 
apenas 12 expositores. Por essa atuação, 
em 2014 o empresário foi homenageado 
pela associação com o título de Super-
mercadista Honorário Agas. Michelon foi 
o primeiro presidente da Fenavinho em 
1967, e atuou por mais de quatro décadas 
em diversas esferas da sociedade bento 
-gonçalvense. Em 2016, lançou o livro 
Uma Longa Tarde no Paiol, contando suas 
memórias, e atualmente dirigia o hotel 
Villa Michelon.

Codebal Supermercados 
em Guaíba
A quinta unidade da Codebal Supermercados foi inaugurada em novem-
bro no município de Guaíba. A rede adquiriu uma loja que anteriormente 
era o Super Dubon, mercado tradicional na região. A unidade recebeu 
investimentos e foi inaugurada em um espaço renovado e que segue os 
padrões da Codebal. A rede já atua nas cidades de Eldorado do Sul e 
Tapes e, com a aquisição, passa a oferecer 200 vagas de empregos diretos 
nas três localidades.
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A Rede Vivo Supermercados conta agora 
com seis lojas na cidade de Santa Maria. 
A nova unidade está localizada na zona 
oeste da cidade, contando com mil m² 
de área, oferecendo um mix de mais de 
7 mil produtos e gerando cerca de 45 
empregos diretos. A filial segue o modelo 
de loja atual da Rede Vivo, com fachadas 
de vidro que facilitam a entrada de luz 
natural, ar condicionado e 55 vagas de 
estacionamento. Amplo e confortável, o 
local pretende ser uma opção de econo-
mia e variedade na região.

Nova loja 
da Rede Vivo 

Canoas ganha novo 
hipermercado Zaffari
O Grupo Zaffari inaugurou o Hiper-
mercado Zaffari ParkShopping em 
novembro. Localizado no ParkShopping 
Canoas, é a segunda loja da rede na 
cidade, somando 36 unidades no Rio 
Grande do Sul e em São Paulo. Com in-
vestimento de R$ 42 milhões, o novo espaço conta com 4,5 mil m² de área 
de vendas e 55 check-outs, gerando 320 empregos diretos. A arquitetura 
segue o padrão das demais lojas da rede. Entre as seções, o destaque vai 
para os hortifrutigranjeiros e a panificação. O mix de produtos é bastante 
completo e ainda traz opções diferenciadas aos clientes. O hipermercado 
fica no primeiro pavimento do shopping e é ligado diretamente ao andar 
de estacionamento coberto, facilitando o transporte das mercadorias.
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A marca Walmart leva seu novo concei-
to para mais duas unidades no Estado. 
As lojas da cidade de Cachoeirinha e 
da Sertório, em Porto Alegre, foram 
reinauguradas, deixando as marcas Big 
e Nacional e sendo padronizadas por 
meio da bandeira Walmart Supermer-
cados. Com isso, os estabelecimentos 
ganharam nova organização, com corre-
dores mais amplos, melhor iluminação 
e prateleiras mais baixas. O projeto é 
uma repaginação global da empresa e no 
Brasil representa investimentos de R$ 1 
bilhão ao longo dos próximos três anos. 
No Estado, o valor previsto é de R$ 54,7 
milhões. As mudanças têm o objetivo de 
oferecer aos consumidores uma experiên-
cia de compras mais agradável.

A partir de campanhas mundialmente famosas – o Outubro Rosa e 
o Novembro Azul –, a Rede Super organizou ações para promover a 
conscientização sobre o câncer. Pela primeira vez, todas as unidades 
franqueadas à rede participaram das campanhas, realizando a distri-
buição de materiais informativos e utilizando uniformes especiais 
para a data. Além disso, vídeos institucionais foram veiculados na 
televisão, no site e nas redes sociais da marca. A iniciativa evidenciou 
a importância do diagnóstico precoce, tanto do câncer de mama para 
as mulheres quanto do câncer de próstata no caso dos homens.

Supermercado Dália 
lança e-commerce
Para oferecer comodidade e praticidade aos clientes, o Dália 
Supermercados criou um canal de vendas pela internet. A 
plataforma é inédita na região e pode ser acessada por meio 
do endereço super.dalia.com.br. No e-commerce, estão dis-
poníveis os principais produtos da marca, seguindo diversos 
segmentos. Há duas opções de entrega: é possível retirar as 
mercadorias em uma das unidades de Encantado ou Arroio 
do Meio ou solicitar a entrega em domicílio, desde que o 
cliente resida nas cidades de Encantado, Arroio do Meio 
e Lajeado. O pagamento pode ser feito no ato de entrega 
ou na retirada dos produtos em uma das lojas. Em breve, 
a empresa pretende oferecer o serviço para os demais 
municípios da região.

Canoas elege 
empresário do ano
A cidade de Canoas apontou Mário 
Viez zer, diretor da Rede Viezzer Su-
permercados e presidente da RedeCen, 
como o empresário do ano. O resulta-
do fez parte do Prêmio Laney Langaro, 
realizado e organizado pelo Jornal Diário 
de Canoas. A premiação destacou dez 
personalidades do município, analisando 
ações que promoveram a cidadania, o 
envolvimento comunitário, a filantro-
pia, a geração de emprego e renda, o 
crescimento econômico e a melhoria nas 
condições de vida dos cidadãos. A ceri-
mônia de entrega da distinção ocorreu 
no Teatro do Sesc Canoas e foi aberta a 
toda a comunidade.
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Walmart 
reinaugura lojas

Rede Super realiza ações de 
conscientização sobre o câncer

Peruzzo Supermercados 
oferece self check-out 
Para aumentar a agilidade de atendimento, a unidade de Bagé 
da Rede Peruzzo de Supermercados iniciou o uso de equipa-
mentos de autoatendimento. São seis self check-outs, nos quais 
os próprios clientes passam as compras no leitor do código de 
barras, colocam os produtos nas sacolas e realizam o pagamento. 
A operação conta com um fiscal no local, para observar e auxiliar 
os consumidores. O diferencial do serviço é que o pagamento 
pode ser realizado tanto por cartões de crédito e débito quanto 
em dinheiro, fazendo da Peruzzo Supermercados a segunda 
rede no país a oferecer esse tipo de sistema. 

  



ra
p

id
in

h
as

13(janeiro/fevereiro 2018) Revista AGAS

Inaugurações marcam 
aniversário da Languiru

o dia em que completou 62 anos, 13 de novembro, a Coo-
perativa Languiru realizou, em Teutônia, um evento especial 

voltado a associados, diretores e convidados, que contou com 
programação durante todo o dia. Pela manhã, houve visitação 
às instalações do futuro Supermercado Languiru no bairro Ca-
nabarro, bem como inauguração das lojas Agrocenter Languiru 
no mesmo bairro e em Arroio do 
Meio. A cidade do Vale do Taquari 
também inaugurou um súper da 
cooperativa, que conta com um 
Café Languiru. A programação in-
cluiu almoço de confraternização e 
sorteio de prêmios.  

N

Nova identidade 
de marca da Girando Sol

Girando Sol traz um novo reposi-
cionamento de marca, formulado 

pela consultoria de inteligência criativa 
ACDI Strategy Design. O conceito 
Prazer em estar coloca em evidência os 
prazeres simples da vida, que incluem viver em um 
ambiente limpo e sadio. A proposta vem ao encontro 
do foco da empresa, que tem entre seus objetivos 
dobrar o faturamento em dez anos e reforçar os valo-
res que guiam a atuação da Girando Sol desde a sua 
fundação – o trabalho com ética e transparência. 

Piá comemora 50 anos 
com almoço especial

erca de 1,2 mil funcionários foram recebidos 
em outubro, pela Cooperativa Piá, para um 

almoço que celebrou os 50 anos da empresa. 
Participaram do evento o Secretário Estadual da 
Agricultura, Tarcísio Minetto, o prefeito de Nova 
Petrópolis, Régis Hahn, os deputados federais Je-
rônimo Goergen e Luiz Carlos Heinze, e também 
os deputados estaduais Elton Weber, João Fischer 
e Zilá Breitenbach. A programação comemorativa 
incluiu almoços com produtores de diversos polos 
de abrangência da cooperativa, sessão solene na 
Assembleia Legislativa e homenagem a antigos 
presidentes, ex-funcionários e personalidades que 
fizeram parte da história da cooperativa. 

Programa da Fruki se 
destaca em sustentabilidade

Livro de receitas pauta 
alimentação saudável 

oi lançado, em 13 de novembro, durante a Feira 
do Livro de Carlos Barbosa, o livro de receitas 

Plantando o bem na cozinha, uma produção da 
Cooperativa Santa Clara. A obra conta com 11 re-
ceitas elaboradas por alunos do Ensino Fundamental 
local e visa à promoção da conscientização ambien-
tal e da importância da alimentação saudável. No 
evento, estavam presentes diversos estudantes, que 
receberam um exemplar da publicação. 

Concurso global da 
P&G para universitários

ropondo uma competição saudável entre estu-
dantes, a P&G realiza o Global CEO Challenge, 

que irá escolher quatro jovens para participar da 
Conferência Signal 2018, evento realizado em 
Cincinnati, nos Estados Unidos, e que contará 
com a presença de diversos executivos digitais do 
mundo. A primeira edição da iniciativa no Brasil 
irá desafiar universitários a organizarem equipes 
para criar uma estratégia para o lançamento de um 
produto da Head&Shoulders. Serão ao todo qua-
tro fases – online, local (com final no escritório da 
P&G em São Paulo), regional (realizada também 
na capital paulista pela Latam) e global (reunindo 
os finalistas no Panamá). A equipe com o melhor 
projeto será convidada à conferência, que reunirá 
proeminentes CEOs. 
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programa Tecnologias Limpas da Fruki visa ao 
aumento da eficiência de processos para di-

minuir a utilização de recursos para a produção, a 
fim de aplicar uma estratégia econômica, ambiental 
e tecnológica que economize as matérias-primas e 
minimize os resíduos. Uma das ações do projeto foi 
a aquisição de energia elétrica pela plataforma do 
Mercado Livre, acarretando diminuição do uso do 
combustível dos geradores. Atestando a excelência 
do programa, a empresa recebeu o Certificado de 
Uso de Energia Limpa e Renovável da Mercatto 
Energia, que reconhece o esforço da Fruki em utilizar 
fontes energéticas sustentáveis. 
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Representantes em audiência não 
precisam ser colaboradores

egundo a Lei nº 13.467, que alterou a Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT), os repre-

sentantes das empresas nas audiências trabalhistas 
não precisam mais ser funcionários. Agora, é 
possível contratar um preposto profissional, ge-
rando economia significativa para as organizações 
que possuem grandes quantidades de processos. 
Caberá às companhias a análise de se valerá a pena 
contratar um profissional ou levar um de seus 
empregados até o julgamento.

Nova norma da 
Receita pode ser contestada

Instrução Normativa 1.761 da Receita Federal, 
que obriga a declaração de toda operação finan-

ceira em espécie envolvendo mais de R$ 30 mil, foi 
criada recentemente para combater a lavagem de 
dinheiro. Entretanto, especialistas afirmam que ela 
pode ser contestada na Justiça. Entre as alegações das 
possíveis contestações estão o estabelecimento de 
punições ao contribuinte, o que só pode ser feito por 
lei, e a imposição de que o contribuinte tenha certifi-
cado digital, pois as declarações devem ser feitas por 
meio de formulário eletrônico no Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Alterações no Regulamento do ICMS
oi publicado no Diário Oficial do Estado o de-
creto 53.797/2017, que muda o regulamento 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e implementa os convênios re-
lacionados, aprovados pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz). Entre as alterações 
estão mudanças na lista de mercadorias sujeitas ao 
Regime de Substituição Tributária dos grupos de 
cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal 
e de toucador, produtos alimentícios, artefatos 
de uso doméstico, combustíveis e lubrificantes, 
derivados ou não de petróleo e também merca-
dorias não constantes de acordos celebrados com 
outras unidades da federação e do grupo produtos 
alimentícios. As alterações estabeleceram ainda a 
não aplicabilidade da substituição tributária nas 
operações entre estabelecimentos de empresas 
interdependentes e nas transferências com des-
tino ao Estado nas operações com pneumáticos, 
câmaras de ar e protetores de borracha.

STJ estuda excluir 
crédito presumido de IPI no IR 

decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 
excluir o ICMS da base de cálculo do Progra-

ma Integração Social (PIS) e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
vem sendo seguida pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ). Esse entendimento já foi repetido em 
três julgamentos, que averiguaram a possibilidade 
de exclusão de crédito presumido de Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) do cálculo 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). Na decisão, os ministros consideraram 
que o crédito presumido de ICMS não se incor-
poraria ao patrimônio do contribuinte e, portanto, 
não poderia ser considerado lucro. A Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) recorrerá ao 
STF nos casos julgados pelo STJ.

STJ possibilita agravo de instrumento 
contra decisão interlocutória

esmo que o novo Código de Processo Civil 
(CPC/2015) não tenha previsto o uso do 

agravo de instrumento contra decisão interlocu-
tória relacionada à definição de competência, a 
interpretação extensiva das hipóteses contidas 
no artigo 1.015 permite concluir que essa é 
uma possibilidade. Para o ministro do STJ Luis 
Felipe Salomão, a gravidade das consequências 
da tramitação de uma causa perante juízo in-
competente permite interpretação mais ampla 
do inciso três do artigo 1.015, de forma que o 
agravo de instrumento possa ser considerado 
recurso cabível para afastar a incompetência.
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Ações anteriores à reforma 
trabalhista são extinguidas em SP

a 83ª Vara do Trabalho, em São Paulo, uma 
juíza decidiu extinguir mais de 70 ações 

ajuizadas antes de a Reforma Trabalhista entrar 
em vigor. A magistrada considerou que as petições 
estavam em desacordo com as novas regras. Em 
alguns casos, foi negado ainda o benefício da justiça 
gratuita e determinado que o empregado arque com 
os custos processuais. O entendimento da juíza 
é de que as petições iniciais devem respeitar a 
lei em vigor no recebimento da ação pelo juiz, e 
não obrigatoriamente na data em que a petição é 
protocolada. A nova lei está causando divergências 
e discussões no meio jurídico, pois há magistrados 
que concordam com a ação e outros que discordam. 
A previsão é de que leve cerca de três anos até que 
haja jurisprudência para os casos trabalhistas.

Procon-RS orienta sobre 
transferência indevida

m dezembro, o Procon-RS divulgou uma série 
de orientações aos consumidores para resolver 

os principais problemas bancários. Uma das dicas é 
a respeito das transferências indevidas. Conforme 
o órgão, quando ocorrer a aplicação incorreta de 
dinheiro sem a autorização do cliente, um pedido de 
indenização é cabível. Isso ocorre porque, segundo o 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), a prática 
configura um abalo à honra do usuário. O cliente 
possui o direito de receber informação clara sobre 
tudo o que ocorrer em suas relações de consumo. 
Se operações erradas como essas causarem algum 
prejuízo ao correntista, o valor da indenização pode 
ser ainda maior.

Créditos de Cofins sobre 
terceirização são autorizados

m outubro, a Receita Federal publicou a Solução 
de Divergência Cosit n° 29, que define que gas-

tos com a contratação de mão de obra terceirizada 
geram créditos de PIS e Cofins, podendo ser usa-
dos no pagamento de tributos. A novidade encerra 
conflitos de interpretação entre duas regiões fiscais 
da Receita. Serão reformuladas cinco soluções de 
consulta contrárias à apuração de créditos de PIS e 
Cofins, emitidas pela 8ª Região Fiscal (São Paulo). Já 
a 9ª Região Fiscal (Paraná e Santa Catarina) emitiu 
três soluções que reconhecem o direito ao crédito 
das contribuições sociais.

Trabalhador terá direito a 
recolhimento complementar

queles que receberem menos de um salário 
mínimo ao realizarem trabalhos intermiten-

tes recolherão alíquota de 8% de contribuição 
previdenciária sobre a diferença entre o valor 
recebido e o mínimo. A Receita Federal esclareceu 
esta cláusula no Ato Declaratório Interpretativo 
(ADI) RFB nº 6, publicado em novembro no Diá-
rio Oficial da União. Com a Reforma Trabalhista, 
o segurado empregado pode receber valor mensal 
inferior ao salário mínimo, como é o caso do tra-
balho intermitente, no qual o pagamento pode 
ocorrer por período trabalhado. O recolhimento 
complementar da contribuição previdenciária de-
verá ser feito pelo próprio colaborador até o dia 20 
do mês seguinte ao da prestação do serviço. Caso 
não faça o recolhimento, não será computado o 
tempo de contribuição para receber os benefícios 
previdenciários e para o cumprimento do prazo 
de carência. Essa complementação já era prevista 
para os contribuintes individuais, mas ainda não 
existia para os empregados.

