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de perto as quatro décadas 
da Associação Gaúcha de Supermercados sabe 
que o sucesso desta entidade não poderia ter se 
consolidado não fosse pela solidez e respaldo 
garantidos pela nossa ExpoAgas. É em clima de 
comemoração dos 30 anos da revista Agas e desta 
grande feira, mas sobretudo com a responsabi-
lidade de proporcionar a cada ano um encontro 
mais produtivo e bem-sucedido a todos, que 
damos a largada para a 30ª edição da Convenção 
Gaúcha de Supermercados e Feira de Produtos, 
Equipamentos e Serviços para o Setor.

Os desafios dessa trajetória foram muitos, 
já que a ExpoAgas é, acima de tudo, um reflexo 
daquilo que vivemos diariamente em nossas 
empresas. O ramo supermercadista é por exce-
lência um setor muito nervoso, que anseia por 
melhorias e possui uma capacidade ímpar de 
adaptação. E assim também se fez a história da 
ExpoAgas, surgida em um pequeno pavilhão da 
Pucrs e hoje estabilizada como a maior e mais 
promissora feira de varejo do Cone Sul.

Neste tradicional palco de bons negócios, 
as principais estrelas historicamente são nossos 

quem viveu expositores, que mobilizam suas equipes com 
atrativos, condições especiais de pagamento e 
lançamentos. É para garantir a satisfação desse 
expositor, que aposta no sucesso de nossa feira, 
que trabalhamos diariamente em um evento cada 
vez mais forte.

Acreditamos que um grande encontro 
só se faz relevante e representativo quando 
abrange empresas de todos os tamanhos e dos 
mais diferentes lugares. Por isso, celebramos a 
participação de expositores que chegam pela 
primeira vez à ExpoAgas, já que mais de 23% 
das empresas estrearão em nossa feira. Além 
de mostrar sua marca e produtos a supermer-
cadistas de todo o país, essas indústrias terão a 
oportunidade de trocar experiências e aprender 
novas técnicas para a gestão do seu negócio. 
Se em 2010 a ExpoAgas movimentou R$ 255 
milhões em negócios nos seus três dias, a edição 
comemorativa aos 30 anos nasce com o desafio 
de ser ainda melhor.

O palco dos bons negócios está montado. 
Venha fazer parte deste encontro das principais 
estrelas dos supermercados gaúchos e brasileiros!

ma história de desafios      
e bons negócios
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Estilos diferentes na hora de consumir
Cada indivíduo é particular. Contudo, apesar das 
diferenças entre eles, é possível segmentá-los em grupos para que seja feita uma leitura mais 

homogênea. Entender os perfis de consumidor é essencial para atingir públicos específicos58
Expoagas 2011
HIstória de oportunidade e tradição
A edição de 2011 da ExpoAgas marca os 30 anos da feira  
e promete ser mais um evento de importantes resultados para o setor 
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coordenadordo Movimento Brasil 
Eficiente e chairman da classificadora 
de riscos SR Rating, Castro é doutor em 
economia pela Universidade de Chicago, 
nos Estados Unidos. A seguir, o colunista da 
revista Época – e palestrante da ExpoAgas 
2011 – fala sobre reforma tributária, código 
florestal e educação. 

Agas Especialistas de diversos segmentos 

preveem um apagão profissional para os 

próximos anos. Quais os possíveis resultados 

desse apagão? Como isso deve influenciar a 

economia do país?

PRC Esse apagão é apenas um alerta no hori-
zonte, não constituirá algo traumático, pois o 
ajustamento da curva de oferta de empregos 
já está se condicionando a um cenário inter-
nacional pouco mais adverso que irá moderar 
o crescimento brasileiro e, ao mesmo, a um 
cenário doméstico menos eufórico. Atin-
gimos o ápice desse ciclo de expansão de 
crédito que ocorreu nos últimos seis anos.

Agas O Brasil está investindo pouco em educação 

e conhecimento? Como promover a questão?

PRC Jamais poderia concordar com a 
afirmativa de que o Brasil investe pouco 
em conhecimento e educação. Diria sim, 
corrigindo, que o Brasil investe muito e 
mal, porque na comparação internacional, 
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emperança nas  decisões ”“Vejo quase como uma ameaça uma reforma 

tributária que não parta da própria sociedade, 

oferecendo o caminho que ela deseja

o Brasil, por exemplo, na faixa de formação superior, ultrapassa – na 
comparação da proporção com o PIB de cada país – os índices de 
muitos países. O Brasil gasta miseravelmente mal e isso ocorre por 
uma insuficiência dos profissionais que administram a educação. 
Já é uma deficiência dos próprios professores, dos currículos e do 
sistema como um todo. Apesar de toda essa falha, o setor privado de 
alguma forma supre a deficiência. As pessoas correm atrás, especia-
lizam-se muitas vezes na própria empresa. Silenciosamente ocorre 
na verdade uma revolução, que é conduzida tanto pelos colabora-
dores como pelas empresas, que gastam bilhões em treinamento de 
pessoal. Normalmente isso não é computado, e se é, o é de forma 
incompleta. É isso que salva a pátria.

Agas Recentemente os brasileiros sofreram com a alta no preço dos com-

bustíveis, e um dos fatores apontados para a elevação é a exportação 

do álcool. Até que ponto a exportação desse produto é benéfica para o 

país? E como solucionar a alta dos preços aqui?

PRC Na realidade, o Brasil está diante de um desequilíbrio entre 
a oferta limitada desse produto, que obviamente ainda tem como 
objetivo atender o lado externo – que não pode ficar desatendido, 
pois o preço internacional de alguma forma pauta o valor domés-
tico. E ao mesmo tempo quando confrontado com o estoque de 
automóveis com disponibilidade para álcool, existe uma demanda 
exponencial muito superior à capacidade de suprimento interno. Em 
outras palavras, uma boa parte desse desequilíbrio decorre de uma 
estrutura tributária e amarrações burocráticas que reduzem drasti-
camente a rentabilidade do que poderia ser uma notável produção 
brasileira, o etanol. Ou seja, existe sim a insuficiência, o cobertor 
é curto. Também não adianta fechar a válvula de exportação para 
criar um mercado cativo com os usuários internos. O mercado deve 
se equilibrar como um todo e para isso o Brasil precisa decidir se é 
uma plataforma mundial de produção de etanol ou não.



Agas O Brasil vem adiando a realização de im-

portantes reformas, como a tributária, política e 

previdenciária. Qual a urgência dessas reformas e 

qual a perspectiva de realização?  

PRC O próprio governo Dilma já sinalizou 
que no caso da reforma tributária, se vier, 
será fatiada. O governo só não explicou 
quais são as fatias e qual o conjunto que faz 
a soma dessas fatias. Particularmente temo 
que se não houver uma séria mobilização da 
sociedade, inclusive por parte do setor do 
comércio, vamos acabar engolindo novos 
tributos apresentados como reforma tribu-
tária. Vamos ainda ver este filme de horror. 
E o governo, ao apresentar modificações na 
pauta tributária, tem como objetivo, apesar 
da enorme e crescente arrecadação, cobrir 
despesas correntes que não param de crescer 
todos os dias. O governo tem tendência de 
inventar novas categorias; já agora ele dá uma 
demonstração disso ao falar da desoneração 
da folha de pagamento. Em tese é muito 
bom, aplaudimos o conceito de desoneração, 
mas quando ele diz qual é a solução para 
manter a arrecadação previdenciária, que 
obviamente não pode ficar desfalcada, ele 
acena com onerar o faturamento das em-
presas, sobre o qual já incide PIS e Cofins. 
Inicialmente o governo queria extinguir essas 
duas contribuições, na versão da reforma 
tributária apresentada em 2008. Em con-
tradição com a simplificação que o governo 
queria promover em 2008, ele vem agora 
reinventar um ônus em cima do faturamen-
to, que nós todos sabemos não é indicativo 
de capacidade de contribuição. Nesse caso 
o varejo deve protestar contra essa falsa 
solução e se colocar em pé de guerra. O 
varejo fatura muito, mas o seu ganho é uma 
proporção relativamente minúscula do fatu-
ramento total. Qualquer acréscimo tribu-
tário, se não puder ser repassado no preço, 
é engolido na margem de lucro do varejista. 
Vejo quase como uma ameaça uma reforma 
tributária que não parta da própria sociedade 
oferecendo o caminho que ela deseja. Atra-
vés do Movimento Brasil Eficiente (www.
brasileficiente.org.br) estamos conduzindo 
um abaixo-assinado e convidamos todas 

as pessoas a se unirem em torno de uma 
bandeira que não é nem a de desonerar ou 
de reduzir a carga tributária imediatamen-
te, já levando em conta que o governo não 
pode passar sem a garantia de arrecadação. O 
cidadão brasileiro tem quase que a obrigação 
de exigir uma simplificação fiscal. 

Agas Um tema de grande repercussão no país 

é o Código Florestal, que aborda dois assuntos 

importantes: preservação ambiental e agricultu-

ra. Se aprovado, como a legislação irá atingir a 

agricultura e a economia?

PRC Sou daqueles que veem o novo Código 
Florestal como um avanço; não acredito 
que o setor rural foi colocado como devas-
tador na foto. Ele apenas cuidou de lem-
brar que as muitas irregularidades que de 
fato aconteceram no processo de expansão 
agrícola têm que ser tratadas com tem-
perança e equidade, tendo em vista que é 
graças ao setor agrícola que contribuiu com 
100% do saldo das reservas brasileiras. 
Se vivemos hoje esta situação de relativo 
conforto e o Brasil se vê com autoestima 
elevada, é o setor agrícola com todos esses 
eventuais pecadilhos ambientais com que 
temos que conviver. Esta é a nossa realidade; 
seria alienado da nossa parte tentar  
en xergar os pecados da agricultura sem ver 
as virtudes. Mas esse discurso de temperança 
não significa compactuar com abusos daqui 
para a frente. Temos que regularizar gradu-
almente aquilo que pode ser resgatado em 
proteção ambiental. E estabelecer regras que 

“A tingimos o ápice desse ciclo de 

expansão de crédito que ocorreu nos 

últimos seis anos” 
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balizem as atividades do agronegócio daqui 
para a frente. Devemos também ter muito 
equilíbrio em estabelecer a proteção ambien-
tal como ela deve ser, levando em conta as 
mudanças antropomórficas que necessaria-
mente a civilização impõe à natureza.

Agas Quais são as perspectivas econômicas para 

o futuro do Brasil? E do Rio Grande do Sul?

PRC Acredito que o Brasil – e nele o RS – 
está salvo pela sorte incomensurável que 
bate nas praias brasileiras, literalmente.  
O pré-sal e novas descobertas de óleo, gás 
e também bacias sedimentares nos colo-
cam diante até de um dilema de natureza 
sui generis, quase que exótica: o que fazer 
com tanto dinheiro? Um dinheiro do 
futuro. Ao meu ver, ao mesmo tempo que 
é uma bonança, quase enxergo como uma 
complicação na nossa história, muito pare-
cida com a que sofre o filho rico, que tem 
um comportamento muito menos operati-

vo do que o filho pobre que teve estímulos 
para trabalhar. Nosso grande desafio hoje 
é fazer algo que não estávamos habituados, 
ou seja, administrar bem nossa afluência, 
o que temos de vantagem em relação aos 
demais. Temos um coeficiente de endi-
vidamento da população e do governo 
relativamente menor que EUA e Europa, 
temos um sistema financeiro mais sólido 
que eles, temos riquezas naturais a nossa 
disposição e um outro pré-sal de igual ta-
manho, chamado agronegócio, que despeja 
uma quantidade de recursos excedentes 
sobre o que importa que financia o gigan-
tesco déficit industrial brasileiro. O Rio 
Grande do Sul, por ser diversificado, tem 
mais é que se organizar financeiramente e 
orçamentariamente e começar a enxergar 
o seu futuro de modo mais estratégico. A 
síndrome e o risco do Brasil hoje é che-
gar à frente do gol e errar quatro pênaltis 
seguidos, como aconteceu na classificatória 
da Copa América.
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Quando falamos em tempos de mu-
danças, precisamos entender o que 
está acontecendo que irá modificar 
em curto e longo prazos os resulta-
dos operacionais. No ano de 2010, o 
setor alimentício cresceu 7,5 vezes 
no estado de Minas Gerais, contra 
1,2 no setor de eletroeletrônicos 

no estado de São Paulo (Revista Exame 18/5/11). Com 
essas informações, podemos afirmar que estão ocorrendo 
mudanças exponenciais, o que inclui uma gestão mais 
agressiva e pontual e resulta em avaliar de forma mais 
eficiente os reflexos que esses dados juntamente com 
outras informações socioeconômicas nos trazem. 