Cheques serão compensados 
em até um dia útil

partir da Circular 3.859, instituída pelo Banco 
Central (BC), a sistemática de compensação 

de cheques de qualquer valor foi alterada. A com-
pensação será feita em um dia útil, inclusive para 
os com valor abaixo de R$ 300, cujo prazo atual é 
de dois dias úteis. Tanto os bancos quanto a Cen-
tralizadora da Compensação de Cheques (Compe) 
terão 180 dias para se adequar à nova sistemática. A 
existência de mais de uma faixa de valores para com-
pensação deixou de ser necessária graças à redução da 
quantidade de cheques em circulação e ao aumento 
da capacidade tecnológica para o seu processamento. 
Entre março de 2005 e outubro de 2017, o número 
de cheques processados mensalmente pela Compe 
caiu de 170 milhões para 42 milhões.
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a redução

Seminário Agas mostrou cases de sucesso em prevenção de 

perdas nos supermercados, a única maneira de aumentar lucro 

sem depender de fatores externos

enos perdas, mais lucros
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de perdas nos supermercados é uma 
tarefa de todos e se constitui na única forma de 
aumentar o lucro nas lojas sem depender de fatores 
externos. Essa foi a principal mensagem transmitida 
ao público presente no Seminário Agas em Foco 
Aumentando os lucros com a redução de perdas, 
realizado no Ritter Hotéis, em Porto Alegre, no dia 
27 de novembro. Mais de 300 pessoas comparece-
ram ao encontro, que mostrou cases de sucesso em 
empresas gaúchas, bem como dicas para começar a 
conduzir um trabalho dessa natureza.

Segundo estimativas da Agas, sem o controle 
de perdas, cada loja perde cerca de 4,5% do seu 
faturamento, ou seja, a cada R$ 1 milhão em 
vendas, R$ 45,4 mil estão indo para o ralo. Nas 

palavras do coordenador do Comitê de Prevenção 
de Perdas da instituição, Patrique Nicolini Man-
froi, que abriu o evento, o objetivo é fazer com 
que empresários e gestores reduzam o desperdício 
e implementem seus comitês internos voltados ao 
tema. A Associação preparou uma cartilha com 
informações em constante atualização a todos os 
interessados, disponível pelo site agas.com.br/ 
serviços/arquivos para baixar.

Participaram do debate o gerente de Tec-
nologia da Informação da Rede Vivo, Marcos 
Wentzel, o gerente de Prevenção e Perdas dos 
Supermercados Guanabara, André Ianzer, o gestor 
administrativo e financeiro do Asun, Valdecir Pres-
si, o gerente de loja dos Supermercados Viezzer, 
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Matheus Viezzer, o diretor de Prevenção de Perdas 
e Inovação na Tyco, Carlos Eduardo Santos, e o 
mediador Gustavo Fauth, instrutor da Agas.

Negócio rentabilizado

Pressi foi o primeiro a se pronunciar. 
Ele lembrou que o indicador médio de lucro 
líquido no setor, divulgado pela Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras), de 
2,05%, é muito próximo ao indicador geral 
de perdas, de 2%. Para o gestor do Asun, 
trabalhar para reduzir perdas contribui 
mais facilmente com os resultados da em-
presa do que buscar o aumento das vendas, 
que implica uma série de ações de apoio. 
“O básico envolve reforço nos controles e 
foco em processos. É o caminho mais eficaz 
para rentabilizar o seu negócio”, afirmou. 

Wentzel, da Rede Vivo, coordena uma 
equipe de 28 pessoas num trabalho iniciado 
em 2012. O gerente de TI foi assertivo: 
“O projeto pode garantir a sobrevivência da 
empresa. O dinheiro poupado se torna lucro 
imediato e pode ser reinvestido”. Quase 
metade do que se perde em supermercados 
está nos perecíveis. “Temos um processo 
que faz comparações de compras e vendas 
com três variáveis de tempo no passado para 
nos auxiliar”, disse. Com apoio da direção e 
conscientização das filiais, o grupo conseguiu 
reduzir o índice de perdas de 4,5% a uma 
média estável de 1,6%. 

No Guanabara, com 10 lojas e sede em 
Rio Grande, a prevenção é compromisso de 
cada funcionário, embora 180 deles estejam 
diretamente ligados à área. As ações come-
çaram em 2014 e já houve queda substancial 
nas perdas: de 5% para 1,8%. No período, 

houve montagem do manual de conduta, 
programa de engajamento, reestruturação 
de setores, treinamentos padronizados e 
investimento em equipamentos. “Na prática, 
é preciso controlar o recebimento de mer-
cadorias e a frente de caixa, além de fazer 
abordagens e auditorias, revisar as validades, 
inibir furtos, controlar a temperatura dos 
balcões, entre outras iniciativas”, avisou.

Em Canoas, os Supermercados Viezzer 
estão fechando um ano da implementação 
do programa de prevenção de perdas. Vá-
rios furtos internos foram identificados na 
frente de caixa, com a demissão de cinco 
colaboradores por justa causa. “Se há muito 
cupom ou item cancelado no check-out, 
desconfiem”, avisa. A empresa promove 
reuniões e treinamentos mensais para con-
solidar a cultura entre todos. A iniciativa, 
que se iniciou na loja mais nova, agora será 
ampliada às demais.

Gestão de compra 

Conforme o diretor da Tyco e presidente da 
Comissão de Prevenção de Perdas, Auditoria e 
Gerenciamento de Riscos da Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo, Carlos Eduardo Santos, é 
preciso apurar e diferenciar as perdas conhecidas 
(quebras operacionais) das perdas desconhecidas 
(roubos, furtos, questões ligadas à movimentação de 
produtos, etc.). Um dos segredos para o bom traba-
lho é descobrir a causa da necessidade de descartar 
mercadorias. “A validade vencida é efeito, não uma 
causa. Por que isso aconteceu?” No caso dos furtos, 
70% ocorrem nas frentes de caixa. O problema nas 
frutas, verduras e legumes é decorrente, na maioria 
das vezes, de uma gestão de compra ineficiente.

A gestão de estoque bem acurada (com dife-
rença mínima entre as interfaces física e contábil) 
é o primeiro passo para o sucesso. Premiações 
por resultado também funcionam. “Em momen-
tos de crise, é mais fácil gerenciar as perdas do 
que vender mais”, relatou o diretor da Tyco. Na 
visão dele, havendo maturidade no trato com a 
questão, não é necessário fazer cortes na folha 
de pagamento quando o consumo cai. Ao final, 
deixou a lição: o menor índice possível de perda 
é aquele em que o investimento para reduzi-lo 
não compensa o possível ganho.
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um longo tempo de preparação, da 
prorrogação do início da implantação e de me-
ses com ambiente de testes, começou a vigorar 
no dia 8 de janeiro o Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas, mais conhecido como eSocial.  
O sistema obriga os empregadores a comunicar 
ao governo, de forma unificada, as informações 
relativas aos trabalhadores, como vínculos, 
contribuições previdenciárias, folha de paga-
mento, comunicações de acidente de trabalho, 
aviso prévio, escriturações fiscais e informações 
sobre o FGTS. 

Segundo José Alberto Maia, auditor-fiscal no 
Ministério do Trabalho e coordenador do Grupo 

depois de Especial de Trabalho para o desenvolvimento do 
eSocial, há diversos mitos sobre o tema. “Um deles 
é em relação às ‘diversas’ prorrogações que o pro-
jeto teria sofrido. O cronograma de implantação 
foi alterado uma única vez, de setembro de 2016 
para janeiro de 2018”, afirma. Outra reclamação 
diz respeito ao prazo para início do envio dos 
eventos do Sistema. “São prazos razoáveis e fac-
tíveis. O importante é as pessoas conhecerem de 
perto o projeto e não se basearem apenas naquilo 
que ouviram de qualquer fonte.” Garantir de 
forma mais efetiva os direitos dos trabalhadores, 
simplificar e baratear a vida do empregador e gerar 
informação de melhor qualidade para o Estado são 
os três objetivos que nortearam o GT. De acordo 

Em 2018, começou a vigorar o Sistema de Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). A sua 

implantação foi dividida em grupos e fases. No mês de janeiro, entram 

as empresas que faturaram acima de R$ 78 milhões em 2016, e a 

partir de julho, as restantesA



com o governo, a transmissão eletrônica desses 
dados visa simplificar a prestação das informações 
referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas, reduzindo a burocracia ao substituir 
o preenchimento e a entrega de formulários e de-
clarações, que antes eram feitos de forma separada 
por colaborador.

 Ydileuse Martins, coordenadora da consul-
toria trabalhista da Sage Brasil, destaca que as 
empresas terão as informações relativas aos seus 
empregados todas concentradas em um só ambien-
te. “Hoje, por exemplo, ao admitir um empregado, 
temos que inserir esta informação no Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência 
Social (Gfip) e, posteriormente, na Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais). Com a implantação 
do projeto, a informação será única.” 

De acordo com a advogada trabalhista, trans-
formar a cultura corporativa é um dos maiores de-
safios dessa alteração. “Hoje, principalmente para os 
pequenos empresários que concentram a  admissão 

de empregados e rotinas trabalhistas em escritórios 
terceirizados, não há uma atenção em mandar a 
documentação ou a informação na data correta de 
cumprimento das obrigações. Isso não poderá mais 
ser assim”, afirma. Por exemplo, a informação (ainda 
que parcial) da admissão de um empregado no Sis-
tema deverá ser efetuada na véspera desse evento. 
Entretanto, muitas vezes as companhias mandam 
a documentação do colaborador para registro com 
ele já trabalhando. Na visão de Ydileuse, os gestores 
precisam se conscientizar de que os prazos para envio 
das informações devem ser cumpridos e se adaptar 
às mudanças, seja criando um grupo de trabalho 
para a sua implantação ou contratando empresas que 
possam fazer as adaptações necessárias. 

Mudanças nos processos

Fundada em 2006, a holding UnidaSul 
começou o processo de preparação para a 
implantação do eSocial há dois anos. Con-
tratou um profissional que teve como uma 
de suas principais atribuições a preparação 
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empresa para estar pronto para as alterações 
do sistema. 

De acordo com a coordenadora da consul-
toria trabalhista da Sage Brasil, com o eSocial, 
a folha de pagamento deve corresponder a 
eventos mensais, do dia 1º ao 30 (ou 28 ou 31) 
de cada mês. “O sistema não aceitará apuração 
da folha de pagamento como muitas empresas 
fazem hoje, por exemplo, do dia 25 de um mês 
ao 24 do mês seguinte.” Na Unidasul, o ponto 
dos funcionários foi alterado para começar no 
1º dia de cada mês e acabar no último, com o 
pagamento do salário no dia 5 do mês seguinte, 
já contemplando as informações do ponto do 
mês anterior. “Fizemos todas essas adaptações 
e a do ponto foi a mais complexa, envolvendo 
todos os setores da empresa. Como foi bem 
planejada e bem comunicada, foi bem tranqui-
lo quando ocorreu”, avalia Henrique Xavier, 

gerente de Recursos Humanos da Unidasul, 
que tem lojas situadas nos Vales do Sinos, do 
Paranhana, do Taquari, na Serra e no Litoral, 
com as bandeiras SupperRissul (varejo) e 
Macromix (atacado).  

Também exigiu um esforço conjunto a 
qualificação cadastral, um ajuste dos dados dos 
funcionários no Sistema. Havia muitas situa-
ções a corrigir, como o nome do colaborador 
não conferir com o cadastrado na Caixa. “Um 
funcionário pode estar cadastrado como João 
da Silva no trabalho e João Silva na Caixa. Isso 
já faz diferença. Também ocorre de a pessoa 
casar e adotar o nome do cônjuge, ficando com 
um sobrenome atualizado em um cadastro e 
desatualizado na relação do governo. Qualquer 
detalhe na informação, tanto no nome da 
pessoa quanto no do pai ou da mãe ou núme-
ro de documento na qualificação cadastral, 
faz com que ela seja rejeitada”, explica o ge-
rente. A companhia contou com a colaboração 
de todas as suas equipes e conseguiu concluir a 
tarefa há poucos meses. “A UnidaSul tem em 
torno de 6,5 mil funcionários e quase 2 mil 
tinham alguma inconsistência”, conta.

Para Xavier, o principal impacto para a 
UnidaSul foi a etapa de preparação. “Cer-
tamente facilitará o trabalho de fiscalização 
do governo, que terá todos os dados em um 
ambiente só. Para os negócios, significa, em um 
primeiro momento, mais trabalho”, resume o 
gerente de Recursos Humanos.

Atenção para multas

Segundo Ydileuse, não há hoje atos normativos 
dispondo especificamente sobre multas e penalida-
des, mas a fiscalização analisará caso a caso. “Este 
é um aspecto de bastante atenção, em função dos 
próximos atos normativos que poderão ser publica-
dos pelo governo.”

Maia considera o aumento da arrecadação um 
provável efeito colateral do projeto, que advirá da di-
minuição da possibilidade de cometer erros, fraudes 
e sonegação. “Outras consequências esperadas são 
o aumento da segurança jurídica, da transparência, 
da percepção de risco por parte das empresas, entre 
muitos outros. Todos esses resultados devem contri-
buir de forma substancial para a melhoria do ambien-
te de trabalho e de negócios no país”, garante.

O
Etapas para adaptação

governo dividiu o eSocial em três grupos e três 
fases, a fim de atender a pedidos das empresas 
por mais tempo para a adequação. Confira:

 
1º grupo: A partir de janeiro de 2018, entram 

as empresas que faturaram acima de R$ 78 

milhões em 2016;

2º grupo: Inclui as empresas com demais 

faturamentos, com obrigatoriedade a partir de 

julho de 2018;

3º grupo: Aqui são considerados os órgãos públicos, 

com data prevista a partir de janeiro de 2019

Janeiro – Início da obrigatoriedade do envio dos 

eventos da empresa, como tabelas de horários, 

cargos e funções dos funcionários

Março – Início da obrigatoriedade do envio dos 

eventos dos vínculos

Maio – Início da obrigatoriedade do envio dos 

eventos de folha

A partir de julho – A substituição da Guia de 

Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço e Informações à Previdência Social 

(GFIP) se dará em julho de 2018 para o primeiro 

grupo, em janeiro de 2019 para o segundo. Para o 

terceiro, apenas em julho do próximo ano.





o brasil

As vendas de balas, doces e chocolates sentiram o impacto 

da busca por saudabilidade, e produtos com ingredientes 

funcionais, como o chocolate meio amargo e balas de gelatina, 

se destacam como bons exemplos 
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é um dos principais fornecedores mundiais 
de matérias-primas para o setor de balas, doces e 
chocolates (conhecido como candies). O país é, com 
folga, o maior produtor de cana-de- açúcar, além de 
ser o quinto país em volume de produção do cacau, 
principal ingrediente do chocolate. Ainda assim,  
o consumo de alimentos de bombonière oferece gran-
des perspectivas de crescimento, especialmente nos 
segmentos premium e de alimentos funcionais.

Em 2016, de acordo com informações do 
Euromonitor Internacional, o Brasil foi o sexto 
maior mercado consumidor de balas e doces, to-

talizando 595 mil toneladas. O valor impressiona, 
mas representa um consumo anual per capita 
de apenas 2,5 kg. Para efeito de comparação, a 
Alemanha, primeira colocada, consome a média 
de quase 13 kg anuais por pessoa.

A própria Associação Brasileira da Indústria 
de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Deri-
vados (Abicab) reconhece que, até os anos 1970, 
o consumo de chocolates era considerado supér-
fluo pela maioria da população do país. Foi nessa 
década que a associação lançou uma campanha 
institucional para incentivar o consumo do produ-
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to, que é o carro-chefe de uma categoria marcada 
pela diversidade de opções. Para se ter uma ideia, 
somente a legislação sobre balas, caramelos e 
similares apresenta uma lista com 19 variedades 
diferentes, tais como pirulitos, drops, toffees e bala 
de goma. Estas categorias podem parecer similares 
para o consumidor, mas cada uma tem suas pró-
prias especificações técnicas, com ingredientes e 
modos de preparo distintos.

Saudabilidade 
impulsiona vendas

Em 2015 e 2016, o setor verificou 
uma desaceleração atribuída principalmen-
te à crise econômica, mas também relacio-
nada às novas tendências de consumo. Uma 
pesquisa encomendada pela multinacional 
Duas Rodas, uma das maiores fornecedoras 
de insumos para o setor de alimentação, 
aponta que os consumidores buscam a 
saudabilidade dos produtos. Outra fonte 
que corrobora essa perspectiva é o rela-
tório Brasil Food Trends 2020, produzido 
pela Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp) e pelo  Instituto de 
Tecnologia de Alimentos (Ital), que revela 
consumidores cada vez mais bem infor-
mados sobre os benefícios nutricionais e a 
cadeia produtiva dos alimentos. Com isso, 
produtos práticos, que ofereçam benefícios 
à saúde e sejam produzidos de forma or-

gânica e sustentável devem aumentar sua 
participação no mercado nacional. 

O segmento de balas de gelatina, por 
exemplo, já está sendo alavancado por essa 
tendência. Enquanto o mercado brasileiro de 
balas em geral segue estável, com um cresci-
mento de apenas 1,3% em 2016, as gomas de 
gelatina crescem em ritmo acelerado, apesar 
do custo mais elevado. O principal fator é 
o apelo saudável do produto, que contém 
menos açúcar que as balas tradicionais, além 
de apresentar versões enriquecidas com co-
lágeno, vitamina C e fibras. O levantamento 
divulgado pela Duas Rodas também mostra 
que o público jovem é o maior responsável 
pelo consumo de candies, alimentos associa-
dos a momentos de lazer. 

A inclusão das guloseimas na categoria 
de alimentos nutritivos e benéficos tem 
o potencial de ampliar sua recepção nas 
faixas etárias mais avançadas. Este é um 
nicho que vem sendo desbravado pelo 
segmento dos chocolates amargos, com 
maior porcentagem de cacau na receita.  
O produto se beneficia do status de ali-
mento funcional e, pouco a pouco, está se 
tornando um dos queridinhos de especia-
listas em saúde e nutrição. Estudos apon-
tam que substâncias presentes no alimento, 
como a leptina e a cafeína, aumentam a 
sensação de saciedade e bem-estar, além 
de estimular o desempenho mental.
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dosagem de antioxidantes e flavonoides, cujos 
benefícios incluem a neutralização do envelhe-
cimento celular e a diminuição na absorção de 
colesterol, reduzindo os riscos de problemas 
circulatórios e cardíacos. O único alerta dos 
especialistas é para não abusar na quanti-
dade: o consumo diário recomendado é de 
30g, o equivalente a uma barra pequena ou 4 
quadradinhos. O mercado de chocolates gour-
met, produzidos de forma artesanal e podendo 
incluir ingredientes especiais como chia e pi-
menta, também apresenta grande perspectiva 
de crescimento. Atualmente, eles representam 
apenas 7% da produção nacional.

Para não derreter

Além do preço, o clima tropical do Brasil é 
outro desafio que deve ser enfrentado para viabi-
lizar o aumento da distribuição de produtos com 
receitas mais elaboradas. O consumo de chocolate 
é tradicionalmente associado a temperaturas mais 
amenas, e uma das razões é bem prática: as barras 
acabam derretendo nas prateleiras de regiões mais 
quentes, tornando-se menos atrativas ao comprador. 
No Nordeste, por exemplo, o consumo anual per 

capita é de apenas 1,2kg, menos de metade da média 
brasileira. Para tornar o alimento mais resistente, 
uma das opções é aumentar os índices de gordura 
vegetal na receita, o que pode afetar seu sabor e sua 
consistência. A alternativa que vem sendo implanta-
da desde 2012, com bastante sucesso, é apresentar 
as barras de chocolate e bombons em refrigeradores 
próximos aos caixas dos supermercados. Fabricantes 
afirmam que a iniciativa foi responsável por aumen-
tar as vendas em mais de 50% em municípios como 
Recife (PE), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

Variações climáticas também afetam dire-
tamente as plantações de cacau, matéria-prima 
do chocolate. O ingrediente está presente em 
56% da produção industrial de balas e doces 
no Brasil. Para entender o setor de candies no 
país, portanto, é imprescindível acompanhar as 
novidades no mercado deste insumo agrícola. 
O último triênio foi marcado por uma forte 
estiagem no sul da Bahia, tradicional área que 
já chegou a responder por 95% da safra do país. 
Segundo dados do IBGE, a previsão para 2017 é 
de reversão no cenário, com retomada no cres-
cimento. A estimativa é de que a produção seja 
28% maior que em 2016, atingindo o total de 274 
mil toneladas. Essa perspectiva otimista só será 
alcançada, porém, graças ao aumento inédito da 
participação do Pará no cultivo do fruto. Este ano, 
o estado assumiu a liderança e deve atingir a marca 
de 116 mil toneladas até o final do ano. A Bahia 
vem logo em seguida, com 105 mil toneladas.  
A produção do fruto na região amazônica é carac-
terizada pelo desenvolvimento de novas tecno-
logias e de compromisso com a sustentabilidade 
do ecossistema florestal. Essas características, 
alinhadas à tendência de preocupação do con-
sumidor com toda a cadeia produtiva, tornam o 
cacau brasileiro cada vez mais competitivo em 
nível internacional frente a países como Costa do 
Marfim, Gana, Nigéria e Camarões, que ainda são 
os maiores fornecedores mundiais.

Conquistar uma maior participação inter-
nacional, especialmente no exigente mercado 
europeu, faz parte de uma estratégia para fugir 
das oscilações internas. Nesse sentido, a Abicab e 
a Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil) desenvolvem desde 
1998 o projeto Sweet Brasil, um conjunto de ações 
integradas que inclui a participação das empresas 
nacionais nas maiores feiras globais do setor.

Sazonalidade

Abicab revela que as vendas de balas, doces 
e chocolates estão diretamente relacionadas 
à época do ano. Aproveitar as oportunidades 
oferecidas pelas festividades tradicionais é fun-
damental para garantir o crescimento. Confira 
as épocas de destaque para cada produto:

Páscoa – Segue sendo a principal data para 

a venda de chocolates, especialmente no 

tradicional formato de ovinhos e coelhos.

Festas juninas – Marcam o pico no 

consumo nacional de produtos derivados 

do amendoim.

Setembro e outubro – Os festejos infantis do 

Dia de São Cosme e Damião, do Dia das 

Crianças e, mais recentemente, do Halloween 

(tradicional Dia das Bruxas comemorado nos 

Estados Unidos) fazem disparar as vendas de 

balas, gomas e chicletes.

A
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de massa fresca e quentinha, recém- 
saída do forno, é inconfundível e se torna difícil de resistir. 
Seja pelo apelo visual ou olfativo de alimentos desse tipo, 
que fazem parte da cesta de compras da maioria dos con-
sumidores, ou pelo seu valor agregado, o setor de padaria 
é um dos principais no ramo supermercadista. A seção é 
um destino quase obrigatório, com participação, em média, 
de 12% nas vendas totais de pequenos e médios negócios. 
Com sistemas de produção variados, varejistas se destacam 
com amplo mix, acompanhando tendências e novidades 
para atrair e fidelizar mais clientes nas lojas gaúchas. 

De acordo com o Estudo de tendências – Perspectivas 
para a panificação e confeitaria 2009/2017, o consumo 
per capita do brasileiro é de 32,61 kg de pães por ano.  
O levantamento, realizado pelo Sebrae Nacional e pela 
Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Con-
feitaria (Abip), também indica que a comercialização de 
produtos do gênero está em alta (veja no quadro). Mu-
danças de comportamento, necessidades e preferências 
do consumidor são alguns motivos apontados para o bom 
momento da panificação no país e no mundo. 

Para o consultor e proprietário da fábrica Pãozeiros, 
Fabiano Soares, a seção é muito importante para os super-
mercadistas. “Ela proporciona alto giro o ano todo. É preciso 
ter opções variadas, uma boa apresentação e atendimento 
diferenciado”, afirma o técnico em Panificação. Além do 
tradicional pão francês, ele considera fundamental ter à 
disposição outros tipos do produto, como o de forma, o de 
leite e o de milho. “Vai depender muito do público-alvo, 
pois há regiões em que, devido à cultura e a origem das 
pessoas, há maior preferência pelos pães maiores, do tipo 
colonial, por exemplo.” 

Ele reforça que o cliente está sempre esperando ser 
surpreendido. “Pode-se inovar com farinhas diferentes, 
usar fermentação natural, criar opções recheadas, alimentos 
naturais, sem aditivos, corantes e outros ingredientes”, pro-
põe. Outra opção para quem quer diversificar a produção, 
conforme o especialista, é investir em receitas sem glúten 

o cheirinho

P
Seção destino dos supermercados, a 

padaria é uma das mais importantes para os 

varejistas, pois garante alto giro o ano todo, 

independentemente de crise econômica
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e de baixa caloria. Soares cita ainda a utilização 
de farinhas francesas e italianas, que melhoram o 
tempo de fermentação, resultando em pães mais 
saborosos e aromáticos.

Fabricação própria

Proveniente de uma antiga padaria de 
Porto Alegre, o Supermago mantém a he-
rança de produzir alimentos com excelência. 
“Somos criteriosos na escolha dos insumos e 
também trabalhamos com farinha premium 
para garantir a qualidade de nossos produ-
tos”, afirma a diretora, Patrícia Machado. 
Além do tradicional pão francês, ela conta 
que outros itens feitos pela empresa, como 
doguinho, croissant de chocolate, pretzel, 
pão de queijo, pastel e cueca virada, são 
reconhecidos pelos clientes, tornando-se 
indispensáveis nas quatro lojas de bairro, 
localizadas na capital gaúcha. 

O mix da seção nas unidades, segundo 
ela, varia por época do ano e por loja. “Em 
uma de nossas filiais, grande parte dos 
consumidores é infantil, então fazemos  ca-
chorrinho, massinha doce, pizza e bolos de 
chocolate, entre outros itens. Na loja cujo 
perfil é de adultos que buscam a saudabili-
dade, o nosso carro-chefe é a linha integral”, 
exemplifica. Dois profissionais atendem a 
padaria por unidade, sendo a confeitaria 
terceirizada. “Alguns produtos exigem maior 
acabamento, com esta etapa realizada pelos 
próprios padeiros.”

Para ela, a grande vantagem de manter 
fabricação própria está no sabor e na apa-
rência dos alimentos. “Nosso pão não possui 

conservantes, manipulação de transporte e 
possível perda de calor por falhas no arma-
zenamento. No entanto, é difícil encontrar 
profissionais com capacitação adequada e o 
respectivo custo operacional.”

No Supermago, a padronização é uma 
busca constante. “Temos um painel dentro 
de cada quadra de padaria, com informações 
de manutenção e limpeza do ambiente de 
trabalho, organização de encomendas, pro-
dução diária e horários em que devem sair as 
fornadas”, descreve. As atividades do setor 
são acompanhadas por uma nutricionista e 
passam por avaliação semanal do gerente 
de cada filial.

Patrícia cita três pontos-chave para a 
busca de bons resultados. “O primeiro deles 
é conhecer o perfil dos clientes de cada loja 
para produzir itens que são de desejo deles.  
Outro está relacionado às vendas, que pre-
cisam ser controladas por hora. Por último, 
há o visual, que engloba desde a exposição 
no balcão até o carinho, o capricho e o prazer 
que o padeiro deve ter na produção e no aca-
bamento dos alimentos.” Ela espera fechar 
2017 com crescimento de 5% em padaria. 
“Para o próximo ano, desejamos manter a 
qualidade e o frescor dos produtos e buscar 
mais opções saudáveis.”

Equipe qualificada

Investir em mão de obra qualificada, conforme 
Soares, pode ser um diferencial. “Dependendo do 
tamanho da loja, ter um padeiro é o suficiente. 
Contratar um confeiteiro também ajuda a agregar 
valor”, sugere. Além disso, a padaria precisa ter cola-
boradores preparados para auxiliar na produção dos 
alimentos e pessoas atentas para fazer o atendimento 
no balcão. Ele cita que é comum os supermercadistas 
utilizarem o mesmo espaço para colocar produtos de 
fiambreria. “O investimento é menor, pois se pode 
usar as mesmas instalações para vender itens que 
precisam de refrigeração, facilitando o controle.”

Com 51 anos de atuação no litoral norte, os 
supermercados Dalpiaz contam com a dedicação 
de colaboradores com muito tempo de empresa. 
“Não abrimos mão do pão quentinho feito na hora.  
A população de Osório valoriza muito esse costume. 
Temos um padeiro com 30 anos de casa”, conta o 
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supervisor administrativo, Júlio Marques. Em três 
das quatro lojas da rede na cidade há fabricação 
própria de itens de panificação. Somente na filial da 
rua Júlio de Castilhos, no Centro, a falta de espaço 
fez com que a empresa optasse em trabalhar com 
pães e salgados pré-prontos congelados. “Não há 
produção, apenas um forno. Por ser uma região mais 
comercial e de apartamentos, optamos por fazer lá 
apenas pastéis caseiros e pizzas.”

O empreendimento disponibiliza 272 itens na 
seção, em locais compartilhados com as linhas de 
frios fatiados, confeitaria e tortas, além de outros 
alimentos relacionados, entre sementes, passas de 
uvas, damasco e castanha do Pará, totalizando 600 
produtos. O atendimento relacionado nas unidades 
é feito por 32 funcionários, que passam por qua-
lificações periódicas. “São treinamentos de boas 
práticas, higiene e limpeza. Acompanho de perto 
as lojas, com planilhas de produção e um controle 
rígido dentro da padaria”, garante o profissional. 
A empresa tem ainda uma política de incentivos para 
o surgimento de novos talentos. “Estamos sempre 
dispostos a ensinar quem tem interesse em aprender 
a fazer pães e bolos. Temos um padeiro que entrou 
como empacotador e se motivou a crescer com o 
plano de salários por função.” 

Nas outras duas lojas do centro e a do bairro 
Porto Lacustre, ele conta que há uma padroni-
zação de pães. “Fazemos diversas ações mensais, 
como feiras de pizza, de tortas e de bolos, além 
de salgados. Montamos uma mesa bonita, em que 
se ganha o cliente pelo olho.” 

Marques avalia que, desde 2014, a represen-
tatividade da padaria vem aumentando, passando 
de 6% para 9%, em relação ao faturamento da em-
presa. “A panificação é um dos setores que seguem 
crescendo, pois muitos deixam de almoçar fora e 
procuram por  alimentos deste tipo. Esperamos nos 
manter com o mesmo patamar de vendas.”

Refeições rápidas

Colocar à vista nos balcões alimentos 
como cucas, outras guloseimas doces e salga-
dinhos, segundo Soares, atende quem procura 
por alimentos para fazer um lanche ou comer 
uma refeição. Ele aponta que associar o am-
biente de padaria nos supermercados com a 
venda de itens prontos para levar ou mesmo 
para consumir no local tem se mostrado uma 

tendência. “O conceito de take away permite 
uma alimentação em poucos minutos. Pode-se 
oferecer sanduíches prontos e café”, sugere.  
O técnico em Panificação explica que a novi-
dade é reflexo da crise no país, que ocasionou 
uma mudança de comportamento do consumi-
dor, buscando comidas rápidas e baratas. Para 
incrementar o cardápio, ele sugere oferecer 
pães recheados e pizzas congeladas, que podem 
ser aquecidos na hora. “Muitas lojas já estão 
buscando ter serviços agregados. É um outro 
momento para os varejistas.”

Para faturar mais e ter menos rupturas, o 
especialista sugere reduzir a quantidade de pro-
dutos na seção, tendo um acompanhamento 
contínuo do que é vendido. “As pessoas costu-
mam comprar em pequenas porções. Reduza o 
volume de produção, apostando em uma maior 
variedade. Assim, o cliente vai experimentar 
todo o seu mix, tendo itens atrativos e que 
garantem a fidelidade”, propõe.

Quebras podem ser evitadas, conforme 
ele, com o reaproveitamento de alguns itens. 
As opções vão desde receitas mais incre-
mentadas, como o crouton (pequeno pedaço 
de pão frito ou assado com óleo, azeite ou 
manteiga) e a brusqueta (antepasto italiano 
feito à base de pão, tostado em grelha com 
azeite e alho) até sanduíches e farinha de ros-
ca. “Podem-se usar também ingredientes de 
fiambreria e verduras na padaria, gerando um 
novo produto com maior valor agregado.”