No que permeia as mudanças na gestão financeira, nos 
deparamos com o planejamento tributário e contábil 
como aliado para o setor e vital para a saúde econômica 
dos supermercadistas. O sistema tributário nos reporta 
a uma carga de tributos elevadíssima, com mudanças 
diárias. Empresários que não se detenham em consultar 
profissionais do ramo com expertise na área terão um custo 
elevado por não identificar as mudanças. 

Supermercadistas estão comemorando momentos de 
mudanças e euforia dos consumidores com o aquecimen-
to do ramo além das expectativas econômicas. Diante 
dessa situação, devem-se analisar com planejamento os 
investimentos para que o comprometimento a médio e 
longo prazos não venha a deixar frágil seu fluxo financeiro, 
comprometendo seu patrimônio. 

Precisamos, para manter a sustentabilidade e o percen-
tual de retorno satisfatório, das seguintes qualificações: 
estar além dos concorrentes, na gestão empresarial; mais 
preparados com planejamento eficaz nos departamentos 
tributário e contábil; tranquilidade e segurança nas toma-
das de decisões para alcançar resultados positivos. 

As mudanças sempre testam o nível de comprometimento 
de um líder. Não é a mudança que torna um líder compro-
metido, mas ela revela o grau de comprometimento. 

Lisandro Soares
Consultor empresarial, especialista no ramo varejista e professor 

da Agas nos cursos voltados a Gestão de Negócios 
no Varejo e do GES

Capacitação

A gestão de negócios em 
tempos de mudança
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Chás são a 
preferência no Sul 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), a região Sul do país é a 
que mais consome chás em todo o Brasil. O con-
sumo individual diário de chá chega a 147,6ml, 
correspondendo a 4,4 litros de chá mensais por 
pessoa, sendo que a média nacional é de apenas 
31,3ml por dia nas demais regiões brasileiras.
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Unimax lança 
feira de hortifrútis 
A rede Unimax promove agora promoções 
de hortifrútis nas quartas-feiras. Chamada de 
Quarta-Feira Verde Unimax, a iniciativa prevê 
uma compra conjunta de frutas e verduras. Com 
a disponibilidade de um encarte de ofertas, a 
rede padronizou a qualidade dos produtos e os 
preços praticados.
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Emissão de cheques 
com novas regras
Uma resolução do Banco Central aprovada pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelece 
novas normas sobre os talões de cheques. Agora, 
a responsabilidade de prestar informações sobre 
cheques passa a ser dos bancos – antes essas 
informações eram transmitidas por entidades 
como Serasa e SPC. Além disso, os dados deve-
rão ser mais compreensivos e os bancos deverão 
advertir se há restrições cadastrais, informar 
sobre o histórico de ocorrências com cheques, a 
suficiência de saldo e o estoque de cheques em 
poder do correntista, como também exigir um 
boletim de ocorrência quando o cliente quiser 
sustar um cheque. 

Selo de controle do 
vinho é invalidado
A Justiça Federal do 
Distrito Federal ana-
lisou como incons-
titucional a Instru-
ção Normativa que 
obriga o uso do selo 
de controle em vi-
nhos. A decisão deu 
ganho de causa ao 
mandado de segu-
rança obtido no final 
do ano passado pela 
Associação Brasileira 
dos Importadores e 
Exportadores de Be-
bidas e Alimentos (Abba) contra a Receita Federal. 
Está assegurada por enquanto aos associados da Abba 
a comercialização em todo o país dos produtos sem a 
necessidade do selo. Entretanto, a assessoria jurídica 
da Ibravin afirma que a Receita Federal entrará com 
apelação para a revogação da sentença. 
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Cresce o consumo de 
café gourmet
O consumo de café gourmet obteve um cres-
cimento de quase 22%, segundo informações 
da Associação Brasileira da Indústria do Café 
(ABIC). Além desse dado, o estudo ainda indicou 
que o consumo da bebida fora de casa ascendeu 
307%, acrescendo de 14% em 2003 para 57% em 
2010. Outro fator apontado, da mesma forma, foi 
a disponibilidade dos brasileiros em investir mais 
em um café de qualidade: 45% dos entrevistados 
apresentaram-se aptos a pagar um pouco mais 
por um bom café.

Rede Vivo em 
Caçapava do Sul
A Rede Vivo lançou a sua 24ª loja no mês de maio na cidade 
de Caçapava do Sul. O novo empreendimento possui 2.300 
metros quadrados de área total e irá criar cerca de 60 empregos 
diretos. Atualmente, o grupo atende 15 cidades do Rio Grande 
do Sul, sendo a quarta maior rede de supermercados do estado 
e a nona maior do Sul do Brasil.
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Sacolas plásticas em debate
A Agas divulgou recentemente uma 
pesquisa realizada entre os dias 14 e 20 
de junho com 400 clientes de supermer-
cados, em que foi averiguada a resistência 
do povo gaúcho quanto à extinção das 
sacolas plásticas. No total, 81,1% são con-
tra a proibição do uso de sacolas plásticas 
atualmente. Desse montante, 42,8% dos 
entrevistados são desfavoráveis à proibição, 
e 38,3% seriam adeptos caso houvesse uma 
substituição eficaz para o produto. 
A reutilização das sacolinhas plásticas é 
praticada por quase toda a população. No 
estudo, foi diagnosticado também que 
97,7% das pessoas reaproveitam as sacolas. 
Uma das formas mais usuais está relacio-
nada ao armazenamento do lixo de casa. 
Quase 100% dos gaúchos acondicionam 
seu lixo doméstico em sacos plásticos. 
O levantamento indicou ainda as alternati-
vas que os consumidores buscariam caso a 

sacola fosse definitiva-
mente proibida: 70,5% 
começariam a levar as 
compras em sacolas 
de pano ou caixas e 
27,8% comprariam 
sacolas biodegradáveis 
nos supermercados. 
Em resposta à questão 
do acondicionamento 
do lixo, 67,3% dos 
entrevistados comprariam sacos plásticos de lixo e 31,3% colocariam 
em caixas de papelão. 
A Agas defende a necessidade de mais esclarecimentos sobre o tema. Por 
isso, o assunto fará parte da programação da ExpoAgas 2011. No dia 23 
de agosto, às 14h, ocorrerá o Fórum de Sacolas Plásticas. Debaterão o 
tema: Nádia Freire, diretora da Segmento Pesquisas; João Galassi, pre-
sidente da Apas; Samyra Crespo, secretária de Articulação Institucional 
e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente; Alexandre 
Saltz, promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Defesa ao Meio 
Ambiente; e Sussumu Honda, presidente da Abras.
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Supermercados na Polônia

“A grande diferença que percebemos nos supermercados da Polônia quando comparados com os do Brasil é com 
relação ao atendimento. As lojas trabalham com um número bastante reduzido de colaboradores, e não é raro 

ocorrerem longas filas na hora de fazer o pagamento. Os poucos clientes que 
não levam suas próprias sacolas para o supermercado precisam pagar por elas, 
e não se veem empacotadores nos caixas. 
O segmento de supermercados é bastante fragmentado no país polaco, sendo 
que a Zabka (www.zabka.pl) é a maior rede polonesa. Com pouco mais de dez 
anos de existência, já está presente em mais de 2 mil pontos com seu princípio 
de rede estratégica (perto, rápido e conveniente). Fica aberta 365 dias por 

ano das 6h às 23h, ofertando produtos selecionados das 
marcas líderes. Além disso, também oferece serviços da 
Zielone Okienko (A Janela Verde), permitindo que os 
clientes paguem suas contas, façam recarga de créditos 
de telefone, comprem jogos ou bilhetes oferecidos pela 
Totalizator Sportowy (Loteria do Estado polaco) e rea-
lizem saques de até PLN 200 (200 złotych equivalem a 
R$117) através do serviço de cash-back.
Porém, o que ainda mais se vê por lá, inclusive nas ci-
dades pequenas, são as redes de hard-discount, como a 

alemã Lidl, as francesas Auchan e Netto, a britânica Tesco e o Carrefour. Além 
da portuguesa Biedronka (www.biedronka.pl), pertencente ao grupo Jerônimo 
Martins, considerada a maior rede de desconto na Polônia, cujo slogan Codzien-
nie niskie ceny nos parece muito familiar quando traduzido para “preços baixos 
todos os dias”.

Supermercados do mundo

Se você registrou alguma curiosidade de supermercados situados em diferentes lugares do mundo, contribua com o espaço, 
enviando texto e fotos para o e-mail revistaagas@tematica-rs.com.br

Bianca Spode Beltrame – Supermercado Spode
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Marcas próprias 
conquistam seu espaço

O livro Gestão de marcas próprias: 
novas dimensões para indústria, ata-
cado e varejo, da editora Atlas, traz a 
temática das marcas próprias, que estão 
conquistando seu espaço e tornando-se 
cada vez mais populares e facilmente 
encontradas nas grandes redes de hiper-
mercados. De autoria dos professores da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Éderson 
Luiz Piato e Andrea Lago, a publicação é direcionada 
para profissionais, pesquisadores e estudantes que de-
sejam compreender as decisões das marcas próprias.

Produtos e 
serviços aprovados
Dados do Índice Nacional de Satisfação do 
Consumidor (INSC), desenvolvido pela Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
revelaram que 62,3% dos consumidores apro-
vam os produtos e serviços dos setores da eco-
nomia. O setor que mais recebeu pontuação foi 
o de varejo, registrando 78,8% de aprovação. 
Logo depois vêm os segmentos de bens de 
consumo e financeiro, que receberam 73,8% 
e 51%, respectivamente. No varejo, o setor de 
supermercados foi bem avaliado, registrando 
82% de aprovação.
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Supermercado Nicolini é 
inaugurado em Dom Pedrito

Foi inaugurada no mês 
de abril a 8“ filial dos 
Supermercados Ni-
colini. Localizado em 
Dom Pedrito, com 
1.000 metros quadra-
dos, é a primeira loja 
fora do município de 
Bagé. A inauguração 
foi marcada pela pre-
sença dos fundadores 
da empresa, Osmar e 
Elzira Nicolini, além 

do prefeito Francisco Dias. No decorrer do evento, o fluxo no estabelecimento 
foi intenso. O público pôde aproveitar as promoções, experimentar produtos 
e conhecer a variedade de itens disponíveis na rede.
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Comercial Zaffari realiza ações 
ecológicas e sociais
O Comercial Zaffari celebrou os resultados das ações de responsabilidade 
social e ecológicas realizada sem Passo Fundo e cidades da região. Foram 
arrecadados neste ano mais de 118 mil peças de roupas, cobertores e 3.700 
pares de calçados. Os artigos serão repassados para entidades beneficentes 
de Passo Fundo, Carazinho, Lagoa Vermelha e Marau.
A rede também desenvolveu em comemoração ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente uma ação de distribuição de 2 mil sacolas retornáveis para estimu-
lar o uso e diminuir o volume de sacolas plásticas. Nas cinco lojas de Passo 
Fundo, além das sacolas, foram distribuídas mais de 500 mudas de árvores e 
um manual com dicas de atividades sustentáveis. 

Conar divulga regras para anúncios
Foram divulgadas regras com normas éticas para a publicidade com apelo 
direcionado à sustentabilidade. Fixadas pelo Conselho Nacional de Autorre-
gulamentação Publicitária (Conar) e em vigor desde 1° de agosto, são estímulo 
para que as empresas, já conscientes de que o marketing empregado nos anún-
cios é cativante à sociedade, expressem ainda mais o espírito ecológico. Por 
outro lado, a proposta vai também tentar evitar que a publicidade com foco 
em sustentabilidade seja usada indiscriminadamente. Se as ações publicitárias 
mostrarem princípios “verdes”, devem comprovar, ao mesmo tempo, serem 
verídicas e relevantes. O julgamento da relevância vai considerar a proporção 
entre o benefício socioambiental suscitado e a evidência com que a organização 
se promove no anúncio.
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Carrefour agrega 
estilo atacado 
O Carrefour Brasil, continuando com a reestruturação de 
suas operações, começa a desenvolver uma nova estru-
turação no hipermercado da avenida Sertório, em Porto 
Alegre. A loja passará a comercializar em modo atacado 
e assumirá a bandeira Atacadão. Durante os próximos 
meses, a filial irá adequar-se às modificações necessárias 
para o novo perfil. Será a primeira unidade Atacadão 
da rede na capital gaúcha, que atenderá à demanda de 
consumidores e comerciantes em geral. A bandeira tem 
registrado resultados pertinentes, como também uma 
maior aderência dos consumidores, sendo uma das prin-
cipais motivações para a troca da bandeira. Só no estado 
já existem três unidades – em Gravataí, Rio Grande 
e Sapucaia –, que já resultam em um forte potencial 
enquadrado no novo estilo. O Carrefour recentemente 
passou por negociação de fusão com o Pão de Açúcar, 
que acabou não se concretizando devido ao parecer do 

Conselho de Administração da 
rede francesa Casino, acionista 
do Pão de Açúcar, que rejeitou 
os termos da operação. Em fun-
ção disso, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (Bndes) também divulgou 
uma nota cancelando oficialmente 
o apoio à fusão das empresas.