Localização e terceirização

A posição da seção na loja, conforme o téc-
nico, facilita a venda por impulso. “Quem vai no 
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supermercado buscar algo para o almoço, compra 
um chocolate para a sobremesa e já aproveita para 
levar mais alguma coisa que está faltando em casa”, 
exemplifica Soares. Em muitos casos, a econo-
mia fica em preparar a própria refeição em casa.  
“O pão de hambúrguer é uma opção típica de quem 
opta por fazer uma receita e procura encontrar em 
um único lugar todos os ingredientes.” 

O profissional também considera interessante 
posicionar a padaria nas laterais, pois o pão chama-
rá a atenção de quem passa. “Quem vai fazer suas 
compras obrigatoriamente buscará o item no fundo 
da loja. Mas essa disposição pode atrapalhar quan-
do o cliente quer só fazer um lanche”, avalia. Para 
atender a esse nicho, ele sugere aos supermercadistas 
criar uma ilha separada na loja. “Tendo um ponto de 
venda somente para esse tipo de consumidor, com 
croissant, pão de queijo e outras especialidades.” Essa 
opção pode servir ainda para quem busca café da ma-
nhã, funcionando como uma espécie de lancheria. 
“É um conceito diferente, que pode vender bem. 
Nesse caso, serão necessários funcionários específi-
cos para essa operação, diferente da unidade.” 

Em função da dificuldade de encontrar pro-
fissionais qualificados no mercado, Soares vê com 
bons olhos a terceirização de serviços. “Pode ser 
uma bela escolha, pois há um maior controle dos 
processos, com a qualidade nivelada, sem oscilações 
tão grandes e rupturas.” Para ele, uma boa opção 
para os supermercadistas é a operação mista, com o 
uso de alimentos congelados para produtos de maior 
giro, como o pão francês. “Garante-se um grande 
estoque do cacetinho pré-pronto, mas tendo um 
profissional especializado, focado em fazer itens de 
maior valor agregado, como pães especiais.” Dessa 
forma, segundo ele, fideliza-se o cliente com um 
trabalho diferenciado. “As pessoas estão consumindo 
mais produtos panificados de qualidade, como crois-
sants, pães recheados e biscoitos. Elas gostam de ver 
alguém fazendo. Se tem algum produto diferente e 
que dá resultado, o conceito já melhora bastante.” 

A rede Super Lanz optou por terceirizar parte 
da produção de padaria. “O cacetinho e outros sal-
gados são comprados de um fornecedor e assados na 
loja de Igrejinha e nas duas unidades de Três Coroas. 
Os demais itens são feitos na matriz e distribuídos 
nas filiais”, conta o supervisor gerencial, Flamarion 
Pinheiro de Souza. A empresa possui 250 produtos, 
entre padaria e confeitaria. Um dos destaques são 
as cucas, que se tornaram referência na região, além 

de tortas, bolos de mesa, biscoitos e pães integrais. 
Também são realizadas feiras de pizza nas sextas e 
sábados, que possibilitam que os clientes escolham 
os ingredientes e montem na hora o sabor de sua 
preferência. “Colocamos duas pessoas direcionadas a 
essas ações. Ao todo, são cinco funcionários atuando 
na seção, incluindo padeiro e confeiteiro.”

Para manter um bom atendimento, conforme 
Souza, são realizados mensalmente treinamentos 
e palestras, com o propósito de manter a equipe 
mais unida. “Todos os setores têm metas, com 
bonificação e incentivos. Devido à dificuldade de 
mão de obra para o departamento, nos preocupa-
mos em especializar a equipe.” 

Com o intuito de reduzir as rupturas da seção, 
o supervisor conta que a empresa está buscando ter 
cada vez mais produtos prontos. “Estamos mudando 
a cultura das lojas, inclusive na padaria, disponibili-
zando itens embalados para levar.” A conquista do 
certificado do Sistema de Inspeção Municipal (SIM) 
para manipulação e fracionamento de produtos de 
açougue e fiambreria possibilita a padronização das 
embalagens. “Elas trazem informações nutricionais 
junto ao preço e ao selo de procedência.”

Souza afirma ainda que a padaria é responsável 
por 10% a 12% de participação em relação às vendas 
das lojas. “Nos últimos meses, os resultados vêm 
numa crescente. Os produtos de panificação auxi-
liam bastante nessa alta. Na padaria e na confeitaria 
são vendidos, em média, em torno de 160 itens por 
dia”, comemora. Uma das propostas para 2018 é ter 
mais degustações nas unidades. “Os clientes preci-
sam conhecer e provar os produtos para comprá-los. 
Estamos treinamento o pessoal para isso.”

Soluções para padaria

Com foco na produção de pães, fo-
lheados e salgados, a Superpan aposta no 

Rainer Telini/Divulgação Unisuper

Padronização 
da seção é uma 
marca das lojas 
da Unisuper 
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desenvolvimento de soluções para o setor de 
Alimentos. “Não vendemos apenas produtos, 
prestamos consultoria para operação, disposi-
ção de mix e controle de estoque”, afirma o 
gerente comercial nacional do grupo, Marcio 
Ferrandis Prestes. Aliado a isso, a empresa 
desenvolve soluções, com menores processos 
e manipulação, reduzindo os passos para a 
padaria. “Dessa forma, o supermercadista terá 
mão de obra e tempo para disponibilizar ao 
atendimento dos seus clientes.” São 150 itens 
disponíveis pela empresa. Algumas novidades 
são os lançamentos de pães com massa madre 
pré-assados e bolos assados e congelados. 

Já a Marquespan possui uma linha 
completa de salgados e tortas pré-prontas, 
disponíveis em mais de 35 variedades. 
“Temos a maior fábrica de pão congelado 
do Brasil, sendo a única empresa com 
tecnologia mundial”, ressalta o gestor de 
marketing André Ferraz. Segundo ele, são 
disponibilizados os equipamentos necessá-
rios, manutenção gratuita e treinamentos. 
“Possuímos toda a logística para entrega 
própria. Isso auxilia na qualidade de nossos 
produtos e serviços, gerando maior controle 
de processos”, completa. Entre as vantagens 
da utilização de produtos congelados, ele cita 
a diminuição de mão de obra, a otimização 
de custos e a possibilidade de padronizar 
alimentos de qualidade. 

Presente em 21 cidades do RS, a rede 
Unisuper conta com fornecedores de pro-
dutos de padaria em suas 47 lojas. “Temos 
em torno de 110 itens de panificação, fora 
confeitaria. Recebemos tudo pronto, bastan-
do estivar e fornear os produtos nos pontos 
de venda”, expõe o presidente, João Carlos 
Ligabue. A estratégia, segundo ele, auxilia 
na qualidade das unidades, em cuidados que 
vão desde a garantia da procedência até o 
controle da necessidade de cada item. “Além 
da ampla variedade, prezamos por ter itens 
fresquinhos feitos no próprio dia e bom aten-
dimento, para tratar os clientes como reis.” 
Além do tradicional cacetinho, que, confor-
me ele, é o alavancador de uma boa padaria, 
destaca-se a linha de pães integrais, que vem 
numa crescente. “As pessoas estão aderindo a 
um consumo mais saudável”, expõe.

No grupo de empresas, há, em média, 
de oito a dez colaboradores atuando na seção 
por filial. “Temos um padeiro em cada loja. 
Mesmo não precisando fazer os pães, contamos 
com a expertise dele para garantir a excelência 
dos produtos. Os itens de confeitaria já vêm 
prontos de uma parceira.” Seguindo as novas 
tendências de localização, a rede possui duas 
lojas-piloto, em Porto Alegre e Cachoeirinha, 
com padaria na entrada das unidades. “Por cau-
sa do movimento, achamos mais interessante 
posicioná-las assim. Foi um divisor de águas, 
que fortaleceu esses supermercados, criando 
um ambiente diferenciado no bairro.” 

Para evitar rupturas, Ligabue conta 
que é feito um trabalho em cima da curva 
ABC. “Verificamos os itens alavancadores do 
setor, como o cacetinho e o pão de queijo. 
Através desse gerenciamento, focamos nos 
produtos que não podem faltar. Cada loja 
tem a sua particularidade, por isso é impor-
tante conhecer o seu consumidor”, ensina. 
Diariamente, são realizadas ações, como 
feiras e degustações, para destacar alguns 
alimentos e alavancar as vendas. A seção, 
segundo o presidente, está em alta desde 
2013. No acumulado do ano passado, ela 
representou 12% do faturamento mensal 
da Unisuper, e no último trimestre de 2017 
significou alta de 8%. 

Panificação em números

onfira alguns dados apontados pelo Estudo de tendên-
cias – Perspectivas para a panificação e confeitaria 
2009/2017, do Sebrae Nacional e Abip:

98% da população nacional opta por 

produtos panificados

76% dos brasileiros comem pão no café da manhã

Dos pães consumidos no Brasil, 86% são artesanais, 

correspondendo 52% ao francês 

7% da fabricação de itens de padaria provêm 

dos supermercados

Em termos de faturamento, anualmente, os varejistas 

do setor são responsáveis por R$ 136,3 bilhões 

(62,5%) da cadeia produtiva da panificação

C



matéria-prima

Presentes em diversas receitas, as farinhas contribuem para a 

alimentação mundial, mantendo-se na cesta de compras dos 

consumidores brasileiros. Indústria do segmento aposta em diversos 

ingredientes para agregar novos sabores ao produto
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de muitas receitas, a fari-
nha é o produto obtido pela moagem da parte co-
mestível de vegetais. Ela pode sofrer previamente 
processos tecnológicos adequados, conforme  
indica a Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), e ser fabricada a partir de diversos 
alimentos, como mandioca, arroz e banana. Seu 
tipo mais tradicional é a de trigo, que é originada 
na trituração do grão do cereal, usada para fazer 
pães, massas, biscoitos, bolos e na preparação 
de diversos pratos da culinária. Desse processo, 
origina-se também o farelo – que corresponde 
a 25% da matéria-prima desses produtos. So-
mente em 2016, de acordo com a Associação 

Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), a 
produção nacional de farinhas/misturas chegou a 
8,286 toneladas. A procura pelo alimento foi tão 
grande que, na mesma época, foram importados 
de outros países 403 mil itens, totalizando um 
consumo per capita de 42,49 kg. 

A história dessa espécie de pó desidratado 
está associada à dos primeiros povos, cuja alimen-
tação provinha da agricultura. Culturas como a 
do trigo estão presentes na alimentação humana 
há cerca de 10 mil anos. Na Mesopotâmia, seu 
cultivo começou em uma região conhecida como 
Crescente Fértil – que atualmente vai do Egito  
(África) ao Iraque (Oriente Médio). 
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Acredita-se que a farinha desse tipo tenha 
sido descoberta pelos chineses  cerca de 2 mil 
anos antes de Cristo, sendo usada na panifica-
ção, na confeitaria e em outros fins de cozinha. 
Segundo a Abitrigo, o cereal chegou ao Brasil em 
1534, trazido por Martim Afonso de Souza, que 
desembarcou na capitania de São Vicente. Devido 
ao clima quente, houve dificuldades na expansão 
da cultura. Cartas de colonizadores registraram que 
a falta do trigo fez com que pães fossem preparados 
com farinha de mandioca. No Rio Grande do Sul, 
o plantio da gramínea (família de plantas que reúne 
mais de 6 mil espécies, como o trigo) se iniciou na 
segunda metade do século XVIII, mas a ferrugem 
dizimou a plantação no começo do século XIX. 
A partir da década de 40, os trigais começaram a 
se expandir nos solos gaúcho e paranaense. Hoje, 
o Paraná é o principal produtor de trigo do país. 
Segundo a Abitrigo, o Brasil cultiva cerca de 6 
milhões de toneladas do cereal e importa mais de 
4 milhões de toneladas do produto.

Alimento indígena

Usada na alimentação básica indígena, 
a mandioca foi o primeiro produto da terra 
que os portugueses conheceram, sendo 
chamada de rainha do Brasil, conforme 
definiu o antropólogo e historiador Luís da 
Câmara Cascudo. As técnicas de cultivo, 
criadas pelos primeiros habitantes do país, 
utilizam a raiz da angios arbusto, planta 

rica em amido que deu origem a diversos 
produtos – entre eles, a farinha, considera-
da o mais importante dos subprodutos da 
planta.  A produção dela era um trabalho 
essencialmente feminino, que consistia 
em arrancar as raízes e ralar o alimento 
em uma espécie de prancha de madeira 
cravejada de pedras pontudas. A massa 
resultante era então passada no tipiti, um 
instrumento de tranças vegetais feito para 
escoar a manipueira (caldo venenoso pela 
presença de ácido cianídrico), e levada a 
grandes panelas de barro sobre o fogo. As 
índias seguiam mexendo a massa durante o 
cozimento até atingir o ponto desejado. 

Acompanhamento indispensável de 
carnes, peixes e frutas, havia dois tipos da 
iguaria: a versão fresca, que durava só três 
dias, e a de guerra, que, se bem torrada no 
fogo, durava mais de um ano. A última ga-
nhou esse nome por fazer parte das expedi-
ções tanto de índios quanto de portugueses. 
Na época, a forma de consumo do produto 
foi apelidada de arremesso pelos europeus, 
sendo pego com os dedos e fazendo-se um 
punhado até ir à boca, para que não se des-
perdiçasse um grão sequer. 

Este antigo alimento deu origem ao 
pirão, também conhecido por mingau. 
Da culinária indígena feita a partir da 
mandioca ainda surgiu o beiju, uma outra 
farinha branca produzida com manipueira 
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as seca ao sol ou evaporada se cozida no fogo. 
As índias colocavam essa fécula numa 
espécie de frigideira que era aquecida até 
ficar consistente. Dessas farinhas também 
se obtinha o cauim, uma bebida alcoólica 
usada na celebração de um banquete an-
tropofágico, consumida em velórios e em 
confraternizações com os caraíbas – palavra 
tupi que designa homem branco, o euro-
peu –, entre outras ocasiões. Pelo mesmo 
processo, as índias ainda faziam bebidas 
fermentadas de frutas.

Industrialização

As primeiras fábricas do Brasil começaram 
a surgir em 1844. A partir da metade do século 
XIX, foram inaugurados moinhos de farinha, 
localizados principalmente nos atuais estados 
de São Paulo e Rio de Janeiro. Até a década de 
1930, o foco dos comerciantes era praticamente a 
produção de bens de consumo, sendo a agricultura 

o principal setor da economia do país. Diante da 
crise mundial, muitos fazendeiros e banqueiros 
passaram a investir na produção de mercadorias, 
tanto agrícolas quanto industriais, para vender no 
mercado interno.

Atualmente, há uma grande variedade desse 
tipo de produto no mercado. Ricas em fibras e 
minerais, as farinhas se tornaram aliadas para uma 
alimentação saudável. Entre os benefícios estão o 
controle do colesterol, da diabetes, da ansiedade, 
melhora na circulação sanguínea e auxílio no 
funcionamento do intestino. Para os intolerantes 
ao glúten (proteína existente em alguns cereais), 
uma das substitutas é a farinha de arroz. Ela pos-
sui baixo índice glicêmico, minerais e vitaminas 
do complexo B. Outra opção é a de aveia, que 
possui a betaglucana – fibra solúvel que aumenta 
a saciedade. A de amêndoas contribui para regular 
o colesterol, prevenir doenças cardiovasculares e 
melhorar a memória. Já a de chia contém vitami-
nas do complexo B e fibras alimentares, além de 
minerais como ferro, cálcio, potássio. 

Variedades específicas para cada preparo

A indústria de farinhas oferece uma grande variedade de produtos específicos nas prateleiras, que incluem tipos de 
cereal comum e especial. Veja algumas opções:

Trigo – a mais usada é a do tipo 1 ou especial, produzida na moagem do miolo do grão com um mínimo de farelo da casca. 

Já a do tipo 2 é extraída da parte mais externa do cereal, com coloração mais escura e amarelada. A integral é feita a partir do 

fruto completo, tendo alta quantidade de fibras. Ideal para preparar bolos, biscoitos, pães e outros tipos de massas. 

Centeio – é um grão muito presente na culinária europeia, usado na fabricação de pães de estilo mais rústico, como o alemão 

Pumpernickel e o finlandês Ruisreikäleipä. É mais rica em fibras e nutrientes do que a de trigo. 