Arquivo

Torta de arroz
Ingredientes:

2 xícaras de arroz cozido
1 xícara de leite
2 ovos
1 colher (sopa) de fermento
½ xícara de óleo
1 pitada de sal
2 colheres (sopa) bem cheias de queijo ralado 

Modo de Preparo: 

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Depois, despeje a mistura em uma assadeira untada e polvilhe um 
pouco de queijo ralado sobre a massa. Leve para assar em forno médio até que esteja dourado. 

Receita do Supermercadista

Se você é supermercadista e tem alguma receita especial, compartilhe com os leitores 
da revista, encaminhando a sugestão para o e-mail revistaagas@tematica-rs.com.br

(                                   )Sérgio Copetti – Supermercado Copetti de Santa Maria
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Selo assegura 
a qualidade do palmito
O consumo de palmito sempre foi cercado por 
desconfiança entre os consumidores em relação 
a segurança alimentar. Há ainda questionamen-
tos sobre se o produto foi bem manejado para 
um consumo isento de problemas. Como forma 
de solucionar esse fator, foi lançado um selo no 
mercado que assegura a qualidade desse alimento. 
A logomarca confirma a qualidade do produto e 
comprova que as empresas seguiram critérios de 
sustentabilidade e responsabilidade social do cam-
po até a produção, confirmadas por auditorias. De 
acordo com o Instituto Palmito Seguro, a ação foi 
desenvolvida para combater a falta de qualidade 
e garantir característica ao consumo.



Regras para cartão de crédito
Entraram em vigor novas regras instituídas pelo Banco Central referentes ao 
uso de cartão de crédito. De acordo com as normativas, os bancos não terão 
mais a permissão de enviar cartões aos clientes sem pedidos referentes nem 
cobrar mais de cinco tarifas pelo serviço. Caso os bancos não respeitem as 
leis, poderão ser punidos com multas e advertências.

Prazo de Pis/Cofins é prorrogado
Foi prorrogado mais uma vez pela Receita Federal o prazo de entrega da 
nova obrigação acessória do Pis/Cofins. A data foi postergada para o dia 7 de 
fevereiro. Com isso, as empresas e consultorias contábeis terão mais tempo 
para planejar as informações e preencher os registros e campos do arquivo. As 
dificuldades dos empreendimentos em se adequarem às regras têm resultado 
no adiamento.   
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Grupo Zaffari cria site institucional
Com o intuito de transmitir in-
formações sobre a trajetória do 
Grupo Zaffari, marcas e ações 
realizadas em cultura, lazer, 
responsabilidade social e sus-
tentabilidade, o Zaffari lançou 
recentemente o site www.gru-
pozaffari.com.br. O portal dispo-
nibiliza diversos dados, além de 

um design diferenciado, facilidades para navegação e recursos multimídia.

Caminho do Vinho
Com o objetivo de 
explicar mais sobre o 
vinho, o Super Rissul 
promoveu entre ju-
nho e julho a 8“ edi-
ção do Caminho do 
Vinho. A feira teve 
o intuito de mostrar 
o melhor da bebida 
e suas combinações 
mais apropriadas. 
Nas seis lojas da rede 
no Rio Grande do 

Sul, os consumidores encontraram ilhas com variedades de rótulos, assim 
como queijos e massas, entre outros acompanhamentos. Também adquiriram 
manuais práticos e receitas que cercam a esfera da vitivinicultura.
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Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

São MARtiNho

5/setembro
Formação de Cartazista
Com Sérgio Vieira. O curso ocorre 
das 8h30 às 17h30.

6/setembro
Mix de sucesso para padarias e 
confeitarias
Com Vanderlei Malta. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30.

8/setembro
o açougue de sucesso
Com Luis Carlos Jantzen. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30.

CAMPo NoVo

12/setembro
Dicas de prevenção e as atividades 
de fiscalização do inmetro
Com Pedro Savi. O curso ocorre 
das 8h30 às 17h30.

13/setembro
Prevenção de Perdas
Com Mauricio Salvia. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30.

14/setembro
Layout e a atmosfera de loja
Com Janer Costa. O curso ocorre 
das 8h30 às 17h30.

15/setembro
Motivando e comprometendo os 
colaboradores 
Com Dames Consultoria. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30.

Para informações e inscrições 
nos cursos de capacitação, ligue 

para (51) 2118-5200 ou contate a 
entidade pelo e-mail cursos@agas.

com.br. Para saber mais sobre 
as outras atividades, acesse 

o site www.agas.com.br. 

SANtA RoSA

19/setembro
Dicas para tornar-se um campeão 
de vendas
Com Rodolfo Landgraf. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30.

Compradores: dicas para fazer uma 
boa negociação
Com Rodolfo Landgraf. O curso 
ocorre das 19h às 22h.

20/setembro
A excelência em resultados na frente 
de caixas
Com Lexandra Tregnago. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30.

21/setembro
Prevenção de perdas
Com Lisandro Santos. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30

22/setembro
Motivando e comprometendo seus 
colaboradores 
Com Dames Consultoria. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30.

tRêS PASSoS

26/setembro
Dicas de prevenção e as atividades de 
fiscalização do inmetro
Com Pedro Savi. O curso ocorre das 
8h30 às 17h30.

27/setembro
Prevenção de Perdas
Com Lisandro Soares. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30.

28/setembro
o açougue de sucesso
Com Luis Carlos Jantzen. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30.

Eventos

29/setembro
Motivando e comprometendo os 
colaboradores 
Com Dames Consultoria. O curso 
ocorre das 8h30 às 17h30.

SANtA MARiA

3/outubro
técnicas e boas práticas e manipulação 
de alimentos
Com Fernanda Nunes. O curso ocorre 
das 8h30 às 17h30.

4/outubro
Atendimento excelente a clientes
Com Fernanda Nunes. O curso ocorre 
das 8h30 às 17h30.

5/outubro
Layout de loja: o convite ao cliente
Com Janer Costa. O curso ocorre das 
8h30 às 17h30.

6/outubro
Dicas de prevenção e as atividades de 
fiscalização do inmetro
Com Pedro Savi. O curso ocorre das 
8h30 às 17h30.

São SEPé

10/outubro
Estoque e armazenagem
Com Lisandro Soares. O curso ocorre 
das 8h30 às 17h30.

11/outubro
Prevenção de golpes e fraudes
Com André Garcia. O curso ocorre 
das 8h30 às 17h30.

13/outubro
Vitrine Vende: técnicas de vitrinismo e 
programação visual
Com Clara Machado. O curso ocorre 
das 8h30 às 17h30.

Obs.: Confira em www.agas.com.br os temas e os locais dos cursos.

23 a 25/agosto
ExpoAgas 2011
No Centro de Eventos da 
Fiergs, na capital gaúcha

12/setembro
Lançamento ExpoAgas 2012
Às 19h, no Hotel Deville, na 
cidade de Porto Alegre.

27/setembro
Jantando com a Agas
Em Passo Fundo, no 
Gran Palazzo.
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Kimberly Clark e Pão de Açúcar
esde o dia 9 de maio, a Kimberly Clark, aliada 
ao grupo Pão de Açúcar, desenvolve o projeto 

Entrega Sustentável K-C/Grupo Pão de Açúcar.  
A ação objetiva a substituição de carretas abasteci-
das a diesel por etanol. Os veículos que utilizam o 
etanol proporcionam uma redução de até 75% de 
partículas de CO2 emitidas na atmosfera.

Para cabelos perfeitos, 
Condor e Dove se unem

Condor e a Dove se uniram mais uma vez 
para proporcionar ao consumidor um kit 

promocional, trazendo dois produtos: uma escova 
profissional Condor By Dove e variadas opções 
de shampoos e condicionadores. A iniciativa, já 
na segunda edição, vigora em todo o Brasil até o 
fim dos estoques.

Prevenção contra HIV 
apoiada pela Unilever

Unilever apoiou, em uma ação pelo Dia dos 
Namorados, a campanha de prevenção do 

vírus da Aids. A iniciativa, promovida pelo Conse-
lho Empresarial Nacional para prevenção ao HIV/
Aids (Cen Aids), junto ao Ministério da Saúde 
e à United Nations Programme on HIV/Aids  
(Un aids), distribuiu camisinhas e conscientizou 
sobre a prevenção no ato sexual, junto com o slo-
gan Pratique o amor. Se tiver sexo que seja seguro! 
e a utilização de um grilo como mascote.
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Panifício Mallet inaugura 
nova fábrica  

oram inauguradas no dia 15 de julho as novas 
instalações do Panifício Mallet, localizado no 

distrito industrial de Santa Maria. A partir dessa 
nova empreitada, as operações da indústria  ficam 
concentradas no novo endereço, em uma área de 
20.000 m²,  com área construída de 3.000 m².  
A empresa também ascendeu sua capacidade pro-
dutiva para 60.000 unidades de pães de forma de 
450g, 480.000 unidades de pão francês de 50g e 
10 toneladas de salgados congelados por dia, além 
de gerar 150 postos de trabalho na cidade.

Toledo, balança na 
medida certa

ançada há pouco no mercado, a balança Prix 4, 
da Toledo, promete benefícios para o pequeno 

e médio varejo, tanto em seu preço quanto em suas 
inovações. Com uma redução de preço de 25%, a 
balança, além de compacta, pesa diversos tipos de 
produtos, como também dispõe de vários estilos 
de rotulagem, por peso, unidade ou glaciados e 
drenados. Seu uso pode ser feito na venda direta 
ao cliente e também no pré-empacotamento.

Camil promove embalagem 
e campanha institucional

embalagem da linha Premium da marca Ca-
mil foi premiada na 20ª Embanews. A criação 

vencedora agregou o aspecto gourmet do produto 
com a ideia de despertar o chef de cozinha que 
existe em cada um. Outra novidade da empresa 
é também a sua nova campanha institucional, que 
propõe o conceito Saudável é comer bem. A ini-
ciativa incentiva uma boa dieta, aliada a alimentos 
saudáveis e ingestão balanceada, sem a necessidade 
de regimes.

L

Fruki é vencedora no PGQP
Fruki foi vitoriosa no PGQP, conquistando o Troféu de Ouro 
no evento. A entrega do Prêmio de Qualidade RS aconteceu 

no dia 5 de julho na Fiergs, sendo a empresa a única a garantir 
esta premiação em 2011. A notícia foi comemorada com fogos 
de artifício e almoço para os funcionários e convidados.
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Cielo permanece invicta no 
setor de serviços

Cielo angariou a posição de melhor empresa do país no segmento de 
serviços pela revista Exame, na 38ª edição da premiação Melhores e 

Maiores, realizada no dia 6 de junho, em São Paulo. 
A companhia deteve a maior rentabilidade sobre o patrimônio (69,8%) em 
2010. O juízo de avaliação compara, além da receita, os resultados obtidos 
a cada ano pelas corporações no âmbito de crescimento, saúde financeira, 
liderança de mercado e produtividade. 

35 anos da Ticket no Brasil
m maio aconteceu o evento Bom Dia Ticket, Novotel em Porto Alegre, 
com a presença de Mario Sergio Cortella, professor, educador e filósofo. 

O evento, já em sua 10ª edição, teve um toque festivo, com a celebração 
dos 35 anos da Ticket no Brasil. Cortella realizou uma palestra com a temá-
tica Da oportunidade ao êxito: Mudar é complicado? Acomodar é perecer, 
reunindo 130 executivos do setor de RH da região.