Sêmola – feita a partir de diferentes grãos, como trigo, milho ou o arroz. É uma farinha bem grossa, resultado de uma moagem 

incompleta. Também conhecida como semolina, faz parte do macarrão italiano e do cuscuz árabe, além de ingrediente em 

receitas salgadas ou doces.

Milho – resultado da trituração de grãos, que são cozidos num tacho, essa farinha era usada pelos índios brasileiros muito 

antes da chegada dos colonizadores. Possui alto teor de ferro, sendo utilizada na polenta, no pirão e várias receitas, como 

tortilhas e broas.

Linhaça – vem da mesma planta com a qual se produz o linho, encontrada nas variedades marrom e dourada. Possui alto teor 

de fibras, ômegas 3 e 6, importantes no controle do colesterol e na prevenção de várias doenças. Faz parte de receitas de 

pães integrais e multigrãos, podendo ser adicionada a muffins, massas de pizza e panquecas, por exemplo.

Coco – rica em proteínas e fibras, mas com baixa glicose e carboidratos, é uma aliada valiosa no controle do colesterol e na 

perda de peso. Ingrediente em massas de bolos e biscoitos, brownies, panquecas, crepes, tortilhas e empanados.

Uva – é feita com as sementes e, em certos casos, também a casca das uvas. Possui propriedades antioxidantes, reduzindo 

o colesterol, além de auxiliar na circulação e no tratamento de problemas cardíacos. Pode ser incluída em opções doces ou 

salgadas, como brownie de chocolate e molho bechamel, por exemplo.

36 Revista AGAS (janeiro/fevereiro 2018)





38 Revista AGAS (janeiro/fevereiro 2018)

 34 anos pela Associação Gaú-
cha de Supermercados, o Carrinho Agas é o 
prêmio mais cobiçado do autosserviço gaúcho. 
Na edição 2017, 38 fornecedores de melhor 
desempenho em suas áreas e personalidades de 
destaque receberam o prêmio em solenidade para 
mais de 900 convidados, realizada no dia 27 de 
novembro, na Casa NTX, em Porto Alegre. Repre-
sentando em sua forma os três elos da cadeia de 
abastecimento (indústria, varejo e consumidor), o 
troféu produzido pela artista gaúcha Ana Simone 
teve o patrocínio de GS1 – Associação Brasileira 
de Automação e Alelo. 

Assim como no ano passado, o processo de 
eleição dos vencedores do Carrinho Agas 2017 
ocorreu de forma espontânea pelos 252 supermer-
cadistas ouvidos – todos integrantes do Ranking 
Gaúcho de Supermercados da Agas. Com o voto, 
os empresários do setor escolheram livremente 
os seus favoritos em cada categoria, observando 
critérios como qualidade dos produtos ou serviços, 
relacionamento com o varejo, índices de ruptura, 

capacidade de inovação e cumprimento de prazos 
de entrega. “Decidimos privilegiar o relacionamen-
to entre varejista e indústria, e com esta livre es-
colha pelos supermercadistas, o share de mercado 
passa a ser apenas mais um dos critérios avaliados, 
e não o principal deles”, explica o presidente da 
entidade, Antônio Cesa Longo.

No discurso de abertura, o dirigente ressal-
tou a abertura de portas do autosserviço para 
estreantes no mercado, aproximando fornecedo-
res que satisfaçam as necessidades dos comer-
ciantes e dos novos consumidores. “Hoje, 40% 
das categorias de produtos sofreram trade down, 
mostrando que o consumidor está mais atento 
do que nunca aos preços e às oportunidades que 
a indústria está disponibilizando. O crescimento 
deste setor deve obrigatoriamente acompanhar o 
crescimento do varejo. Parabéns aos agraciados 
desta noite, já que 76% são gaúchos e orgulham 
todos nós”, declarou.

Segundo Longo, o país atravessa um perí-
odo lento de retomada da confiança, de queda 

realizado há

Reconhecimento
aos melhores

A mais importante distinção 

do setor supermercadista 

do Rio Grande do Sul foi 

entregue a 38 empresas 

e personalidades no dia 

27 de novembro, em 

cerimônia realizada na Casa 

NTX, em Porto Alegre
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na inflação e nos juros e da melhora da massa 
de rendimentos, o que deve estimular o consu-
mo. Há ampliação do crédito, e como ainda há 
muita capacidade ociosa e incertezas políticas, 
a expansão em 2018 deverá ser puxada pelo 
consumo. “É a hora de acabarmos com o Custo 
Brasil, que tem efeitos não somente na máquina 
pública, mas nas empresas e pessoas”, protestou. 
“Hoje, na América Latina, não somos mais refe-
rência em quesito algum. Vamos adequar nossas 
cidades, nossas entidades, nossas empresas e 
nossos colaboradores.”

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Mar-
chezan Jr., participou da solenidade e demons-
trou apoio às reformas em curso nos governos 
estadual e federal. “Precisamos de deputados 
corajosos para aprová-las. Não há como realizar 
as reformas sem organizar as receitas no serviço 
público”, apontou. Ele também falou sobre sua 
luta para modificar a tributação na cidade: “A dis-
tribuição correta dos tributos também é justiça 

social, e temos aqui a aplicação de impostos mais 
injusta de todas as capitais”.

Exemplos de trabalho 

O Carrinho Agas recebeu cinco novas 
categorias neste ano: Melhor Fornecedor 
de Bombonière (Neugebauer); Melhor For-
necedor de Farinhas e Grãos (Orquídea); 
Melhor Fornecedor de Naturais e Integrais 
(Ritter); Melhor Fornecedor de Produtos 
Zero Lactose (Cooperativa Santa Clara); e 
Facilitador de Logística Reversa (Reciclus). 
“Este troféu é o reconhecimento pelo ár-
duo trabalho realizado por nossa equipe no 
PDV”, pontuou o CEO da Ritter, Walter 
Beiser. A Cooperativa Santa Clara recebeu 
seu 10º prêmio por sua preocupação com 
as pessoas que têm restrições alimenta-
res. “Possuímos uma linha com dez itens 
Zero Lactose, sendo que recentemente 
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lançamos novos produtos para atender à 
demanda”, destaca. 

A maior vencedora da história na pre-
miação, a Nestlé, comemorou sua 32ª su-
bida ao palco, representando o Melhor For-
necedor de Café. “Está difícil de organizar 
lá na empresa tantos troféus. As categorias 
de cafés e achocolatados são as que mais 
crescem no Estado, e nossa distribuição 
agora chega a novos locais”, explicou o ge-
rente executivo regional de Vendas, Antônio 
Carlos Azevedo. Outra vencedora tradicio-
nal, a Girando Sol novamente foi escolhida 
como Melhor Fornecedor de Amaciantes. 
“A empresa cresceu, mas não perdemos o 
jeito simples de lidar com os clientes, com 
humildade e bom convívio. Não posso me 
queixar de 2017, vamos crescer quase 7% 
porque trabalhamos com uma política de 
qualidade e preço justo”, ressaltou o presi-
dente, Gilmar Bourscheid.

O troféu de Melhor Fornecedor de 
Suco Pronto ficou pela 5ª vez com a Su-
valan. “É uma honra ser agraciado nova-

mente, num ano atípico em vendas e num 
Estado que representa metade dos nossos 
negócios”, contou o diretor-presidente, 
José Carlos Stefenon. Na categoria Melhor 
Fornecedor de Sucos em Pó, a Parati rece-
beu a sua 6ª distinção. “É um produto que 
satisfaz bastante o consumidor, com uma 
linha de 20 sabores feita com as melhores 
matérias-primas”, salientou o gerente de 
vendas Eloir Chemin. A Fröhlich ganhou 
o prêmio como Anunciante do Ano da 
Revista Agas. “Aqui encontramos parceiros 
e amigos, sempre procurando uma boa 
integração”, disse o diretor-presidente, 
Lauro Fröhlich.

O Carrinho Agas de Melhor Forne-
cedor de Conservas e Temperos foi para 
as Conservas Oderich. “Isso só aumenta 
nossa responsabilidade e nossa obrigação 
de levar aos clientes produtos que primem 
pela qualidade e agradem ao consumidor 
na relação custo-benefício”, resumiu o 
diretor-presidente, Marcos Oderich. Fa-
bricante do Produto Lançamento do Ano, 
o Energético Elev, a Fruki ficou surpresa 
com a escolha. “Lançarmos a bebida em 
maio e em novembro recebermos tamanho 
prêmio, ainda mais numa categoria tão 
competitiva, com players tão importantes 
no mercado, é especial”, observou o diretor 
comercial João Carlos Miranda.

O presidente da Superpan, Arildo 
Bennech Oliveira, novamente ergueu o 
troféu na categoria Melhor Fornecedor de 
Pães Congelados. “A conquista é motivo de 
muita alegria e de mais responsabilidade. 
Estamos sempre pensando em inovação de 
produtos e serviços”, afirmou. Eleita como 
Melhor Fornecedor de Rações Pet, a Supra 
conquistou o bicampeonato. Para o gerente 
regional Raul Krieger, o ano de 2017 foi 
marcante: “Levamos o produto ao consu-
midor de forma mais clara, buscando mais 
qualidade, sem corantes”. A Coca-Cola 
Femsa venceu como Melhor Fornecedor 
de Refrigerante (Coca-Cola), e sua marca 
subsidiária Heineken recebeu o reconhe-
cimento por ser o Melhor Fornecedor de 
Cerveja Premium e Artesanal. “O Carrinho 
Agas consolida o trabalho de nosso time 

Longo: expansão em 2018 deverá 
ser puxada pelo consumo
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num ano em que aproveitamos para retra-
balhar processos”, recordou o diretor de 
Key Accounts, Adalberto Fofan.

 Novos ganhadores 

A DecSul recebeu pela primeira vez o 
Carrinho Agas como Melhor Distribuidor do 
Ano. “É uma grande satisfação este reconhe-
cimento e mostra que estamos no caminho 
certo”, destacou o superintendente do Atacado 
e Distribuidor da UnidaSul, Edson De Césa-
ro. A indústria Steffenon Alimentos venceu 
na categoria Melhor Fornecedor de Queijos, 
desbancando concorrentes fortes. “Ficamos 
muito alegres. Os supermercados vendem 90% 
da nossa produção”, vibrou o diretor Evandro 
Steffenon. A Mosmann Alimentos, por sua vez, 
foi eleita pela primeira vez na categoria Melhor 
Fornecedor de Massas. “Somos uma empresa 
familiar pequena, de 72 anos, e estar aqui re-
presenta um grande orgulho”, garantiu o diretor 
Paulo César Mosmann.

A força do cooperativismo gaúcho se fez 
valer de novo entre os supermercadistas. Cinco 
representantes do modelo de negócio foram 
agraciadas. Escolhida na categoria Melhor Forne-
cedor de Vinhos, a Cooperativa Vinícola Aurora 
celebrou: “Foi um ano desafiador e subir ao pal-
co é uma honra”, sintetizou o gerente regional 
Sílvio Santos.  A Cooperativa Languiru ganhou 
o prêmio de Melhor Fornecedor de Frango pelo 
segundo ano consecutivo. “Representamos 6 mil 
pequenas propriedades e 3 mil colaboradores”, 
lembrou o presidente Dirceu Bayer.

O autosserviço elegeu a Cooperativa 
Garibaldi na categoria Melhor Fornecedor de 
Espumante. “Nosso foco está voltado a esse pro-
duto, e a distinção nos compromete a crescer”, 
comentou o presidente Oscar Ló. Na Coopera-
tiva Piá, a comemoração pelo troféu de Melhor 
Fornecedor de Iogurtes foi intensa. “Foi coroado 
o esforço de nossos 1,2 mil colaboradores e 3 
mil fornecedores de matéria-prima. A Piá é a 
quinta empresa mais lembrada no Rio Grande”, 
enfatizou o presidente, Jeferson Smaniotto.

Prefeito de Porto Alegre, Nelson 
Marchezan Jr., quer melhor 
tributação para a capitalSartori quer continuidade para 

projeto de recuperação econômica
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Alexandre Gadret, presidente da Rede Pampa de Comunicação (Reconhecimento Agas)
Capacidade de gestão

empresário Alexandre Gadret assumiu a presidência da Rede Pampa em setembro deste ano. “É 
um jovem e está à frente deste grande grupo, que orgulha a todos os gaúchos. Ele mostra uma 
capacidade de gestão e de networking modelar para muitos empresários que estão há décadas no 

mercado”, salientou Longo. Porto-alegrense, 39 anos, Gadret é formado em Engenharia 
Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), mas trabalha em 
comunicação há 20 anos. “É motivo de muita alegria e orgulho ter sido escolhido pela 
Agas, entidade que fortalece o setor supermercadista com princípios de atuação claros”, 
disse. Otimista, ele acredita que o sucesso da empresa reside na percepção da mudança 
de hábitos de consumo da população. 

Terezinha Zaffari Sonda, presidente do Grupo Master (Mulher Supermercadista)
Força e brio

troféu foi entregue à empreendedora Terezinha Zaffari Sonda, natural de Erval Grande e cidadã 
de Erechim há 50 anos. Presidente do Grupo Master (11 lojas) desde 2011, é viúva de Alcides 
Sonda, com quem casou nos anos 60, quando a empresa se resumia a um comércio de secos e 

molhados. “É a legítima representante da figura feminina do setor, com uma linda história, 
com brio, trabalho e reconhecimento. Herdeira da maior empresa de capital 100% gaúcho 
do setor, Terezinha construiu sua própria trajetória, ao lado do marido e de suas três filhas, 
no interior do Estado, fazendo da Rede Master uma referência para o segmento”, destaca 
Longo. Atualmente, Terezinha tem a seu lado como diretoras as filhas Cláudia, Cristiane 
e Caroline. A mãe dela, Santina de Carli Zaffari, recebeu o mesmo troféu em 2005.

O

O

O

Histórias vitoriosas
José Ivo Sartori, governador do Rio Grande do Sul (Personalidade Pública do Ano)
Recuperação econômica

governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, foi reconhecido por capitanear o trabalho 
de recuperação econômica do Estado. Segundo o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, o 
prêmio é justo pelo combate ao corporativismo e pela coragem ao enfrentar problemas crônicos 

de caixa. “Este troféu é um estímulo, um voto de confiança”, defendeu. O chefe do Palácio 
Piratini, natural de Farroupilha e ex-prefeito de Caxias do Sul, agradeceu a lembrança, 
lembrou de projetos importantes para 2018 e afirmou que o Estado vive um momento 
de travessia difícil, mas necessária. “O projeto de transformação econômica precisa de 
continuidade para ter sustentabilidade, não por um setor, mas pelos nossos 11 milhões 
de habitantes. O destino de uma sociedade é a mudança, não a estagnação”, concluiu. 
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Além das empresas e marcas eleitas a partir da parceria com o Instituto Segmento Pesquisas, seis personalidades 

foram distinguidas em 2017 mediante votação direta dos supermercadistas gaúchos. São elas: o governador José 

Ivo Sartori (Personalidade Pública do Ano), o empresário Alexandre Gadret, da Rede Pampa (Reconhecimento 

Agas), a presidente do Grupo Master, Terezinha Zaffari Sonda (Mulher Supermercadista), o fundador da Grendene, 

Alexandre Grendene Bartelle (Empresário do Ano), o gerente de vendas da Isabela, Andrei Trindade (Gerente do 

Ano), e o empresário Giovanni Jarros Tumelero, do Jornal do Comércio (Destaque Agas Jovem).

Alexandre Grendene Bartelle, fundador da Grendene (Empresário do Ano)
Produtos de excelência

undador da maior fabricante mundial de sandálias, juntamente com seu irmão Pedro, Alexandre 
Grendene nasceu em 1950 na cidade de Farroupilha. De acordo com Longo, “é um nome que dis-
pensa apresentações, orgulho dos gaúchos por seu arrojo, empreendedorismo e sucesso”. Tendo ganho 

o mundo sem esquecer suas raízes, levando a excelência dos produtos do RS para os cinco 
continentes, seu trabalho lhe valeu o prêmio de Empresário do Ano. Por questões profissionais, 
ele não pôde comparecer à entrega, mas o diretor comercial de Trade Marketing da marca, 
Ricardo Alarcon, agradeceu em seu nome: “Entramos no ramo dos supermercados há pouco 
tempo, com ótimos resultados. O setor já representa 15% dos negócios da empresa como 
um todo e as vendas crescem a mais de 50% ao ano. É espetacular”, destacou.

Andrei Trindade, gerente de Vendas Isabela (Gerente de Vendas do Ano)
Olho no olho

gerente de Vendas do Carrinho Agas 2017 é Andrei Trindade, responsável pelas contas da 
Isabela no Estado. “Andrei consegue manter o olho no olho nas negociações, fazendo com que 
ainda sintamos a Isabela como uma marca gaúcha, mesmo após sua aquisição pelo Grupo M.Dias 

Branco. O supermercadista local valoriza muito essa manutenção da raiz”, explica Longo. 
Para Trindade, o prêmio pessoal foi uma grata surpresa. “É uma honra, agradeço a Deus, à 
minha família, fonte de energia inesgotável, e à equipe. São 22 anos de Isabela, passei por 
diversas fases, com muito suor e trabalho”, comentou. Graduado em Administração de 
Empresas e pós-graduado em Gerenciamento Estratégico, ele é responsável pela gestão da 
área comercial em todos os canais de atuação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Giovanni Jarros Tumelero, diretor de Operações do Jornal do Comércio (Destaque Agas Jovem)
Liderança com juventude

scolhido pelo departamento Jovem da Associação – que congrega 104 supermercadistas com idades 
de 16 a 39 anos –, o Destaque Agas Jovem deste ano foi o administrador de empresas Giovanni 
Jarros Tumelero, diretor de Operações do Jornal do Comércio. “É uma jovem liderança que está 

participando ativamente das decisões em uma reconhecida empresa familiar. Além disso, 
teve portas abertas ao trocar experiências com o Agas Jovem”, relata a presidente do grupo, 
Adriana Ortiz. O homenageado, pós-graduado em jornalismo, declarou-se honrado com 
o Carrinho Agas. “Represento aqui a herança de 84 anos da minha família no ramo da 
comunicação. A escolha dos supermercadistas mostra que estamos fazendo um trabalho 
certo, que temos um norte e devemos seguir em frente com força.”
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s ganhadores 
do troféu 2017
O Foram 32 empresas (76% gaúchas)

e seis personalidades premiadas 

por seus serviços em prol do 

desenvolvimento do varejo 

supermercadista e da economia

c
ar

rin
h

o
ag

as
2

0
1

7

Fröhlich

Anunciante do Ano Revista Agas

Cooperativa Languiru

Melhor Fornecedor de Frango

Nestlé

Melhor Fornecedor de Café

AHT Equipamentos

Melhor Fornecedor de Equipamentos

Decsul

Distribuidor do Ano

P&G

Melhor Fornecedor de Higiene e Beleza 

Best Beef

Melhor Fornecedor de Carne Bovina

Cooperativa Garibaldi

Melhor Fornecedor de Espumantes

Neugebauer

Melhor Fornecedor de Bombonière

Girando Sol

Melhor Fornecedor de Amaciantes

Conservas Oderich

Melhor Fornecedor de 
Conservas e Temperos

Cooperativa Piá

Melhor Fornecedor de Iogurtes

Isabela

Melhor Fornecedor de 
Biscoitos e Torradas

Sysmo Sistemas

Melhor Fornecedor de 
Serviços e Tecnologia

Heineken

Melhor Fornecedor de Cerveja 
Premium e Artesanal

Orquídea

Melhor Fornecedor de Farinhas e Grãos
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Supra

Melhor Fornecedor de Rações Pet

Mor

Melhor Fornecedor de Utensílios

Superpan

Melhor Fornecedor de Pães Congelados

Energético Elev – Fruki

Produto Lançamento do Ano

Alexandre Grendene Bartelle 
(Grendene)

Empresário do Ano

Coca-Cola

Melhor Fornecedor de Refrigerante

Cooperativa Vinícola Aurora

Melhor Fornecedor de Vinhos

Mili

Melhor Fornecedor de Papéis

Programa Juntos para Competir 
(Sebrae/RS)

Destaque Agas 

Terezinha Zaffari Sonda 
(Grupo Master)

Mulher Supermercadista

Suvalan

Melhor Fornecedor de Suco Pronto

Ritter

Melhor Fornecedor de 
Naturais e Integrais

Reciclus

Melhor Fornecedor de Logística Reversa

Cooperativa Santa Clara

Melhor Fornecedor de 
Produtos Zero Lactose

Andrei Trindade 
(Isabela)

Gerente do Ano

José Ivo Sartori 
(Governador do Estado)

Personalidade Pública do Ano

Parati

Melhor Fornecedor de Suco em Pó 

Mosmann Alimentos

Melhor Fornecedor de Massas

Steffenon Alimentos

Melhor Fornecedor de Queijos

Unilever

Melhor Fornecedor de 
Produtos de Limpeza

Giovanni Jarros Tumelero 
(Jornal do Comércio)

Destaque Agas Jovem

Alexandre Gadret 
(Rede Pampa)

Reconhecimento Agas



F Em sua 34ª edição, o 

Carrinho Agas contou com a 

participação dos 252 maiores 

supermercadistas do Rio 

Grande do Sul na eleição dos 

melhores fornecedores

lashes   
da noite
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da Cruz e o seu marido, 
Jurandir, naturais de Santo Ângelo, compraram 
uma fruteira e mercearia pequena, de aproxi-
madamente 80m², em 2013, na cidade de Novo 
Hamburgo. Depois adquiriram um negócio similar, 
com dimensões semelhantes, que se chamava 
Dona Quitanda. “Gostei do nome. A partir de 
então, as duas lojas passaram a funcionar sob essa 
denominação”, conta Cirlete. 

Sempre preocupada com o sucesso financeiro 
do negócio, a empresária ficou interessada quando 
alguém falou sobre a Redefort e as vantagens de 
pertencer a uma rede de supermercados. “Fui 
procurar mais informações, telefonei e agendei 
uma visita”, lembra. Para se adequar aos requisitos 
e padrões da rede, o casal decidiu concentrar o 
trabalho em apenas um dos pontos de venda, para 
investir nele e ampliar a área de vendas. Decidi-
ram alugar um ponto ao lado da Dona Quitanda 
original, um espaço de 230m², localizado na rua 
Marcílio Dias, bairro Rio Branco. “Em 2015, 
entramos para a Redefort. Decidimos manter 
o nome, pois já tínhamos uma boa clientela e 
éramos conhecidos pelos consumidores”, afirma 
a empreendedora. “Foi o momento mais marcan-
te da nossa trajetória. Com a mudança, alterou 
totalmente a forma como trabalhamos, para nos 
enquadrarmos no padrão da rede. Além disso, 
passamos de operar como uma pequena fruteira 
para um supermercado”, conta.

A participação na rede possibilitou ao mercado 
trabalhar com preços mais competitivos e facili-
dades para negociação. “A maioria dos produtos 
nós conseguimos com os fornecedores que a Rede 
disponibiliza.” Um dos benefícios é a central de 

distribuição de hortifrutigranjeiros. Antigamente, 
era preciso ir de duas a três vezes por semana até a 
Ceasa, em Porto Alegre, para abastecer o setor. 

Atualmente, sete funcionários trabalham no 
local, incluindo os filhos, Giovani e Janete. “É pra-
ticamente uma empresa familiar”, ressalta Cirlete, 
que se ocupa sobretudo da área financeira e da frente 
de caixa. Jurandir é o responsável pelas compras, 
enquanto Giovani e Janete trabalham no caixa, na 
parte central e no hortifrúti.

A abertura de uma padaria e de um açougue, 
junto com a ampliação, dobrou o faturamento da 
empresa. A encarregada do setor financeiro estima 
que o crescimento em 2017 fique em torno de 
20%, e projeta um aumento um pouco menor, 
de 15%, para 2018. “O maior desafio é manter a 
empresa economicamente saudável. É uma tarefa 
difícil seguir sempre crescendo”, analisa. A padaria 
vende hoje entre 500 e 700 pães diariamente, 
sendo o pão francês o carro-chefe.

Para o ano que vem, o Dona Quitanda quer 
melhorar a estrutura física da padaria, fazendo 
uma reforma nas instalações e agregando produtos 
para o setor. “Além disso, queremos investir na 
qualificação do nosso pessoal e melhorar o aten-
dimento”, projeta Cirlete.

D
Casal fechou uma loja para apostar na ampliação de outro ponto de 

venda a fim de entrar na Redefort. A abertura de uma padaria e um 

açougue também impulsionou o faturamento do Dona Quitanda, 

localizado em Novo Hamburgo 

cirlete souza 
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etapas essenciais ao bom gerenciamento 
de categorias nos supermercados é a definição dos 
seus papéis: destino, rotina, sazonal ou conveniência. 
No caso desse último, estão contidos diferentes tipos 
de produtos que, mesmo sem alto giro e grande 
variedade de marcas, podem trazer bons resultados 
à empresa e fidelizar o cliente. Tê-los na loja dá ao 
consumidor a sensação de um serviço completo, de 
que lá ele encontra tudo o que precisa.

As categorias de conveniência, ou comple-
mentares, representam de 15% a 20% do sorti-
mento supermercadista. Elas são representadas 
por produtos cuja diversidade não é ampla nem 
profunda. Os melhores exemplos são utilidades 
domésticas, materiais elétricos, escolares e au-
tomotivos, linha pet, brinquedos, entre muitos 
outros. Enfim, o supermercado não é o varejo de 
referência para a aquisição de tais itens, mas o 

uma das fato de vendê-los nas gôndolas dá ao shopper um 
conforto, sanando suas necessidades.

Aumento do tíquete médio 

De acordo com Wagner Picolli, gerente 
de Atendimento ao Varejo na Nielsen que 
desenvolve projetos no âmbito do gerencia-
mento de categorias em todo o Brasil, para 
o varejista os produtos complementares 
aumentam o tíquete médio (já que são com-
pras não planejadas) e apresentam margem 
de lucro maior. “A loja que os oferece tem 
ganho de imagem. Gerar essa percepção é o 
principal objetivo, porque isso fideliza, cria 
lealdade”, sintetiza.

Outro especialista em Varejo, pós-gra-
duado em Marketing, o administrador Mau-

A venda de produtos de 

conveniência é uma das 

estratégias do varejo para 

fidelizar o consumidor S
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Fonte: Nielsen

rício Grandeza aponta que a aquisição dos 
produtos dessa categoria pode se dar de três 
formas: por impulso, quando o consumidor 
já está dentro da loja; por emergência, quan-
do o cliente tem a necessidade de adquirir 
determinado item por qualquer motivo de 
urgência, num prazo de tempo específico; e 
de primeira necessidade, quando o cliente 
necessita comprar uma mercadoria para 
satisfazer uma necessidade básica.

Um levantamento realizado em 2016 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)
e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) avaliou que 34% dos entre-
vistados admitem gastar mais do que o plane-
jado quando estão em supermercados. Apesar 
de as compras sem planejamento serem uma 
prática comum em todas as classes sociais, o 
estudo revelou que esse hábito tem sido mais 
recorrente com a classe C. A renovação das 
lojas em estabelecimentos amplos e com maior 
variedade de produtos é uma das principais 
razões apontadas para o comportamento. 

Facilitar a vida

Uma categoria destino, por exemplo, pode 
ficar no final do corredor – considerando o sentido 
de entrada do shopper no setor. Dessa maneira, o 
cliente percorre toda a seção e conhece outras ca-
tegorias/ segmentos que geram maior lucratividade. 
O recomendado para as mercadorias de conveniência 
são as gôndolas à direita, como no caso da seção de 
bazar, ou mesmo displays, ilhas ou pontas de gôndola 
perto de alimentos ou produtos de alto giro correla-
cionados. “Uma lanterna, um funil, um caderno. Tais 
produtos dão ao comprador a ideia de que no seu 
supermercado ele encontra um pouco de tudo e lá 
pode resolver uma grande parte de suas necessida-
des. São compras moderadas, não frequentes, e por 
isso mesmo o consumidor não guarda na mente um 
preço-base de referência pelo item”, explica Picolli. 
Ao reservar espaço para SKUs complementares, 
mesmo que de um jeito simples, o estabelecimento é 
reconhecido e pode obter bons lucros. “Nem sempre 
é preciso oferecer várias marcas, cores ou tipos. Basta 
o modelo mais vendido”, diz. 

Saiba mais sobre os papéis de cada categoria

escolha do papel estratégico de cada categoria, e posteriormente das estratégias adotadas para elas, in-
fluencia diretamente as decisões de marketing, a definição do sortimento, a precificação, a promoção e o 
merchandising. De acordo com especialistas no ramo, a maior dificuldade dos gestores é, uma vez definidos 
o papel e a estratégia, conseguir elaborar ações de vendas e abastecimento coerentes.

As categorias de destino representam de 5% a 7% do sortimento. São elas que diferenciam a loja da 

concorrência, tendo importância-chave para o negócio por sua rentabilidade e contribuição nas vendas. 

Ocupam espaço destacado nas gôndolas, chamando a atenção do comprador por sua amplitude e 

profundidade. A empresa deve oferecer todos os segmentos e 95% dos SKUs de cada um.

As categorias de rotina representam de 55% a 60% do sortimento. São as grandes responsáveis pelo fluxo 

de caixa, fundamentais a um estabelecimento supermercadista por conterem produtos normalmente 

presentes nas listas de compras. Ocupam bom espaço nas gôndolas, com cerca de 80% do mix 

procurado pelos clientes da região. 

As categorias sazonais ou ocasionais representam de 15% a 20% do sortimento, de acordo com o calendário. 

Seus produtos podem ser expostos em pontos diferenciados na loja, em displays ou ilhas. No Natal, 

destacam-se os panetones, por exemplo, assim como na Páscoa vendem-se os ovos de chocolate. Há 

imensa variedade de produtos somente no período-chave, depois o súper reduz os SKUs até o ponto de 

sobrar somente um ou nenhum.  

As categorias de conveniência somam de 15% a 20% do sortimento. São produtos de baixo giro, para os 

quais o autosserviço não é a principal referência de vendas, como as utilidades domésticas ou a linha pet. 

O supermercado oferece opções, sem muita variedade, para o cliente ter a sensação de que lá encontra 

tudo o que precisa para o seu dia a dia.
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Com opções mais leves para refeições, 
a Danieli Alimentos lança duas novas opções 
de linguiças – de frango e suína com pimenta.  
A primeira conta com a leveza da carne da ave, 
enquanto a segunda tem picância agradável e 
é ideal para churrascos e aperitivos.

A linha de marshmellows da Boavis-
tense agora apresenta novidades – os Fruit 
Mellows, balas em forma de frutas, dispo-
níveis nos sabores de abacaxi, morango e 
uva. Os doces recebem ainda um recheio 
líquido cítrico, que confere à maciez do 
marshmellow uma combinação única.

Desenvolvidas para bebês que nascem an-
tes do previsto, as fraldas Pampers Prematuros 
chegam ao mercado brasileiro após três anos de 
desenvolvimento. Entre os diferenciais da linha 
estão o cuidado com a pele do bebê, o tamanho 
reduzido e a flexibilidade de ajustes para não 
machucar as pernas do recém-nascido.

O leite em pó Molico inovou sua fórmula para 
ajudar a mulher brasileira a suprir suas necessida-
des nutricionais de cálcio, vitamina D, magnésio e 
ferro. O produto, na embalagem de 280g, ajuda na 
prevenção da osteoporose e no bom funcionamen-
to do sistema imunológico. É o único da categoria 
com vitaminas do complexo B.

MolicoFórmula 
especial para mulheres

Boavistense Macios 
e azedinhos

DanieliPimenta e
frango para embutidos

PaMPersLançamento
para prematuros
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Apresentando uma proposta mais clean, as 
embalagens da marca Frily foram repaginadas, 
com um design moderno que melhora a exposi-
ção de informações. Além disso, as rações agora 
chegam ao público sem aromatizantes e com 
redução de corantes artificiais, para prover aos 
pets alimentação de melhor qualidade.

As cervejas especiais Província, com fábrica 
em Santa Maria, estão lançando cinco estilos da 
bebida no formato long neck, puro malte, com 
tampas abre fácil: Witbier, Lager, Amber Lager, 
Session IPA e Fruit Beer sem álcool com maçã. 
O consumidor poderá comprar a embalagem four 
pack em todos os tipos.

Foram lançados, pela Garoto, três no-
vos tabletes de Baton, nos sabores ao leite, 
branco com recheio creme e ao leite com 
recheio creme. Os produtos são formulados 
com tecnologia de microaeração, que con-
fere mais cremosidade ao chocolate.