Marca Perdigão será suspensa com fusão
oi aprovada no dia 13 de julho a fusão entre a Sadia e a Perdigão, que 
originou a Brasil Foods (BRF). O acordo, instaurado pelo Conselho Ad-

ministrativo de Defesa Econômica (Cade), prevê a suspensão da venda de 
produtos da marca Perdigão, entre eles, presunto, pernil, tender, linguiça e 
paio, salame, lasanhas, pizzas e congelados. Da mesma forma, a Batavo terá 
que suspender a venda, por quatro anos, de produtos derivados de carnes 
processadas. O acordo exige ainda a proibição de lançamento de novas 
marcas pela BRF em substituição àquelas que estão suspensas.
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Girando Sol reúne vendedores

m convenção semestral promovida pela Girando Sol foram 
reunidos vendedores, direção e lideranças e área comercial 

da empresa. No evento, realizado nos dias 10 e 11 de junho no 
Weiand Hotel, em Lajeado, foram realizadas avaliações sobre 
o planejamento estratégico, debates sobre ações em busca de 
melhoria pessoal e profissional. Atividades dinâmicas de motivação, 
liderança, trabalho em equipe, comprometimento e resultados 
também fizeram parte da programação do encontro.
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de hoje que pesquisas mostram o quanto o 
poder de persuasão das crianças está a cada dia 
mais intenso. A influência que esse público causa 
em seus pais é tanta que muitos acabam com-
prando a respectiva marca que os filhos desejam. 
E os supermercados precisam, da mesma forma, 

não é estar preparados para recepcionar esse pequeno 
consumidor. O Dia da Criança torna pertinente a 
transformação de alguns ambientes da loja em es-
paços que contribuam com a interação das crianças 
junto aos produtos, garantindo a fidelização dos 
clientes mirins.

Uma das datas mais 

esperadas pelas crianças, 

ansiosas por ganhar aquele 

tão esperado presente, está 

cada vez mais próxima. Para 

isso, o supermercadista 

já pode pensar em como 

organizar um espaço 

especial para cativar 

esse público
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vez do     
público mirim  
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O varejo possui grande poder nesse quesito, pois progressivamente 
alinha-se aos modelos mundiais, transformando o espaço, de local especí-
fico apenas para compras, em um playground de todos os consumidores. 
Segundo Adriana Leocadio, consultora e especialista em comportamento 
do consumidor, é possível encontrar nos supermercados artigos que vão 
de alimentos a televisões de LED 3D, assim como roupas, brinquedos, 
games, bicicletas. Ou seja, uma variedade de artigos que podem ser con-
ciliados em uma organização especial para atrair o consumidor, mesclando 
diversos produtos que chamam a atenção das crianças em um espaço 
especialmente organizado para elas. “Se o varejista alinhar sua comunica-
ção juntamente com o público infantil, poderá colher poderosos frutos”, 
acredita a especialista.

O perfil de consumo das crianças está sempre mudando; hoje, tec-
nologia e informática proporcionam aos pequenos um leque extenso de 
informações e interesses. A meninada domina videogames de alta tecnolo-
gia e celulares de última geração, ao contrário de alguns anos atrás, quando 
o sonho era somente uma bicicleta com múltiplos recursos. Entretanto, 
isso não significa que clássicos artigos como bonecas, casinhas, joguinhos 
de tabuleiro, bolas ou carrinhos estejam extintos da lista de importância 
da gurizada. Eles continuam, igualmente, fazendo parte das fantasias 
infantis e de cada fase pela qual passam. “Os brinquedos vão ter sempre 

Abuse da criatividade
período é especial para elas, por isso, 
um ambiente da mesma forma espe-
cialmente organizado para as crianças é 
essencial. Confira algumas dicas:

Planeje um espaço com mensagens 

lúdicas, com monitores, se possível, 

que interajam e brinquem com a 

criançada

Proporcione um contato maior 

de influência entre o produto e o 

consumidor. Disponibilize video-

games ou jogos que utilizem 

brinquedos ou alimentos

Contrate o serviço de brinquedos 

infláveis ou promova gincanas 

interativas no estacionamento 

ou em outro espaço da loja – elas 

são divertidas e chamam a 

atenção da turminha

Distribua panfletos e cartazes 

para divulgar as ações que o 

estabelecimento está proporcionando 

para o período

O



Vale lembrar

As crianças possuem grande 

poder de persuasão. É a partir 

delas que muitos produtos podem 

ser adquiridos

Conquistar uma criança requer um 

pouco mais de sabedoria. Para 

reter a atenção e o interesse dela 

é preciso bastante desenvoltura e 

estratégias de marketing

Dia da Criança é a terceira data 

mais importante do varejo, perde 

apenas para o Natal e o Dia 

das Mães. Portanto, investir em 

divulgação e organização do 

espaço torna sua loja mais atrativa 

para esse público

um grande mérito, independentemente da época 
ou geração”, lembra Adriana.

Contar com showroom direcionado para esse 
público é uma arma poderosa. As crianças não são 
diferentes dos adultos em questão de escolhas. 
Gostam, da mesma forma, de poder tocar, ex-
perimentar, sentir aromas e fragrâncias antes de 
efetivar a compra. Na ótica da consultora, essa é a 
melhor maneira de agradar aos pequenos. Montar 
um espaço específico onde a crianças possam brin-
car juntas enquanto seus pais fazem compras ou 
onde possam experimentar o lançamento de jogos 
virtuais e assistir a trechos de desenhos animados 
em televisores de alta tecnologia. A possibilidade 
de pedalar o último lançamento de bicicletas ou 
experimentar achocolatados e biscoitos é elemen-
to de interação, que forma um conjunto de ações 
com diversos fabricantes em um único espaço. 
Para conquistar o interesse da criançada, as pa-
lavras de ordem são interação e experimentação; 
se há um consumidor mais seletista, certamente 
esse consumidor é a criança. O varejo necessita 
estruturar um setor exclusivo para ela, com todos 
os componentes envolvidos no universo infantil. 

A partir dessa composição, o supermercadista 
poderá encontrar o ‘pulo do gato’ para atrair tal 
público e lucrar nas vendas.  
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A sexta edição do encontro anual de diretores e 

representantes aconteceu no dia 23 de julho, em Canela.  

Quarenta e quatro participantes debateram questões do 

setor e definiram detalhes para a ExpoAgas 2011

o trabalho de uma entidade seja reali-
zado de acordo com os interesses de todo o grupo 
que representa é importante que haja situações para 
parar e pensar; planejamento e estratégia são essen-
ciais para obter coesão e sucesso. Essa importância 
é bastante clara para a Agas, que investe esforços na 
realização de encontros a fim de unir o setor. 

Um destes eventos aconteceu no dia 23 de 
julho. O 6° Encontro de Diretoria e Representantes 
Agas foi reconhecido pelos participantes como mais 
do que uma ocasião de confraternização e, sim, 
como uma oportunidade de debate e de troca de 
ideias. Para o presidente da entidade, Antônio Cesa 

para que Longo, este é um momento de congraçamento e de 
estreitar relações com os colegas, mas também de 
unir forças e direcionar a atenção para a ExpoAgas 
2011. “É imprescindível que nossas empresas reali-
zem negócios e prestigiem os expositores, que tor-
nam possível a realização deste grande evento.”

Representatividade

Com o patrocínio de Orquídea Alimen-
tos, e copatrocínio de Ticket, Souza Cruz 
e BRF Brasil Foods, o encontro ocorreu no 
Hotel Laje de Pedra, em Canela. O evento 
iniciou à tarde, com os 44 dirigentes da as-
sociação participantes abordando questões 
jurídicas, de concorrência e de definições 
para o segundo semestre do ano. O encontro 
também teve por objetivo a mobilização e o 
ajuste dos últimos detalhes para a ExpoAgas 
2011. À noite, a banda porto-alegrense Voga 
animou o jantar de congraçamento, que con-
tou ainda com familiares dos diretores da Agas 
e representantes dos patrocinadores.
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conhecidas por

Estímulo ao varejo
da região noroeste 

seu modelo itinerante, 
as Convenções Regionais, promovidas pela Agas, 
levam a diferentes regiões do Rio Grande do Sul a 
possibilidade de aquecer os negócios entre super-
mercadistas e fornecedores. A 42ª edição do even-
to aconteceu nos dias 25 e 26 de maio, no Parque 

de Exposições Wanderley Agostinho Burmann, 
em Ijuí. Esta foi a segunda vez que o município 
recebeu a feira, a primeira foi em 2007.

Patrocinados por Superpan, Frigorífico Tchê 
e Brazilian Pet Foods, em dois dias de evento 410 
empresas varejistas, de 38 cidades, visitaram a 

O município de Ijuí, na região noroeste do 

estado, recebeu a 42ª Convenção Regional de 

Supermercados, realizada pela Agas. Em dois dias, 

410 empresas varejistas movimentaram mais de  

R$ 3 milhões em negócios
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feira. O público garantiu a realização de R$ 3,3 mi-
lhões em negócios. Para o diretor da Agas em Ijuí, 
Luiz Ottonelli, a convenção valoriza a indústria e 
o setor supermercadista da região. Na cerimônia 
de abertura, o presidente da entidade, Antônio 
Longo, destacou a tradição das empresas locais e a 
importância desse tipo de encontro para promover 
supermercados e cooperativas locais.

Participando diretamente pela primeira vez 
da convenção – marcou presença em outras edi-
ções por meio de distribuidores –, a Brazilian Pet 
Foods optou por apresentar seu nome também 
como patrocinador. “Tenho o sentimento de que 
se é para participar, deve ser direito. Já sabíamos 
que seria um sucesso e fechamos a parceria com a 
Agas”, comenta Gonçalo Máximo da Silva Júnior, 
gerente territorial da marca.

Ciente da oportunidade de negócios, a 
Cotrijuí também patrocinou o evento. “É uma 
feira regional que pode aproximar ainda mais o 
supermercadista da região, possibilitando o con-
tato com novos clientes e o fortalecimento dos 
negócios”, explica Carlos Atkinson, coordenador 

de Comunicação e Marketing da Cotrijuí. O pa-
trocínio é do Frigorífico Tchê, mas a cooperativa 
representou também as indústrias de arroz, cere-
ais, massas e embutidos.

Parceira há anos da Agas, a Superpan partici-
pou da primeira edição da convenção na cidade e 
desde então mantém uma boa carteira de clientes 
na região. Segundo Márcio Prestes, gerente comer-
cial da Superpan, é possível abrir novos mercados 
e apresentar o produto. “Acreditamos que esse é 
o melhor investimento.” 

Dois lados

Para que uma feira de negócios obtenha 
sucesso é preciso contar com expositores 
qualificados e compradores interessados. 
Foi o que ocorreu na convenção de Ijuí. Esta 
foi a primeira vez da Camera como expo-
sitora em um evento da Agas. Na opinião 
de Ricardo Rodrigues, gerente comercial 
da área de Alimentos da Camera, a feira é 
uma oportunidade de entrada no mercado. 
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A empresa – conhecida pelo óleo de soja 
– passou a trabalhar com arroz. “O arroz 
precisa de um trabalho mais elaborado no 
ponto de venda.” A fim de apresentar um 
novo produto ao setor, a GPD Vet Química 
apostou na feira. Conforme Hilário Filho, 
engenheiro agrônomo da GPD, a Syngenta 
(marca representada) lançou uma linha de 
produtos para supermercados. “Estamos 
buscando esse público. A Agas é uma forma 
de ter acesso a esse mercado.”

Estreando no evento de Ijuí, a Basaltear, 
de Paraí, vem focando seu trabalho no setor 
supermercadista. “Faz pouco mais de um ano 
que decidimos expor nosso produto, sabemos 
que o retorno é progressivo, por meio dos 
contatos de feira. Nossa expectativa é gran-
de”, afirma Matias Paludo, da área comercial.  
A Vonpar Alimentos também é novata em 
Ijuí. “Acreditamos que a feira é importante 
não apenas para fechar negócios, mas também 
para nos relacionarmos com os supermerca-
distas locais. No ponto de venda não há muito 
tempo para conversar, aqui temos um contato 
melhor”, salienta Luciano Guedes, super-
visor da área de Santo Ângelo da Vonpar 
Alimentos. Já a HD Distribuidora esteve 
presente nas duas edições. “Somos de Ijuí, 
especializados em higiene e limpeza profis-
sional, e considero importante a participação 
das empresas regionais. É uma oportunida-
de para estimular o crescimento regional, 

trazendo inovações para o supermercadista 
do interior”, assegura Paulo Roberto Huth, 
diretor comercial da HD Distribuidora.

Além de negócios

Durante a feira houve a realização de cinco 
cursos. Realizadas por meio da escola móvel da 
Agas, as formações tiveram que ser transferidas 
para o auditório do parque, devido à grande procura. 
Outra marca do evento foi a palestra motivacional 
de Adroaldo Lamaison. Divertido e musical, La-
maison conquistou o público, garantindo palmas e 
gargalhadas. O sorteio de três notebooks também foi 
ponto alto no evento. A cada R$ 500 em compras, o 
supermercadista tinha direito a um cupom. Ivamar 
Grings, da Cotrirosa, de Santa Rosa, foi um dos 
que apostaram na sorte, assim como Silvana Morais 
do Nascimento, do Supermercado Nascimento, de 
Carazinho. “Acredito que o sorteio é um motivo a 
mais para fazermos compras aqui na feira”, diz ela. 
Jorge Alberto Ferreira, do Supercompra São Jorge, 
de São Luís Gonzaga, afirma ter encontrado bons 
negócios na feira. “Participei da primeira edição do 
evento em Ijuí e participo há oito anos da ExpoAgas. 
Creio que o sorteio motiva. Estamos concorrendo e 
por isso participamos, mas não vim por esse motivo. 
Vim com a finalidade de fazer bons negócios.” Aque-
les que contaram com a sorte nesta edição foram: 
Gilmar Lang, da Agrovel (Ijuí), Valdacir Don, do 
Centro de Compras Avenida (Três Passos) e Ernande 
Schneider, da Cotrijui (Ijuí).





Acordo de cooperação entre a Agas e a o governo 

do Rio Grande do Sul garante a viabilização da 

aquisição e comercialização de alimentos produzidos 

pela agricultura familiar

A

Gaúcha de Supermercados 
firmou acordo de cooperação com o governo esta
dual gaúcho para o Programa RS Mais Igual. Com a 
proposta central de promover a agricultura familiar 
e garantir a distribuição dos produtos originados, 
assim como oportunizar empregos para a população 
beneficiada nos programas sociais, o acordo tem 
prazo de 36 meses, podendo ser prorrogado.

a associação Entre os objetivos da parceria estão a promo
ção de ações articuladas para viabilizar a aquisição 
e a comercialização de alimentos produzidos pela 
agricultura familiar, pelos povos e pelas comuni
dades tradicionais; proporcionar a capacitação e a 
qualificação de mão de obra de pessoas em situ
ação de extrema pobreza; oportunizar a inserção 
das pessoas inscritas no Cadastro Único para Pro
gramas Sociais (CadÚnico) nos postos de trabalho 
da rede varejista; e a troca de informações técnicas 
necessárias para elaboração e implementação de 
iniciativas que estejam no escopo do Programa 
RS Mais Igual.

O acordo determina que caberá à Agas com
por o Comitê Técnico de gestão das ações. A en
tidade tem também a função de articular, a partir 
dos polos de arrecadação, a coleta dos alimentos 
oriundos da agricultura familiar, dos povos e das 
comunidades tradicionais, onde estejam sendo 
desenvolvidas as ações relativas ao Programa Es
tadual de Combate à Pobreza Extrema. 

A comercialização da produção da agricultura 
familiar, dos povos e das comunidades tradicionais 
que estejam inseridos nas estratégias de erradica
ção da pobreza extrema e a divulgação e qualifica
ção dos produtos a serem adquiridos, por meio das 
ações previstas na parceria são responsabilidades 
da Agas. Assim como a capacitação de monitores, 
visando à qualificação da mão de obra de pessoas 
inscritas no CadÚnico e no Programa Bolsa Família 
e a consequente oferta de postos de trabalho na 
rede varejista a este público.

Cooperação
união entre o governo estadual e a Asso
ciação Gaúcha de Supermercados tem 
como diretrizes:

Ampliar a participação, nos mercados 

privados, dos agricultores familiares, dos 

povos e das comunidades tradicionais, 

localizados nos segmentos populacionais 

mais empobrecidos e beneficiados pelas 

ações do Programa RS Mais Igual

Ampliar a comercialização dos produtos da 

agricultura familiar na rede varejista

Capacitar e qualificar a mão de obra

 de pessoas em situação de 

extrema pobreza

Viabilizar a inserção das pessoas inscritas 

no CadÚnico no mercado de trabalho da 

rede varejista

Promover mecanismos de adesão da rede 

varejista ao Programa RS Mais Igual
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o alcance de
todos os brasileiros  
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que compõem um supermer-
cado, o segmento de importados possui algumas 
características específicas. São artigos provenien-
tes de outros países, com produção diferenciada 
e geralmente com o preço mais elevado que os 
itens nacionais. Fato é que, com a crescente glo-

dos setores

Eles vêm conquistando os 

consumidores brasileiros, que 

aproveitam o bom momento da 

economia para mudar certos hábitos

balização do mercado, é possível notar, cada vez 
mais, a variedade de produtos importados nas 
gôndolas dos pontos de venda. E mais: este tipo de 
artigo vem ganhando espaço em outros setores do 
supermercado, que não somente na área reservada 
para os produtos importados.

Seja da distante China ou da vizinha Ar-
gentina, os brasileiros estão aproveitando o bom 
momento da economia nacional para levar um 
pedaço de outras culturas para casa. De acordo 
com o superintendente da ECR Brasil, Cláudio 
Czapski, não há dúvidas de que a presença de 
importados no mercado cresceu, e o consumo dos 
mesmos também. O destaque vai para os eletroe-
letrônicos chineses, que chegam às gôndolas com 
a especificação brasileira. “Os produtos asiáticos 
estão crescendo muito, assim como os vinhos”, 
comenta Czapski, a respeito da tradicional bebi-
da que chega desde países do Mercosul, como o 
Uruguai, até de regiões mais distantes, como Itália, 
França e África do Sul.

O superintendente destaca que, por parte do 
consumidor, a preferência é de que os produtos 
importados não sejam separados, pois assim há 
mais sortimento entre as gôndolas. “O mix de 
importados é um setor como qualquer outro”, 
Desta forma, o varejista deve agrupar os artigos 
por ocasião de consumo. Por exemplo, com rela-
ção aos cuidados para a casa, qual a variedade de 
produtos a ser exposta? Quantos tipos de sabão 
em pó? Na linha de pet care, o supermercado irá 
oferecer produtos para higiene ou somente para 
alimentação dos animais? “O que irá se oferecer 
como solução? É na extensão do sortimento 
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onde entram os importados”, afirma Czapski, 
lembrando que este item não é classificado como 
uma categoria. 

Mudança de hábitos

De acordo com a diretora superinten-
dente da Uniagro Indústria e Comércio de 
Produtos Alimentícios Ltda., Isabel Pretto 
De Marchi, houve importante crescimento 
e evolução na participação de produtos im-
portados em supermercados, em específico 
no segmento de produtos alimentícios. Um 
dos fatores responsáveis é a mudança de 
hábitos alimentares. Mais consciente sobre 
os benefícios e malefícios de determinados 
alimentos, ou substâncias que os compõem, o 
consumidor tem procurado investir em produ-
tos preferivelmente relacionados à qualidade 
de vida, que promovem o bem -estar e fazem 
bem para o organismo. “Hoje observamos o 
consumo de azeite de oliva, aceto balsâmico, 
azeitonas e frutas secas (itens comumente im-

portados) disseminado em todas as camadas da 
população, e a oferta de produtos cresce em 
qualidade e quantidade, marcando presença 
em todos os portes do varejo”, reconhece 
Isabel. E acrescenta: “Os produtos importados 
definitivamente não são mais exclusivos de 
espaços especiais de grandes lojas. Vivenciamos 
a ‘democratização do consumo’”.

Segundo a diretora superintendente, 
a abertura do mercado nacional foi um dos 
responsáveis pelo aumento da presença dos 
importados. O reposicionamento do Brasil 
na economia mundial e a maior estabilidade 
cambial são, igualmente, causa e consequên-
cia dessa presença, e também da evolução de 
hábitos alimentares. “O Brasil, em especial a 
partir de 2009, cresce em importância com o 
assédio de muitas empresas que antes olha-
vam nosso mercado com certa desconfiança. 
Então, muitas marcas novas buscam conquis-
tar esse promissor mercado. Observamos 
uma grande invasão de marcas de azeite de 
oliva e vinhos, entre outros.”
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O cenário econômico favorável é bom para 
o bolso do consumidor, mas também faz com 
que a indústria nacional abra os olhos para não 
perder a concorrência, estimulada pela presença 
de artefatos vindos de fora. “Se de um lado essa 
‘invasão’ traz alimentos que não produzimos em 
nosso país, de outro lado desafia nossa indústria 
ao desenvolvimento”, observa Isabel. Em 2011, o 
brasileiro viu-se novamente frente à alta inflação, 
um dos reflexos da queda da taxa do dólar. Em 
compensação, esta mesma baixa também trouxe 
suas vantagens. “Este cenário proporciona mais 
acesso a produtos inovadores aos nossos clientes”, 
avalia a diretora comercial da Walmart Brasil, San-
dra Haddad. Ela afirma  que, entre as particulari-
dades dos produtos importados, está o fato deles 
trazerem “diferenciação e inovação” ao negócio. 
“Importados fazem parte do nosso negócio como 
complemento à linha de produtos nacionais que 
temos em nossas lojas. Não são a maior parte da 
nossa venda, apenas agregam algumas diferencia-
ções em nosso sortimento. Representam em média 
6% do nosso sortimento, aumentando um pouco 
em algumas sazonalidades”, aponta. 

No caso do Walmart, determinadas categorias 
contam com artigos importados o ano todo, como 
bazar e mercearia (azeite de oliva, por exemplo). 
Mas há os itens trazidos para sazonalidades como 

Páscoa, Dia das Mães ou Natal, classificados como 
‘importados especiais”. Em outros setores, como 
o têxtil, alguns desses itens especiais são adquiri-
dos para novas coleções. “Mas sempre apostamos 
também em mercadorias nacionais, como jeans, 
calçados e lingerie”, destaca Sandra.

Por apresentar as quatro estações bem de-
finidas, a procura por importados entre os consu-
midores gaúchos também varia de acordo com a 
temperatura. Nos meses de inverno, o destaque vai 
para chaleiras de inox, edredons, blusões, pantufas, 
e acessórios como luvas, gorros e cachecóis. Para 
Isabel Pretto De Marchi, os produtos importados 
já não carregam mais o conceito de “inacessíveis, 
caros ou exclusivos para ocasiões especiais”. 

O que diferencia um artigo do outro, e isso in-
clui a produção nacional também, é a sofisticação 
ou o hábito de consumo. Por isso, cada vez mais, a 
ala de produtos importados tem como foco reunir 
artigos sofisticados, sejam estes provenientes de 
outros países ou não.

Na esteira do acesso a informação, a pre-
ocupação com a qualidade de vida fortaleceu o 
investimento do consumidor em alimentos como 
frutas secas, por exemplo, antes vistas como itens 
natalinos, e hoje adquiridas o ano todo. “A mídia, 
que de forma massiva contribui com dados sobre a 
qualidade daquilo que consumimos, disseminando 
informação sobre alimentos e hábitos saudáveis, 
não pode ser esquecida”, salienta Isabel.

Acessibilidade

Segundo Cláudio Czapski, as questões 
administrativas que concernem a aquisição 
de importados depende de fatores como a 
acessibilidade do fornecedor, a garantia de 
entrega e reposição, bem como a burocracia 
de compra e venda. “Da mesma forma como 
se lida com fornecedores nacionais”, afirma. 

Neste âmbito, Isabel De Marchi des-
taca que, para quem trabalha com produtos 
importados, os cuidados são muitos. “A 
logística é complexa e cara. O mercado é 
dinâmico quanto aos preços de origem, e 
a cesta de moedas influencia os preços nas 
duas pontas”, constata.

O relacionamento com fornecedores 
e as visitas a feiras internacionais também 
exigem um tempo extra para melhor tra-

Logística de produtos 
importados é mais cara 
e complexa
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balhar este item de sortimento. 
“A qualidade do serviço, além do 
produto, é essencial para conquis-
tar o cliente e o consumidor”, as-
segura a diretora superintendente 
da Uniagro. Por isso, é necessário 
acompanhar as mudanças de hábi-
to para oferecer a melhor opção, 
além de um bom trabalho com 
a embalagem. A boa exposição 
de um produto facilita na hora 
da compra, e, portanto, também 
está relacionada à conveniência 
do consumidor.” Não há sentido 
em expor as ofertas importadas 
afastadas das nacionais”, destaca 
Isabel. A empresária prevê um 
2011 otimista com relação ao mercado de 
artigos importados.