FrilyNova
embalagens e fórmula de ração

ProvínciaCervejas 
com tampa fácil

nescauAchocolatado com
muita proteína e zero açúcar

Voltada a jovens adul-
tos que buscam uma ali-
mentação mais balanceada, 
a bebida Nescau Protein+ 
chega ao mercado ofere-
cendo um achocolatado 
com 13g de proteínas e 
zero adição de açúcares. 
O produto combina o sa-
bor da bebida à reposição 
proteica necessária para 
práticas esportivas. 

GarotoNovos 
tabletes de Baton
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Para crescer e se desenvolver, o varejo precisa sentir segurança nos seus 

processos, desde a contratação dos fornecedores até a disposição de 

estoque, passando pela organização de loja e questões burocráticasCuidado com o sinistro

Preparado para tudo
máxima “prevenir é sempre o melhor remédio” 
deve reger o empresário no momento de optar 

pela contratação de algum seguro, afinal, será ele o 
salva-vidas caso ocorra algum sinistro, protegendo 
o negócio dos riscos. Os supermercados contam 
com diversas modalidades de seguro, incluindo a 
estrutura física e também itens financeiros. Então, 
o empreendedor deve atentar à sua realidade finan-
ceira e de negócios para avaliar todas as opções.  

Cartas na Mesa
m geral, os supermercados não precisam entregar 
documentações especiais para firmar contrato de 

apólice. Entretanto, elas devem apresentar de forma 
detalhada as regras vigentes quando da contratação. 
Então, não deixe de disponibilizar documentos como 
controle de entrada e saída de mercadorias, relatórios 
periódicos de inventário de mercadorias, controle de 
check-out com sangria e comprovantes de depósitos 
bancários, entre outros.
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Todo cuidado é pouco
ssim como em qualquer outra área de 
atuação, o ideal, no caso da contratação de 
um seguro, é buscar por informações sobre 
seguradoras e corretoras que terão a res-
ponsabilidade pelo seu serviço. A pesquisa 
também deve incluir os dados do corretor 
que atenderá a empresa, uma vez que ele 
poderá ser seu contato em momentos difí-
ceis, então é necessário contar com alguém 
de confiança que seja assertivo em situações 
necessárias. 

A

A

E

Seguindo à risca 
a contratação de um seguro, é necessário cui-
dar a inclusão dos dois tipos de risco – evento 
que dará direito à indenização do segurado. 
Em caso de risco absoluto, a quantia a ser 
recebida será a mesma do prejuízo, sem 
necessidade de proporcionalidade. Já no 
risco relativo, a indenização será referente 
ao valor pago à seguradora na contratação do 
serviço, e a empresa arca com os custos que 
ultrapassam a parte paga ao seguro. 

N



Obrigatório e necessário
cobertura básica inclui indenização para 
danos ao prédio do supermercado e seu 

conteúdo, incluindo mercadoria e aparelhos. 
Os eventos cobertos por este seguro abarcam 
incêndios, queda de raios ou explosões. Como 
este seguro é obrigatório, o ideal é que o em-
presário busque por opções com melhor custo/
benefício, que contemplem as características e 
necessidades específicas do súper. 
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Cuidando do cash
ara proteger a empresa de sinistros crimi-
nosos, como roubo ou furto qualificado, 
o seguro pode oferecer a indenização caso 
aconteçam esses crimes e/ou sejam reali-
zados sob ameaça à vida ou integridade 
física das pessoas do estabelecimento. 
Outra opção é o seguro contra roubo de va-
lores, que inclui dinheiro, moedas, metais 
preciosos, certificados de títulos, ações, 
cupons, cheques e ordens de pagamento 
que representem dinheiro. 

Sem pane
om os supermercados cada vez mais mo-
dernos e automatizados, o empresário deve 

considerar a contratação de um seguro de equi-
pamentos eletrônicos, que incluem proteção de 
aparelhos como computadores e componentes 
de hardware até terminais de check-out, balanças 
eletrônicas, consulta de preços e sistemas de 
no-break, entre outros. Entretanto, vale frisar 
que o seguro só protege as máquinas de danos 
de causa externa, causados por agentes que não 
fazem parte do bem danificado. 

P

C

A

De olho em São Pedro
ambém existe proteção contra fenôme-
nos naturais, incluindo alagamentos e 
desmoronamentos. O primeiro protege 
contra perdas e danos materiais causados 
em decorrência direta de inundações, en-
quanto o outro abarca todos os acidentes 
de destruição parcial do prédio. Ambos 
sofrem uma seleção muito criteriosa por 
parte das seguradoras, que levam em 
consideração alterações climáticas e carac-
terísticas naturais da região para formular 
essas apólices. 
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penho excepcional de professores e alunos, com 
trabalhos aprofundados que podem e devem ser 
aplicados nas empresas posteriormente, melhoran-
do suas gestões”. A entidade foi fundada em 2008 
e representa mais de 300 empresas do comércio 
varejista de gêneros alimentícios, de minimercados 
a hipermercados, portanto apoia iniciativas como a 
do GES, que leva qualificação ao setor.

O gerente de loja do Comercial Zaffari, An-
derson Minikel, ressalta a excelência do curso, prin-
cipalmente devido à dedicação do departamento 
de capacitação da Agas. “Além disso, foi uma noite 
muito especial para nós, pois, quando estamos no 
palco, vemos um filme na nossa cabeça de tudo o 
que passamos. Sem falar que é sempre bom estar 
entre os colegas, com quem formamos amizades”, 
comenta. Ele observa que o final da qualificação 
foi ainda mais completo, pois foram abordadas te-
máticas muito completas e totalmente referentes à 
prática supermercadista. Minikel aponta que o cur-

so veio para completar a sua formação 
acadêmica em Ciências Contábeis com 
pós-graduação em Marketing e Geren-
ciamento: “Estou apenas há dois anos 
no segmento, então o curso agregou em 
muito no meu trabalho diário, comple-
mentando a minha vivência com teorias 
próprias do setor varejista”. O gerente 
de loja ainda observa que, devido à óti-
ma coordenação do curso, com pessoas 
que trabalham para obter o melhor dos 
alunos, a recomendação é que colegas 
supermercadistas participem do próxi-
mo grupo do GES, em 2018. 

 de 31 de outubro foi muito especial para 
o grupo de 22 gestores supermercadistas partici-
pantes do GES de Passo Fundo, que receberam, 
das mãos do presidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo, o certificado de conclusão do curso de 
Gestão em Supermercados. Foram ao todo seis 
meses de formações, divididos em aprendizados 
teóricos e práticos sobre as mais diversas áreas do 
varejo supermercadista. A celebração foi realizada 
no Clube Comercial e teve a presença do gerente-
executivo da Associação, Francisco Schmidt, do 
coordenador de Capacitação, Francisco Brust, e de 
professores e homenageados. O orador da turma foi 
Luis Carlos Caramori, que falou, em seu discurso, 
sobre a importância das empresas e dos familiares 
para os gestores.

Segundo o presidente do Sincogêneros de Passo 
Fundo, Ivan Manfroi, e diretor da Rede Super Útil, 
foi uma honra receber o GES na cidade: “É um 
curso de grande qualidade e vimos um desem-

a noite    

F
A primeira turma do GES de Passo 

Fundo recebeu os certificados no final 

de outubro, comemorando o fim do 

ciclo de seis meses de formação

ormatura da primeira
 turma de Passo Fundo





64 Revista AGAS (janeiro/fevereiro 2018)

c
ap

ac
ita

ç
ão

Para o presidente do Sindigêneros SM e 
supermercadista, Gilberto Cremonese, ter uma 
formação como o GES na cidade significa mais 
qualificação para os trabalhadores, que, desta ma-
neira, melhoram a prestação de serviços. “Além 
disso, pela troca com colegas de outras empresas, 
também se criam relacionamentos e networking, 
fortalecendo o setor.” O Supermercado Santa 
Marta, empreendimento de Cremonese, contou 
com dois funcionários participantes do GES, 
um do setor de Recursos Humanos e outro da 
área Administrativa. “Esperamos um retorno 
de melhor eficiência não apenas em relação às 
funções que exercem, mas também colaborando 
com outros colegas para melhorar o súper como 
um todo”, comenta o supermercadista. Ele ainda 
revela que Santa Maria já está em negociações 
com a Agas para continuar com um bom ciclo de 
formações na cidade. 

O orador da turma, Evandro Rodrigues, gerente 
de Prevenção de Perdas e Segurança do Trabalho 

dos Supermercados Peruzzo, de Santa Ma-
ria, conta que a formação foi excelente, pois 
representou uma reciclagem de conceitos de 
varejo ministrada por instrutores muito bons. 
“Eu estava fora do segmento de supermercados 
desde 2007, então foi fundamental para reto-
mar alguns conceitos e complementar a minha 
formação acadêmica, que foi em Segurança 
do Trabalho”, ressalta. Ele ainda recomenda o 
curso, dizendo que a abordagem sobre a parte 
financeira e também sobre a  Gestão de RH foi 
muito bem ministrada, e que recomenda a for-
mação a todos os colegas supermercadistas.   

de 23 de novembro foi de festa para 
os 20 integrantes do curso GES de Santa Maria, 
que concluíram o seu ciclo no centro de eventos 
Itaimbé Palace Hotel, com a presença do vice-
presidente da Agas Ezequiel Stein, e também do 
representante da associação na cidade, Gilberto 
Cremonese. A funcionária homenageada da turma 
foi a executiva do Sindigêneros Santa Maria, Elusa 
Oliveira, que revela ser uma honra participar da 
formação dos gestores supermercadistas locais: 
“O curso livre de Gestão em Supermercados se 
tornou um ícone para Santa Maria pela capacitação 
que oferece aos futuros gestores, abrindo novos ho-
rizontes na mente dos seus alunos”. Ela conta ainda 
que acompanha todas as edições e vê que as pessoas 
saem transformadas. “Em relação à homenagem, a 
verdade é que é muito fácil servir quem tem vontade 
de aprender. Eu também aprendo muito, numa troca 
de conhecimentos e vivências.” A executiva reforça 
o apoio ao GES, principalmente pela sua missão de 
formar trabalhadores qualificados para o mercado. 

E a noite

F
Em sua terceira edição, o curso 

GES de Santa Maria certificou 

o grupo de 20 gestores 

supermercadistas em novembro

ormação no 
coração do Estado
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Vida Urgente, cujo horário está marcado para as 
17h. O patrocínio é da Cooperativa Santa Clara, 
com apoio de Água da Pedra. Nas palavras da 
supervisora de Marketing da Cooperativa Santa 
Clara, Kátia Hoffelder Dalcin, a produtora de 
laticínios é parceira da Agas no Projeto Verão, 
mais uma vez, porque é uma forma de estar 
junto aos consumidores no litoral. “Nos cursos 
de culinária, aos sábados, ensinaremos Receitas 
de Verão práticas e saborosas, propondo formas 
diferentes de combinar os nossos produtos. 
Também é uma oportunidade de destacar os 
lançamentos, que já estão nas gôndolas dos 

Verão Agas 2018 está previsto 
para começar no dia 10 de janeiro, em mais um 
veraneio repleto de oficinas práticas para os mo-
radores e veranistas do Litoral gaúcho. No total, 
cinco praias serão contempladas com a passagem 
da escola móvel. A primeira será Quintão, de 10 
a 13 de janeiro, seguido de Cidreira, de 17 a 20, 
e Imbé, de 24 a 27 do mesmo mês. De 31 de 
janeiro a 3 de fevereiro, a iniciativa movimenta 
Capão da Canoa, e o encerramento do programa 
se dá em Capão Novo, de 7 a 10/2.

As oficinas ocorrem das 19h às 21h, com 
exceção da Carreta Kids, a cargo da Fundação 

o projeto

v Escola Móvel da Agas 

percorre cinco praias 

gaúchas em janeiro e 

fevereiro, ensinando 

receitas e boas práticas 

para adultos e crianças

ai começar o 
Projeto verão
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supermercados, promovendo a experimentação 
destas novidades”, observa. 

Às quartas-feiras, das 19h às 21h, haverá a ofi-
cina Mar de Receitas Nordeste. Conforme a analista 
de Comunicação e Marketing da empresa, Jayne 
Tondello, o veraneio agrega diferentes públicos e 
faixas etárias – tornando-se uma oportunidade para 
as marcas ganharem visibilidade e manterem-se 
presentes na mesa dos gaúchos. “Queremos inspirar 
os participantes a botar a mão na massa, aprimorar 
suas técnicas com os produtos Nordeste e criar 
receitas deliciosas”, destaca.

Às quintas-feiras, a indústria Superpan convida 
os interessados a conferir as Receitas Deliciosas com 
a Superpan. Conforme o gerente comercial Fernan-
do Batistello, a empresa vai ensinar receitas práticas 
com os produtos da marca, além de novidades que 
estão para chegar aos supermercados. “Aliamos 
inovação com tradição em padaria, trazendo pro-
dutos que remetem ao passado, mas que recebem 
atualizações constantes. Com a Escola Móvel, 
temos a resposta direta do consumidor em relação 
à qualidade de nossos produtos”, salienta. 

Às sextas-feiras, é a vez da oficina O Verão 
dos Bichos com Pedigree e Whiskas, a cargo da 
Oniz Distribuidora. O supervisor comercial da 
companhia, Cristiano Fagundes da Silva, acre-
dita que a oportunidade é ímpar no sentido de 
divulgação da linha de produtos para animais 
de estimação, que se encontra em alta. “Vamos 
mostrar a importância de alimentar bem cães e 
gatos, até porque as rações estão cada vez me-
lhores. O veraneio nos permite atingir um pú-
blico de todo o Estado numa só região”, diz.

Às quartas-feiras, a partir das 17h, a Fun-
dação Vida Urgente promove a Carreta Kids, 
com a oficina A Flor e a Borboleta. De acordo 
com a presidente da entidade, Diza Gonzaga, a 
parceria com a Agas trará aos turistas a noção 
de que o verão está aí para ser curtido em sua 
plenitude, sem descuidar da vida. “Atingindo as 
crianças, vamos também conscientizar os pais, 
pois eles são multiplicadores de ensinamentos 
e cobram dos responsáveis um comportamento 
seguro. Queremos que todo mundo vá ao litoral 
para se divertir e retorne tranquilo”, afirma.
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Gustavo Henrique Fauth Consultor Sênior para Supermercados da GestOV - Gestão Operacional do Varejo Ltda.

pelo fim. Eu trabalho, 
trabalho, trabalho e meu supermercado tem uma 
margem na última linha, limitada. O resultado de 
lucratividade ao fim do ano pode até estar posi-
tivo, mas gostaria que fosse melhor, um pouco 
ou até muito.

Tenho consciência de que todo o processo do 
meu supermercado produz perdas. Só não sei exa-
tamente quanto e onde. Aliás, corrigindo um pouco: 
o açougue não me dá confiança que está lucrando, 
e no hortigranjeiro vejo as mercadorias indo para o 
lixo, às vezes aos montes. Eu vejo e sinto. Porém, 
acredito que é pouco frente à trabalheira e ao custo 
que daria para controlar estoques e as perdas.

Sabe... Até fui num evento de Prevenção de 
Perdas da Associação Gaúcha dizendo que dá 
para ganhar dinheiro reduzindo perdas. Não sei 
não. Escreveram uma Cartilha de Prevenção de 
Perdas, está lá no site, declarando que o início é 
comigo, que sou dono e diretor, e é quem deve 
tomar a decisão – sem dar para trás. Demonstraram 
que cuidando das perdas dá para reaver 2,28% de 
margem. Nossa! Se eu, legal, ganho 2%, imagina 
ficar com 4,28% de lucratividade! Huummm. Já 
me interesso. Vou fazer.

Começo com a gestão do estoque via inven-
tários rotativos. Planejo e me organizo para fazer 
todo dia o inventário de uma pequena parcela do 
meu sortimento em estoque. Nas seções, descubro 
que preciso fazer algumas mais constantes. Vi que 
é bom inventariar o açougue de 15 em 15 dias, e o 
hortifrutigranjeiro, o FLV, toda semana. Descobri 
que quando são produtos muito movimentados, 

vamos começar principalmente de venda a peso, retalho e trans-
formações, ou muito visados por furtos e desvios, 
a distância no tempo entre um inventário e outro 
faz aumentar as faltas. Daí, acho que tem uma 
quantidade no estoque e não tem, creio que tinha 
uma coisa e tem outra!