“A relativa estabilidade cambial dos úl-
timos três anos, a grande oferta de produtos 
ao Brasil, ‘bola da vez’ no mercado interna-
cional, e o contingente de milhões de novos 

consumidores tornam nosso mercado muito 
atrativo, ávido por novidades. Mas devemos 
atentar que a alta da inflação e, como conse-
quência, dos juros, tem reflexo no aumento 
da dívida das famílias, impactando a médio 
prazo o consumo”, antecipa.

Mudança nos hábitos 
alimentares resultou na 
procura de novos produtos
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Aprendizado n a  
terra do vinho 

de estreitar relações e propiciar a troca de conhe-
cimentos entre supermercadistas e fornecedores 
locais, a Agas realizou no dia 5 de maio mais uma 
edição do Jantando com a Agas, desta vez durante 
a Fenavinho, em Bento Gonçalves. O jantar, que 
aconteceu no Dall’Onder Grande Hotel, contou 
com a participação de 360 profissionais do setor, 
incluindo supermercadistas, representantes da in-
dústria, imprensa e autoridades locais. O conferen-
cista convidado nesta edição foi Eduardo Tevah, que 
falou sobre as novas leis do sucesso profissional. 

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo – 
porto-alegrense radicado em Bento Gonçalves –, 
foi o anfitrião do evento. “Mais que uma escolha 
afetiva, a Serra é um grande polo supermercadista e 
berço de grandes indústrias e de alguns dos maiores 
empreendedores do nosso estado”, destaca Longo. 
A entidade também esteve no município em 2006, 
durante a 28ª Convenção Regional de Supermerca-
dos, realizada no Parque de Eventos Fenavinho.

A Serra gaúcha é um dos principais polos 
econômicos do estado. Em relação ao setor su-
permercadista, conforme o mais recente Ranking 
Agas, os supermercados locais cresceram 12,33% 
em 2010, na comparação com 2009. Estimativas 
da entidade apontam que aproximadamente 
10.130 pessoas atuam nas empresas do segmen-
to, representando 12% do total no Rio Grande 
do Sul. O faturamento das redes da região em 
2010, conforme levantamento da Agas, foi de R$ 
7.357 bilhões.

A força da região garante há anos a presença 
da Agas nos municípios que a compõem. Os 
primeiros encontros realizados fora da capital 
gaúcha, ainda na década de 1980, ocorreram em 
cidades da Serra. Atrás apenas de Tramandaí, 
Caxias do Sul sediou sete edições das feiras 
regionais – a cidade litorânea contou com nove 
edições –, enquanto Bento Gonçalves foi o en-
dereço de cinco convenções.

A primeira edição de 2011 

do Jantando com a Agas 

aconteceu em Bento Gonçalves, 

durante a Fenavinho. 

Cerca de 360 profissionais 

participaram do evento
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Pioneirismo e tradição 
28 de junho aconteceu mais uma edição do 

Jantando com a Agas. Desta vez, o tradicional 
encontro ocorreu em Santa Maria. O evento con-
tou com a participação de um convidado especial: 
vindo diretamente do Paraná, o professor Liévore 
apresentou a palestra Briga pelo consumidor agita 
o varejo! E agora, o que eu faço?. Em tom bem-
humorado e descontraído, o conferencista convidou 
o público presente a refletir sobre as atitudes de 
cada um como líderes, gestores de negócios e co-
laboradores. Aplaudido em pé pelos mais de 300 
participantes, Liévore comprovou a experiência 
de quem atua no setor há mais de 40 anos. Ainda 
durante o jantar, personalidades que fazem parte 
da história do setor supermercadista gaúcho rece-
beram uma homenagem especial. Entre os nomes, 
o ex-presidente da Agas João Trevisan e o ex-vice 
presidente Paulino Stangherlin.  

Patrocinado pela Superpan, Orquídea, Croma 
Galvanizadora e Café Pelé, o Jantando com a Agas 
Santa Maria também marcou a estreia do empresário 
Jairo Libraga como diretor da entidade na região. 
Além de ser um importante polo universitário no 
país, Santa Maria também carrega uma história 
marcada por pioneirismos. Entre eles, foi a primeira 
cidade brasileira a implantar o conceito de centrais. 
Além da confraternização, o Jantando com a Agas 
é também um evento de caráter social. Ao longo 
da noite, quatro entidades filantrópicas de Santa 
Maria e região foram beneficiadas com a entrega de 
donativos. Lar Acalanto, Lar das Vovozinhas, Recanto 
do Sol e Aldeias Infantis SOS foram contempladas 
com 150 litros de leite cada uma, doados pela Agas, 
além de outros 100 litros entregues pela Croma 
Galvanizadora, pães oferecidos pela Superpan e 
massas doadas pela Orquídea. 

Jantando com a Agas em Santa Maria reuniu mais de 300 players do setor 

supermercadista do município e região. A noite foi marcada pelo clima 

descontraído e a troca de experiências entre varejo e indústria 
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a rotinade um supermercado compreende dife-
rentes processos. O recebimento e armazenamen-
to de mercadorias é um deles. Otimizar o tempo 
em que essas ações são realizadas é improvisar a 
logística de um negócio. No caso do setor super-
mercadista, organização é a palavra-chave. 

De acordo com o consultor de logística do 
varejo Márcio Kazuo Kiyama, um dos entraves 
é quando o empresário enxerga a parte de re-
cebimento como ‘sem importância”, deixando 
o foco para o ponto de venda e check-out. “São 
importantes também, mas se ele não olhar o re-
cebimento com maior atenção, isso pode ser um 
gargalo para perdas”, explica. “É necessário buscar 
maior eficiência”, recomenda o consultor. Para 
isso, Kiyama afirma que a área de recebimento 

Receber, armazenar e distribuir 

mercadorias é uma tarefa 

diária em supermercados. 

No entanto, uma logística 

eficiente exige certos cuidados, 

não importa o tamanho 

da empresa. Uma equipe 

qualificada e motivada pode 

ser o primeiro passo

deve ser vista como uma área de ganhos, e isso 
inclui ter controle sobre o que o supermercadista 
adquiriu. “Para chegar a esse ponto, ele precisa ter 
uma equipe ou um responsável pelo recebimento. 
Alguém de confiança, podendo ter inclusive remu-
neração diferenciada, para garantir a eficiência e 
a motivação”, sugere. O perfil desse colaborador, 
acrescenta Kiyama, deve ser de alguém focado e 
detalhista, que tome cuidado com possíveis ava-
rias, para evitar prejuízos. Além disso, a área de 
recebimento deve ser organizada e limpa, “a fim de 
evitar confusão”, destaca o especialista. Por ser, em 
geral, uma área enxuta, a organização do estoque 
é crucial para deter erros de conferência.

Definição de papéis

Os bons resultados nas vendas também 
estão relacionados à velocidade da logística 
entre receber, conferir e armazenar merca-
dorias. “O empresário deve tentar cumprir 
uma agenda de recebimento, estabelecer um 
ritmo de acordo com o negócio, perguntar-se 
e saber responder ‘o que vem hoje?’”, afirma. 
Ter uma previsão de chegada é crucial para 
evitar conflitos em momentos como o de 
estacionamento e descarga de mercadoria, 
este último sendo um processo mais lento 
e que, portanto, exige mais tempo. Já a 
burocracia da documentação e liberação de 
notas deve ser rápida. A regra é válida para 
empresas de todos os portes: os processos 
devem ser bem-definidos e o supermercadis-
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ta precisa estar alerta sobre o funcionamento 
dos mesmos, como trocas, substituição ou 
mesmo falta de um determinado produto. 
“Isso deve acontecer para que, na hora do 
sufoco, não seja necessário ter que pensar 
o processo, mas sim, cumpri-lo”, afirma 
Kiyama. Assim como numa peça de teatro 
ou um filme, é necessário seguir um script, 
um roteiro. Dessa forma, cada colaborador 
fica ciente do papel que deve exercer. “Qual 
o limite da responsabilidade de cada um?”, 
questiona o consultor. No estoque, uma dica 
é estabelecer faixas no chão, que marcam a 
subdivisão de áreas do ambiente. O cuidado 
com a exposição dos produtos de acordo com 
a data de vencimento pode ser acompanhado 
por uma planilha no Excel. Na armazena-
gem, o controle das datas de validade e o 
direcionamento correto das mercadorias 
(se devem ir para o estoque ou direto para 
a loja) também exigem a tão mencionada 
organização. A origem dessa ordem? Uma 
equipe qualificada e motivada.

Garantia de qualidade

Na opinião do proprietário do Supermercado 
Ivoti, Pedro Schneider, é preciso ser organizado a 
fim de obter o máximo de controle. “Tem que saber 
qual a melhor forma de trabalhar de acordo com 
a realidade da sua empresa, pois isso são custos”, 
define o empresário. No caso do Supermercado 
Ivoti, quando há recebimento de mercadoria, pri-
meiramente se verifica o pedido com nota fiscal. 
Feito isso, é realizada a coleta de mercadoria, e 
então se lança a nota e se dá entrada nos produtos. 
Para auxiliar nesse trabalho, Schneider conta com 
o apoio de dois colaboradores. Enquanto um coleta, 
confere e lança a nota, outro confere as mercado-
rias. No estoque, há um responsável por organizar 
cada setor, e as prateleiras respeitam a legislação 
que regulamenta a armazenagem de mercadorias. 
“A organização é uma forma de uniformizar, de 
ter mais cuidado e controle sobre as mercadorias. 
Hoje se tem uma segurança maior em torno disso, 
pois temos pessoas especializadas e isso nos dá a 
possibilidade de cobrança”, alega Schneider. 
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Para alguns consumidores a tradição em determinado 

produto vale o preço mais alto. Outros garantem fidelidade ao 

seu próprio bolso. Confira a opinião de alguns clientes

Depende do produto. Produtos 
de alimentação, como arroz, feijão 
e leite, prefiro comprar por marca. 

Às vezes optamos por produtos 
mais baratos que a qualidade não é a 

mesma. Acabo dando mais prioridade 
para a qualidade, mas escolho o mais 
barato entre os de melhor qualidade. 
Em relação aos produtos de limpeza 
costumo comprar qualquer marca.

Ivana Tonial

Bancária

Fotos: Lúcia Simon

Valorizo marca e preço. 
Bolachas e bombons 
escolho conforme a 

marca. Peixe, frango e 
carne para churrasco 

escolho de acordo com o 
preço.

Ademir Barcelos de Lima

Servidor público

Escolho por marca. 
Acredito que a qualidade 
está agregada à marca e o 
preço acaba vindo junto. 

Normalmente produtos com 
preços mais baixos acabam 

não tendo qualidade.

João Luís Machado Lopes

Coordenador de Merchandising

Considero os 
dois. Embutidos e 
laticínios escolho 

marcas específicas. 
Escolho pelo 
preço itens 

mais supérfluos, 
como bazar.

Néri Roxo Pereira

Aposentada

Em primeiro lugar o preço, 
a marca vem em segundo. 

Antigamente a gente se importava 
mais com a marca, hoje não tem 

tanto isso. Só o café mesmo 
que gostamos de uma marca 

específica.

Gilsa Maria Rodrigues

Auxiliar de enfermagem

Você escolhe seus
produtos de acordo com

 a marca ou pelo menor preço?

Compro por 
preço, considerando 
a atual conjuntura. 

Não sou fiel ao 
produto, sou mais 
fiel ao meu bolso.

Élida Farias Salino

Auxiliar de enfermagem
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negócio que visa a facilitar a nego-
ciação entre pequenos varejistas e fornecedores, 
as centrais de compras representam, atualmente, 
14,09% do total do setor supermercadista no Rio 
Grande do Sul, com um faturamento bruto de 
R$ 2.601.029.595 em 2010. Esse é o número 
diagnosticado pelo mais recente Ranking Agas das 
Centrais de Negócios. Estudo desenvolvido pela 

Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o 
mapeamento verificou o desempenho das redes 
de compras gaúchas no último ano. 