Eu não acreditava que meu estoque era de-
sorganizado e bagunçado. Como não consegui 
dar conta de gerir mais isto também, e vi que é 
fundamental, às vezes é mais do que a margem, 
criei a função de prevenção de perdas e treinei um 
colaborador de minha confiança para me ajudar, 
talvez pensando em criar mais tarde a gerência de 
Prevenção de Perdas.

Descobri as perdas operacionais e as perdas 
desconhecidas. Mas e as causas? As causas são 
muitas. Cada departamento, seção, categoria 
ou produto tem sua maneira de causar perdas. 
Nos perecíveis, 80% são quebras operacionais, 
ou seja, feita pela operação, pelos processos de 
se lidar e vender os produtos; em não perecíveis, 
20% estavam ligados a dano ao produto. Do meu 
faturamento líquido, já identifico 51% das perdas 
nos perecíveis, no entanto, apenas 32% dos não 
perecíveis. Quero saber mais!

Interessante saber que um dos benefícios que 
estou observando é que quando falamos no Grupo 
de Prevenção que organizei sobre as causas das 
perdas, para resolvê-las ou diminuí-las, meu su-
permercado fica mais organizado pelos processos 
revistos, dando a oportunidade de quando eu for 
abrir a filial que estou planejando não reproduzir 
os erros. Vou estar bem mais no controle.
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Buscando retomar as vendas 

após o verão, a Páscoa é 

uma oportunidade do varejo 

para alavancar os negócios, 

principalmente com a venda 

de pescados e doces 

ano é, em geral, o momento em que o 
empresário supermercadista se dedica a planejar o 
ciclo que se inicia. Além de colocar as contas em 
ordem e revisar contratos, esse momento deve ser 
de preparação para uma das primeiras datas come-
morativas de relevância para o comércio – a Páscoa, 
que em 2018 acontece no domingo de 1º de abril. 
Segundo comenta a consultora empresarial e ins-
trutora da Agas, Madeleine Schein, todas as ações 
da empresa devem passar por um minucioso pla-
nejamento com antecedência, o que inclui as ações 
promocionais. “Já vi muitas empresas deixando de 
ter lucro por realizarem atividades informalmente, 
geralmente limitadas pelo tempo.”

Para facilitar essa preparação, Madeleine 
indica que ainda em janeiro o empresário crie um 
calendário e destaque todas as datas comemorativas 

antecipadamente, o que facilita a visualização delas 
ao decorrer do ano. No caso da Páscoa, há muitos 
fatores a serem explorados para que a data alavanque 
lucros para o supermercado. Depois de um período 
geralmente mais fraco em rendimento, como é o 
verão, a Páscoa vem para dar um up nas vendas do 
varejo. A atenção, segundo Madeleine, deve estar 
voltada para os produtos da data, com foco principal 
nos alimentos: “Não é só o chocolate, é também o 
peixe da sexta-feira e o almoço de domingo. No 
Brasil, a tendência é comemorar com refeições”. 

A dica da consultora é realizar um mapea-
mento do público-alvo do supermercado, pau-
tando a quantidade de pessoas que passa pelo 
supermercado, definindo consumidores por 
gênero, filhos, faixas etárias e classe econômica.  
“Para quem tem grande quantidade de visitação 
infantil, uma possibilidade são as pinturas faciais, 
algo rápido e relativamente barato para oferecer 
nos picos de venda do dia”, comenta. Para o público 
adulto, oficinas de harmonização de bebidas com as 
comidas são boas pedidas. “Ilhas de vinhos com de-
gustação colocadas perto da peixaria podem induzir 
a compras, possivelmente criando um consumidor 
de determinados produtos”, completa.  

No caso do chocolate, ela ressalta o cuidado 
com produtos especiais, incluindo a importância 
de cuidar dos itens para alérgicos, como doces sem 
glúten e sem lactose, além de opções diet e zero 
açúcar. “É preciso pensar em outras abordagens, co-
nhecendo o consumidor e lhe dando opções”, reflete 
Madeleine. Além disso, ela aponta, é cada vez mais 
comum o hábito de viver sozinho, incluindo jovens e 
até idosos. Então, uma estratégia interessante apon-
tada pela consultora é oferecer opções em menor 
quantidade, de maneira que se levem mais produtos 
e itens diferentes, o que pode acabar aumentando o 
tíquete final  e a satisfação do cliente. 

e olho no ninhoD
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município de Mariana Pi-
mentel, a 90 km de Porto Alegre, o Super Elsner, 
sob a bandeira da Rede Unimax, foi fundado em 
junho de 1975 por Nairo Waldemar Elsner e sua 
esposa, Ismaltina Feijó Elsner. Segundo revela o 
atual diretor, Daniel Elsner, o empreendimento 
foi iniciado em um prédio alugado no centro 
da cidade, e, algum tempo depois, partiu para 
espaço próprio: “Três anos mais tarde, o Super 
Elsner, em prédio adquirido, inaugurou uma nova 
unidade, trazendo um conceito de supermercado 
para a região, que, até então, só contava com 
armazéns de secos e molhados”. Daniel ainda des-
taca o trabalho em equipe da família para fazer o 
negócio dar certo, com muita dedicação e esforço 
de todos. “O Super Elsner tinha uma estrutura 
muito enxuta, então o casal e seus filhos peque-
nos se revezavam nas tarefas diárias”, comenta 
Elsner. Outro desafio do início da empreitada 
era a logística de abastecimento da loja, uma 
vez que a cidade era muito pequena e não havia 
a possibilidade de fazer as compras localmente: 
“Além disso, os fornecedores não chegavam até 
Mariana Pimentel, então era preciso viajar a Porto 
Alegre toda semana para fazer compras”. 

Essa particularidade, observa Elsner, regeu o 
estoque do supermercado em seus primeiros anos 
de trabalho: “Antigamente trabalhávamos com 
estocagem maior, devido à dificuldade de entrega 
de produtos da loja, muitas vezes tínhamos que 
ir às indústrias para buscar os pedidos”. Atual-
mente, pela grande variedade de empresas que 
atendem a região, o Super Elsner conta apenas 

com estoque de giro, facilitado pela compra do 
empresário varejista. Por ter sido o pioneiro na 
região a iniciar com o segmento supermercadista, 
Elsner defende que o Super Elsner estabeleceu um 
parâmetro supermercadista na região, e, a partir 
do seu sucesso, outros comércios similares come-
çaram a aparecer, seguindo o mesmo modelo.  

Atualmente, o Super Elsner ainda aposta 
no formato enxuto que o tornou conhecido na 
cidade – são ao todo três check-outs em opera-
ção com 11 funcionários, além de contar com 
padaria, açougue e hortifrúti completos. Para 
facilitar a logística da empresa, Elsner comenta 
que o empreendimento possui um caminhão para 
fazer as compras na Ceasa e também veículo para 
a realização de entregas a domicílio. Para o futuro, 
o diretor do súper revela continuar visando às 
tendências de mercado, acompanhando ideias 
inovadoras e modernizando as operações sempre: 
“Afinal de contas, o supermercado já está na sua 
terceira geração”. 

P
Estruturado em um perfil de negócios 

familiar, o Super Elsner foi o primeiro 

supermercado da cidade e hoje vislumbra 

um futuro de modernidade
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Luiz Carlos Bohn Presidente da Fecomércio-RS

 grande parte dos cida-
dãos criou o hábito de comprar em camelôs, cal-
çadas e feiras, pelo principal motivo de obtenção 
de preços reduzidos. Refiro-me, aqui, ao comércio 
informal e ilegal, na sua totalidade, ou seja, comér-
cio de mercadorias sem procedência identificada, 
contrabandeadas, falsificadas, e isso vale para 
todos os tipos de mercadorias: roupas, calçados, 
brinquedos, óculos, remédios, peças automotivas 
e até alimentos, como o comércio generalizado de 
frutas em esquinas, por exemplo.

 
Ocorre que, como diz o ditado, “o barato sai 

caro”, uma vez que o menor custo acarretará em 
contrapartida, para o consumidor, na inexistência 
de garantia, impossibilidade de troca, gerando ris-
cos à saúde e segurança. Para o comércio formal, 
essa prática gera enorme concorrência desleal, 
impactando a economia local, a arrecadação tri-
butária e também o mercado de trabalho.

 
Transformando esses argumentos em núme-

ros, em 2016 o Brasil movimentou com o comér-
cio informal R$ 983 bilhões (16,3% do PIB); no 
mesmo ano, no Rio Grande do Sul foram movi-
mentados R$ 52,7 bilhões e em Porto Alegre R$ 
10,2 bilhões. Triste realidade, se pensarmos que 
esses números poderiam incrementar a economia 
e incentivar o desenvolvimento de novas empre-
sas, gerar novos postos de trabalho e qualificar 
novos empreendedores.

 
Para se ter ideia do prejuízo gerado por esse 

enorme mercado negro, a pirataria de remédios 
abarca mais de 10% do mercado; já no caso da 

historicamente, falsificação de tênis, estes ficam com mais de 30% 
do mercado, e no comércio de cigarros a pirataria 
é responsável por 50% dessa fatia de mercado.

 
O ponto crucial para começarmos a alterar 

tal cenário é a conscientização de todos: dos con-
sumidores, dos empresários, dos parlamentares e 
dos órgãos públicos. Estamos longe de atingir pa-
tamares como o da França, por exemplo, país mais 
rígido em termos de legislação contra a pirataria, 
impondo penalidades aos fabricantes, vendedores 
e consumidores – isso mesmo, quem comprar um 
produto pirata em Paris será multado! Isto porque 
lá o entendimento das pessoas é de que a pirataria 
está ligada diretamente ao crime organizado.

 
Precisamos perder a visão do “coitadismo”, 

pois ao comprar uma mercadoria do ambulante, 
eu não o estou ajudando, pelo contrário, estou 
contribuindo para que ele permaneça na ilegali-
dade, sem direitos trabalhistas, sem perspectiva 
de qualificar-se e melhorar de vida. Como já 
afirmei outras vezes, comércio ambulante ilegal 
não é trabalho honesto, e quem sairá perdendo 
sempre será a sociedade. Então, neste Natal, 
repense suas compras!

 
Por fim, destaco a campanha da Fecomércio/

RS, intitulada “O Pirata Honesto”, iniciativa da 
entidade em função do Dia Nacional de Combate 
à Pirataria (3/12), visando conscientizar a popula-
ção sobre os prejuízos causados pelo contrabando 
e comércio de produtos falsificados, lembrando, 
por fim, que a pirataria é um fenômeno global 
que afunda a economia global!

astreabilidade 
ao alcance de todos
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Osmar Terra Ministro do Desenvolvimento Social

é que, nos últimos 15 anos, houve 
pouco avanço na desconcentração de renda no 
país. Mesmo o Programa Bolsa-Família e a política 
de reajuste do salário mínimo foram insuficientes 
para reduzir a distância que afasta os poucos que 
têm muito dos muitos que têm pouco. Combater 
a pobreza e reduzir a desigualdade, assegurando 
condições dignas de trabalho, emprego e renda, 
são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas – metas pactuadas 
pelos países até 2030. Essa é uma agenda mundial, 
e o governo Temer vem fazendo o seu trabalho. Pro-
moveu o novo regime fiscal para equilibrar as contas 
públicas e evitar o desperdício. Fez a reforma traba-
lhista para modernizar as relações de trabalho e gerar 
empregos. Reduziu a taxa de juros para estimular a 
retomada do investimento produtivo.

No Ministério do Desenvolvimento Social, 
também estamos fazendo a nossa parte. Eliminamos 
a fila de espera do Bolsa-Família, o que garantiu, 
em 2017, o acesso e o atendimento às famílias que 
realmente precisam de apoio para superar a extrema 
pobreza. Combatemos as fraudes do auxílio-doença 
e promovemos a rigorosa fiscalização dos programas 
sociais, com métodos inovadores de cruzamento de 
dados para evitar o desperdício do dinheiro.

 
Inovamos também ao lançar o Programa Crian-

ça Feliz. A iniciativa já está com abrangência nacional, 
com ações de acompanhamento e geração de estí-
mulos para o desenvolvimento integral das crianças 
brasileiras mais vulneráveis. E, mais recentemente, 
lançamos o Plano Progredir, de inclusão social e pro-
dutiva para as famílias incluídas no Cadastro Único. 
O Progredir proporciona oportunidades de qualifica-
ção profissional, empreendedorismo e emancipação 

a realidade econômica das famílias de baixa renda. As ações são 
realizadas por meio de parcerias com outros ministé-
rios, estados, municípios e a sociedade civil.

 
Nossa proposta é estimular oportunidades de 

emprego e renda a fim de proporcionar a autonomia 
econômica das famílias mais pobres. Reconhece-
remos e multiplicaremos as experiências locais 
exitosas de inclusão produtiva por meio do Prêmio 
Progredir. Estamos também ampliando a oferta de 
microcrédito e de assistência técnica para os em-
preendedores de baixa renda. É a maior proposta 
de inclusão produtiva já feita. Conseguir o sustento 
familiar, por meio do trabalho, não é apenas uma 
questão econômica. É também uma questão de for-
talecimento dos vínculos sociais, de pertencimento 
e de reconhecimento social das famílias.

 
O setor privado é um parceiro fundamental 

para a inclusão produtiva, pois gera empregos, 
desenvolve tecnologias, realiza investimentos e pro-
move o crescimento econômico. O Progredir busca 
compartilhar a política social com o setor produtivo 
e a sociedade. Para isso, criou a Rede de Parceiros 
do Desenvolvimento Social. No Portal do Plano Pro-
gredir, os trabalhadores cadastram seus currículos e 
as empresas disponibilizam novas vagas de emprego 
para as famílias de baixa renda. Um ambiente de 
diálogo e inclusão produtiva que promove a redução 
da desigualdade social.

 
Nosso país tem forte vocação empreendedo-

ra e grandes oportunidades para a retomada do 
crescimento econômico com desenvolvimento 
social. Precisamos que cada um faça a sua parte, 
assumindo, juntos, o compromisso de fazer um 
Brasil melhor e mais justo.
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Associação Gaúcha de Supermercados
Rua Dona Margarida, 320 – CEP 90240-610

Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

Contato: (51) 2118-5200 – agas@agas.com.br

www.agas.com.br
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Antônio Alberto Righi – Santana do Livramento

Antônio Ortiz Romacho – Gravataí

Cláudio Schwerz – Cruz Alta

Jaime José Andreazza – Caxias do Sul

Jairo Antonio Libraga – Santa Maria

José Eduardo Macedo Cidade – Porto Alegre

José Reni Milanezi dos Santos – Imbé   

Leonardo Taufer – Lajeado                   

Lindonor Peruzzo Junior – Bagé

Manuel Ademir Pereira – Viamão                

Paulo Fernando Pfitscher – Porto Alegre

Patrique Nicolini Manfroi – Bagé

Pedro Jacó Schneider – Ivoti

Raymundo Renero Beltrame Neto – Santa Maria

Conselho Fiscal
Cesion do Nascimento Pereira – Capão da Canoa

Franck Flamarion Muller – Taquara

Jacinto da Luz  Machado – Porto Alegre

Luiz Carlos Carvalho – Rio Grande

Olirio Bortolon – Vacaria

Sandro Formenton – Canoas

Representantes junto à Abras
Antônio Cesa Longo

Cláudio Zaffari

Conselho Superior
Ana Saling – Santa Rosa

Cláudio Ernani Neves – Jaguarão

Lindonor Peruzzo – Bagé

Santo Assis Beltrame – Santa Maria

Ugo Dalpiaz – Osório

Agas Jovem – Presidente
Adriana Ribeiro Ortiz – Gravataí

Gerente-Executivo
Francisco Schmidt 

Representantes
Alceu Maggi Borges – Cachoeirinha

Amaury Andre Feron – São Luiz Gonzaga

Ardi Deloi Muller – Taquara

Arlei José Karpinski – Getúlio Vargas
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Celso Miller – Santa Cruz do Sul
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Danilo Tiziani – Porto Alegre
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Gastão H. Weinert – Santo Ângelo
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Rudi Nei Schneider – Panambi

Marili Mombach – Montenegro

Sergio Coppeti – Santa Maria

Tania Maria Ampessan Fochesato – São Marcos

                                                  Departamentos   

 Associado:  atendimento@agas.com.br

 Capacitação:  capacitacao@agas.com.br 
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 Marketing e Eventos:  eventos@agas.com.br
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