Em comparação com 2009, as 18 principais 
redes integrantes da pesquisa registraram uma 
queda de 0,67% no faturamento nominal. Além 
disso, houve uma diminuição no número de lojas. 
No ano retrasado, as mesmas 18 redes participan-

modelo de

m fase de 
amadurecimento

E
As principais centrais de negócios no 

estado comprovam: o trabalho em 

equipe ainda é a melhor maneira de 

superar obstáculos. O Ranking Agas das 

Centrais de Negócios revela queda no 

faturamento das redes em 2010, mas 

reforça o foco na qualidade 

Classifi-
cação/10

Classifi-
cação/09 Nome da empresa Localidade Faturamento 

Bruto (R$)
Número de
check-outs 

Número
 de lojas

Rede Unimax

Rede Super  

Rede Unisuper

Rede Grandesul

Rede Super Útil

Redefort

Rede Gaúcha (Super Sul)

Rede Multimercados

Rede AMMpA

Rede Da Gente Gaúcha

Rede União 

Rede CNS 

Rede Sul 10 

Rede Super passo

Rede Agasuper

Rede Super passos

Rede Maxi

Rede Unimercado

Total

Média

porto Alegre

Santa Maria

porto Alegre

porto Alegre

passo Fundo

Novo Hamburgo

Cruz Alta

Caxias do Sul

porto Alegre

Casca

Erechim

Santa Rosa

Santa Rosa

passo Fundo

Campo Bom

Três passos

Alegrete

Santa Maria

 530.786.000 

 451.427.600 

 448.765.654 

 278.886.326 

 185.400.000 

 185.000.000 

 108.875.480 

 102.441.197 

 61.536.000 

 53.500.000 

 50.271.000 

 35.495.952 

 30.217.625 

 29.932.300 

 25.500.000 

 15.300.000 

 7.694.461 

 2.520.000 

 2.601.029.595 

492

357

452

174

196

293

100

95

76

96

49

86

41

78

30

20

11

9

2.655

129

67

65

31

79

131

21

23

33

37

11

32

15

25

14

13

6

5

737

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

3

1

4

6

5

7

8

9

10

11

14

13

15

12

16

18

17
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tes do estudo contavam com 810 lojas, contra 737 
em 2010. Contudo, a baixa não significa perda 
de qualidade, pelo contrário. De acordo com o 
presidente do Comitê Agas das Centrais de Ne-
gócios, Cláudio Schwerz, as centrais passam por 
um momento de consolidação da sua atuação no 
mercado. “De nada adianta quantidade de empre-
sas, o que vale é buscar parceiros que acreditam 
na associação e a valorizam”, afirma o também 
presidente da Rede Gaúcha. Se, por um lado, os 
números do estudo comprovam uma leve queda, 
por outro, a participação do segmento das centrais 
no PIB do estado se mantém estável, passando de 
1,23% em 2009 para 1,09% no ano passado. 

Foco na qualidade

Para comprovar a importância do tra-
balho em equipe realizado pelos associados 
das redes, o presidente da Unimax, Moacir 

Área de
vendas m2

Número de 
funcionários

Faturamento
R$/m²

Faturamento
R$/check-outs 

Faturamento
R$/func.

Faturamento
R$/loja

Funcionários/
100 m²

Check-outs/
loja

m²/
check-outs

m²/loja

54.113

38.900

38.600

20.800

28.344

36.666

11.909

11.369

7.908

13.200

7.618

7.930

6.500

8.260

3.390

2.500

1.700

1.510

301.217

2.232

2.015

1.983

1.116

697

1.122

669

422

313

290

264

315

189

172

109

70

38

19

12.035

  9.809 

 11.605 

 11.626 

 13.408 

 6.541 

 5.046 

 9.142 

 9.011 

 7.781 

 4.053 

 6.599 

 4.476 

 4.649 

 3.624 

 7.522 

 6.120 

 4.526 

 1.669 

 8.635 

 1.078.833 

 1.264.503 

 992.844 

 1.602.795 

 945.918 

 631.399 

 1.088.755 

 1.078.328 

 809.684 

 557.292 

 1.025.939 

 412.744 

 737.015 

 383.747 

 850.000 

 765.000 

 699.496 

 280.000 

 979.672 

    237.807 

 224.034 

 226.306 

 249.898 

 265.997 

 164.884 

 162.744 

 242.752 

 196.601 

 184.483 

 190.420 

 112.686 

 159.882 

 174.025 

 233.945 

 218.571 

 202.486 

 132.632 

 216.122 

 4 

 5 

 5 

 5 

 2 

 3 

 6 

 4 

 4 

 2 

 3 

 4 

 3 

 2 

 3 

 3 

 2 

 1 

4

4

5

7

6

2

2

5

4

2

3

4

3

3

3

2

2

2

2

4

110

109

85

120

145

125

119

120

104

138

155

92

159

106

113

125

155

168

113

419

581

594

671

359

280

567

494

240

357

693

248

433

330

242

192

283

302

409

4.114.620

6.737.725

6.904.087

8.996.333

2.346.835

1.412.214

5.184.547

4.453.965

1.864.727

1.445.946

4.570.091

1.109.249

2.014.508

1.197.292

1.821.429

1.176.923

1.282.410

504.000

3.529.212

Secatto, explica por que a rede conquistou 
o primeiro lugar no Ranking 2010. “Tra-
balhamos muito com a transparência. O 
associado participa de todas as decisões, para 
que se consiga mais força e maior adesão dos 
associados”, explica o dirigente. A Unimax 
agrega, atualmente, 128 lojas, e continua 
crescendo. “Quase todo mês entra uma 
nova loja”, aponta Secatto. Para este ano, 
está sendo desenvolvida uma centralização 
do hortifrutigranjeiro. “Queremos ampliar 
cada vez mais, para ter maior volume de 
compras e, também, obter mais vantagens 
junto aos fornecedores. A rede não objetiva 
lucro para a própria central, mas sim para os 
seus associados”, salienta o presidente.

Segunda colocada no ranking, a Rede 
Super completa 15 anos em 2011. De acor-
do com o presidente, Ibanês Bertagnolli, a 
central é voltada para um trabalho árduo e 

As 5 maiores no mercado

Classificação

1

2

3

4

5

(%)1

 R$ 530.786.000 

 R$ 451.427.600 

 R$ 448.765.654 

 R$ 278.886.326 

 R$ 185.400.000 

73%

Rede Unimax

Rede Super  

Rede Unisuper

Rede Grandesul

Rede Super Útil

Nome da rede

participação total das 5 maiores 

As 5 maiores no mercado de trabalho

Classificação

1

2

3

4

5

(%)1

2.232

2.015

1.983

1.122

1.116

70%

Rede Unimax

Rede Super  

Rede Unisuper

Redefort

Rede Grandesul

Nome da rede

participação total das 5 maiores 
1Com relação às empresas que informaram os dados ao Ranking
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sério. A boa colocação no ranking também 
é resultado das reuniões promovidas entre 
membros da diretora, três vezes por semana. 
“Isso possibilitou um crescimento baseado 
na transparência e no compromisso”, afirma. 
Com 60 lojas, a Rede Super abastece hoje 
95% das unidades por meio da sua Central de 
Distribuição. “A entrega centralizada facilita 
a negociação para os associados e permite 
melhores condições junto aos fornecedores”, 
explica Bertagnolli. 

De acordo com Sandro Formenton, pre-
sidente da rede Unisuper, terceira colocada 
no ranking, 2011 tem sido um ano de foco 
na qualidade. “Houve redução no número 
de lojas, mas, por outro lado, trabalhamos na 
qualificação das unidades atuais. Mudamos 
o layout e melhoramos o mix, além de mon-
tarmos o novo Centro de Distribuição (CD), 
em março. As lojas já recebem, por meio da 
Unisuper, cerca de 50% de seu faturamento”, 
destaca. Ampliar a competitividade através 
do foco no CD e reforma das lojas é um dos 
principais objetivos da Unisuper para este 
ano. Além disso, foi elaborado um manual 
sobre o funcionamento da rede, o qual auxilia, 
entre outros pontos, a reforçar a padronização 
visual, no intuito de agregar marca às lojas.

Para o gestor de negócios da Rede 
Grande Sul, Alcione Moreira, o diferencial 
da empresa, quarta colocada no ranking da 
Agas, é a gestão feita por uma diretoria eleita, 
em que todos os membros têm o mesmo 
direito de voto. A padronização do mix de 
produtos também tem sido uma aliada dos 

Faturamento das 19 participantes 2008, 2009 e 2010

Faturamento Nominal (R$) 

Faturamento Real² (R$)  

participação no pIB do Estado³ 

participação no faturamento do setor4

2009 2010

2.616.646.870

2.503.868.600

1,23%

16,79%

2.601.029.595

2.395.548.257

1,00%

14,09%

1 O comparativo leva em consideração as Centrais de Negócios participantes do Ranking AGAS  2009 e 2010 

2 O Faturamento Real foi calculado usando-se índice de inflação IPCA/IBGE 2009 (4.3%) e 2010 (7,9%)

3 O PIB do Estado do Rio Grande do Sul, estimado pela FEE, foi calculado em R$ 237,8 bilhões em 2009

4 O faturamento do setor, estimado pela AGAS, foi calculado em R$ 14,9 bilhões em 2009 e R$ 17,0 bilhões em 2010

Informação

Evolução das redes1

   R$ 2.618.646.870 

810

2.789

13.238

326.177

8.039

941.450

199.152

3.242.273

4,0

3,4

117,0

402,6

Faturamento

Nº de Lojas

Nº de Check-Outs

Nº de Funcionário

Área de Vendas/m²

Faturamento/m²

Faturamento/check-out

Faturamento/funcionário

Faturamento/loja

Funcionário/100m2

Check-out/loja

M²/check-out

M²/loja

2009 2010 Variação

   R$ 2.601.029.595 

737

2.655

12.035

301.217

8.635

979.672

216.122

3.529.212

4,0

3,6

113,0

409,0

-0,67%

-9,01%

-4,80%

-9,09%

-7,65%

7,41%

4,06%

8,52%

8,85%

0,00%

5,88%

-3,42%

1,59%
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De acordo com 
Secatto, o 
segredo está na 
transparência



bons resultados para a rede e fator respon-
sável por agregar novos associados. “Essa 
padronização nos permite trabalhar melhor 
as ofertas”, diz Moreira. A partir de setem-
bro, a rede pretende instalar uma central de 
hortifrutigranjeiros, no intuito de facilitar o 
abastecimento do setor aos associados. 

Rede que concentra 80 lojas nas regiões 
do Planalto, Serra e Alto Uruguai, a Super 
Útil finaliza o ranking das cinco principais 
colocadas, tendo subido uma posição a 

La
tin

o 
Am

ér
ica

/D
ivu

lg
aç

ão

Para Bertagnolli, compromisso com a rede 
possibilitou crescimento no mercado 
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Segundo 
Formenton, o 
foco deve estar 
na qualidade

partir do ranking de 2009. De acordo com 
o presidente, José Filipe Benvegnú, o bom 
trabalho é resultado do comprometimento 
dos associados com a rede. Ele afirma ainda 
que ações como cursos técnicos para melho-
rar a capacitação também são diferenciais da 
central. “O atendimento personalizado, atra-
vés da prática da boa vizinhança, o aumento 
do mix de produto, com artigos de maior 
qualidade, também são algumas de nossas 
conquistas”, elenca Benvegnú. 



veiculada em agosto de 1995, a reportagem 
de capa da edição 147 da revista Agas apresentava 
as tendências para o setor. Por meio de pesquisa 
do Food Marketing Institute e depoimentos de 
especialistas, a reportagem concluiu que três temas 
norteariam o futuro do varejo brasileiro: qualidade 
de serviços, automação e comunicação.

Na época, em relação ao futuro dos modelos 
de varejo, a globalização prometia como con-
sequência imediata a concentração de negócios 
e o acirramento na competição. A chegada das 
redes Carrefour e Walmart ao país apontava o 
que estava por vir. Com modernas tecnologias de 
administração, vendas e logística, as multinacionais 
trouxeram novos parâmetros competitivos para o 
varejo nacional. Em entrevista à revista, Marcos 
Gouvêa de Souza, da consultoria Gouvêa de 
Souza, afirmou: “É provável que tenhamos, daqui 
para frente, dois extremos: as grandes cadeias de 
lojas e os pequenos comerciantes. Os primeiros 
tendem a ganhar maior participação no mercado, 
enquanto os pequenos terão de definir estratégias 
diferenciadas para sobreviver”.

No mês em que a revista Agas 

completa 30 anos, estreamos uma 

nova seção. “Aconteceu há...” 

retoma matérias publicadas nas 

edições anteriores, mostrando o 

que foi dito no ano de publicação e 

como está a situação atual
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Novos Tempos 

Dezesseis anos depois, a previsão feita 
por Souza pode ser observada de forma 
prática por meio do mais recente Ranking 
Agas. Na primeira colocação do levantamen-
to gaúcho, que tem por base os melhores 
desempenhos financeiros do estado, está o 
Walmart, com 112 lojas e 20.841 funcio-
nários, seguido por Cia. Zaffari (29 lojas e 
9.060 colaboradores) e Unidasul (46 lojas 
e 3.565 colaboradores). O Ranking Abras 
2011, elaborado pela Associação Brasileira 
de Supermercados, aponta nas três primei-
ras colocações as seguintes marcas: Pão de 
Açúcar (faturamento de R$ 36 bilhões), 
Carrefour (R$ 29 bilhões) e Walmart (R$ 
22 bilhões). Nesses anos, as multinacionais 
cresceram mais que as empresas brasileiras, 
muitas vezes comprando várias redes de 
capital nacional.

Uma das alternativas apontadas na 
publicação de 1995 para a sobrevivência das 

pequenas lojas era a associação por meio de 
redes de cooperação, formato que cresceu 
substancialmente desde então. De acordo 
com o Ranking Agas das Centrais de Ne-
gócios (confira dados do ranking na página 
48), em 2010 o formato de associativismo 
foi responsável por 14,09% do faturamento 
do setor supermercadista. São 737 lojas de 
supermercados associadas a 18 redes de 
negócios gaúchas, que acumularam um fatu-
ramento bruto de R$ 2.601.029.595.

Outra tendência apontada na reporta-
gem que se mostrou pertinente nos últimos 
anos é a opção entre hipermercados ou lojas 
de conveniência. Já naquela época, prati-
cidade e agilidade eram requisitadas pelos 
consumidores. A valorização dos formatos de 
conveniência intensificava as oportunidades 
de negócios como televendas, vendas por 
catálogo ou porta a porta. A conveniência se 
solidificou e hoje está nas telas de computado-
res. De outro lado, os hipermercados também 
estão cada vez mais presentes no varejo.



s acumuladores    
estão em desvantagem  
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horas é um tempo que parece 
pouco para colocar em dia todos os compromissos 
de trabalho, o compartilhamento de responsabi-
lidade desponta como uma alternativa aliada do 
empresariado. Do gerente de loja ao empacotador, 
delegar consiste em um caminho para driblar a 
sobrecarga. Entretanto, o processo requer análise, 
planejamento e mensuração de resultados. Não se 
trata de um ato ‘mágico’ e unilateral, mas de uma 
espécie de parceria que exige de líder e liderado 
atitude e comprometimento. Entender esses 
princípios básicos já é um bom começo.

O diretor comercial do Instituto MVC, Silvio 
Roberto Fernandes Costa, explica que a descentra-

quando 24

A palavra “delegar” conquistou espaço 

no dicionário corporativo. É uma 

decisão importante e, se acertada, 

traz como bônus o aumento de 

produtividade e de metas atingidas

lização de tarefas contribui para elevar a produtivi-
dade e manter padrões de excelência operacional. 
O problema se instala quando o gestor interpreta 
a iniciativa como terceirização de ações – uma per-
cepção equivocada e com grande possibilidade de 
abalar a saúde financeira do negócio. “Por meio da 
delegação eficaz, o gestor tira os gargalos e aumenta 
a capacidade de execução”, afirma.

Dupla responsabilidade

No setor supermercadista, a adminis-
tração em uma concepção mais participativa 
sobressai como fator imprescindível para 
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manter um alto padrão de competência 
gerencial. Esse é um instrumento que o 
empresário Antônio Romacho explora para 
conduzir o Asun Supermercados, com 17 
lojas no litoral e região metropolitana. Para 
o diretor-presidente da rede, o erro está 
em acreditar que se consegue abraçar tudo 
sozinho. “O administrador precisa delegar 
também os assuntos mais complexos. Não 
resolve buscar respaldo só nas iniciativas 
triviais e corriqueiras”, observa. 

Os trabalhos dotados de maior com-
plexidade, apontados por Romacho, são 
encarados como os de maior dificuldade 
para compartilhar com alguém da equipe. 
Por integrarem o grupo das estratégias de 
relevância competitiva e mercadológica, 
a confiança fica entre os principais pré-
requisitos para ocupar a posição. “Com 
certeza, não se trata da decisão mais fácil. 
Geralmente, a delegação fracassa quando 
mal-executada pelo delegante. Além de 
demandar, cabe ao líder acompanhar e 

monitorar os resultados.” Logo, as tarefas 
podem ser delegadas, mas as responsabi-
lidades não.

Selecionando o melhor

O impasse surge no momento de selecionar 
a pessoa certa. Como prever se ela realmente vai 
suprir as necessidades da função em que foi incum-
bida? Não existe uma resposta pronta. Dificilmente 
alguém reúne somente atributos positivos ou ne-
gativos. Silvio Costa, do Instituto MVC, ressalta 
como fundamental procurar conhecer o profissio-
nal, levantando as características que o tornam mais 
indicado para um determinado cargo: “A habilidade 
do executivo para mapear as expertises da equipe 
faz a grande diferença”. 

As limitações e capacidades compreendem 
oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação. 
Justamente pelo fato de ninguém estar 100% 
preparado, a empresa precisa ponderar um inves-
timento com treinamento formal e informal. “An-
tes, claro, convém identificar se há convergência 



Revista AGAS (julho/agosto 2011)56/57

b
o

as
p

rá
tic

as de interesses. Caso contrário, a organização perde 
tempo e dinheiro”, complementa.

Confiança e satisfação

A recompensa vai além da otimização de 
agenda e processos. No livro Delegando com 
sucesso, o autor Rodolfo Horta distingue o ato 
de delegar como uma poderosa ferramenta de 
motivação. O especialista em recursos humanos 
parte da Teoria da Hierarquia de Necessidades, 
do psicólogo existencialista norte-americano 
Abraham Maslow, para endossar a tese de que 
a confiança opera diretamente na satisfação. 
“Entre as cinco principais necessidades presen-

tes nos indivíduos, aparecem autorrealização, 
prestígio e respeito (status), participação 
(filiação), segurança e os aspectos fisiológi-
cos.” As três primeiras, elucida o escritor, 
revelam a importância da identificação com 
um grupo, participar e ser reconhecido pelas 
realizações, qualidades e potencial. Quando o 
supermercadista delega, ele permite que o seu 
colaborador se envolva e aumente o interesse 
pelo desenvolvimento do trabalho. Com cartão 
verde, ele não se limita a uma fórmula pronta 
e a uma atuação nada produtiva. “O resultado 
final pode ser um funcionário menos alienado, 
e mais íntegro e integrado aos objetivos orga-
nizacionais”, diz Horta.  

O que não dá certo
O fracasso na delegação pode ter a sua raiz no início do processo, ou seja, na decisão sobre 

o que e a quem delegar. Alguns motivos que influenciam no seu insucesso: 

Optar pela pessoa errada
O líder deve observar na sua equipe quais profissionais de fato possuem conhecimento e 

experiência para absorver determinadas tarefas. O que não significa ‘cruzar os braços’ e não investir 

e desenvolver competências.

Delegar autoridade acima do grau de maturidade profissional
O tipo de tarefa não consiste no único quesito a considerar. É preciso avaliar se o colaborador dispõe 

de maturidade profissional. Ele tem demonstrado responsabilidade profissional? Não exacerba da 

autoridade recebida?

Não delegar autoridade
Solicita-se ao padeiro criar uma receita diferente de pão, mas a ele não é permitido entrar na cozinha. 

Estranho? Sim. Entretanto, algo bem comum na relação líder e liderado. Sem autoridade, reduz-se a 

possibilidade de sucesso da delegação. Se a pessoa encarregada não puder decidir, provavelmente 

vai estagnar no obstáculo.  

Abdicar em vez de delegar
A delegação no ‘sufoco’ é aquela que sempre compromete os resultados por ser realizada às pressas 

e malfeita. Típicas dos gestores que preferem não delegar, mas que só decidem resolver quando as 

tarefas se acumulam e não há como fugir.

Delegar só o rotineiro e desagradável
Passar apenas as tarefas que já são triviais para o funcionário é restringi-lo de colocar o seu conheci-

mento em algo mais complexo e desafiador. A delegação possui uma força enorme de motivação. 

Delegar responsabilidade eximindo-se dela
Responsabilidade não se delega: se delegam tarefas. Isso não significa que a pessoa para a qual se 

delegou a tarefa não precise se responsabilizar por ela: a responsabilidade tem de ser dividida. Cabe 

ao gestor acompanhar o processo e verificar resultados, pois a responsabilidade maior é sua. Quanto 

maior a responsabilidade que o profissional que foi delegado apresentar, maior será a confiança do 

gestor em lhe designar novos desafios.



Os 6 passos da delegação

Objetivo
Refletir sobre o porquê da necessidade de delegar a tarefa. Não menos importante é transmitir ao profissional 

o objetivo da missão e criar um sentimento de coresponsabilidade. Vale lembrar que não adianta impô-la se o 

outro não tem o desejo, vontade e consciência de assumir a empreitada.

Expectativa 
O gestor deve transmitir o que imagina e o que espera de resultados. Exigir algo do colaborador, não clarificar e, 

depois, cobrar retornos positivos, é um dos meios mais eficazes de desmotivação.

Negociação
Estabelecer metas e prazos de comum acordo. Importante: só determiná-los não desperta interesse. Aqui, entra 

o poder de argumento do líder de reforçar que atingir tais objetivos são indispensáveis e não apenas desejáveis. 

Acompanhamento
O gestor pode definir um contato diário individual, determinando um tempo ‘x’ para cada conversa. Ele deve 

focar, além do andamento das atividades, os resultados obtidos, gargalos e possíveis soluções.

Motivação
A comunicação motivadora é interpessoal, podendo ocorrer por meio de palavras de incentivo e gestos 

efetivos de reconhecimento. Na presença do grupo, elogie o coletivo.

Internalização
Tal passo atinge o seu propósito quando há a presença de um comportamento espontâneo por parte do dele-

gado em querer assumir outras tarefas.

1°

2°
3°
4°
5°
6°



é um marco especial. Para um 
indivíduo, simboliza o amadurecimento, a concre-
tização da vida adulta. Para uma empresa, significa 
solidificação no mercado. No caso da ExpoAgas, 
o 30º aniversário representa a força de um seg-
mento, a presença de um nome entre os gaúchos 
e a importância do setor supermercadista para a 
economia do Rio Grande do Sul.

Em 1981, quando ocorreu a primeira Con-
venção Gaúcha de Supermercados, realizada 
entre os dias 21 e 23 de agosto daquele ano, o 
Salão de Atos da Pucrs reuniu pouco mais de 200 
empresários do setor. Eram os primeiros passos 

trinta anos de uma longa caminhada, marcada por diferentes 
momentos do cenário político e econômico não 
apenas no estado, mas no país.

Ainda que em seu primeiro ano, empresários 
do setor varejista já apostavam no potencial do 
evento e na necessidade de reunir supermercadistas, 
fornecedores e demais envolvidos no segmento para 
a troca de experiências, ideias e projeções de novas 
metas, dessa vez em âmbito regional. Feiras de maior 
porte, como a realizada pela Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), já estavam consagradas no 
setor. Era necessário focar o Rio Grande do Sul e as 
particularidades do mercado gaúcho.

A ExpoAgas chega ao seu 30º aniversário celebrando uma 

trajetória de lutas, conquistas, progressos e, acima de tudo, 

união entre supermercadistas e fornecedores gaúchos
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Nascia, assim, a ExpoAgas, realizada anu-
almente em agosto. Do Salão de Atos da Pucrs, 
a feira ampliou suas dimensões e foi transferida 
para o salão nobre da Sogipa, em Porto Alegre. 
Em 1982, ano de sua segunda edição, o evento já 
reunia mais de mil pessoas. A presença de nomes 
importantes da política no Estado, bem como de 
autoridades civis e militares, passava a ganhar 
destaque na feira, fato que se tornaria tradição 
entre as próximas edições realizadas.

Situações inusitadas marcariam a história 
das próximas ExpoAgas, como a realizada em 
1985, quando um blecaute escureceu os salões 
da Sogipa minutos antes da solenidade de aber-
tura. Já a edição de 1988 registraria um difícil 
momento na economia do país: a hiperinflação. A 
insegurança com relação às finanças preocupava 
os brasileiros e ameaçava a economia de cada 
estado. No caso dos supermercados, a variação 
diária dos preços nas gôndolas era uma realidade 
comum. O Brasil aprendia a caminhar após 25 
anos de ditadura militar, e a economia também 
demandava medidas urgentes. 

Poucos anos e uma nova década depois, o 
Brasil vivia um novo momento. Era 1994, o ano  
do Plano Real, e a ExpoAgas continuava a crescer, 
tanto que passou a ser realizada nos pavilhões da 
Fenac, em Novo Hamburgo, região metropolitana 
de Porto Alegre. Um dos motivos da mudança foi 
a participação de mais de 2,7 mil convencionais, o 
dobro de edições anteriores. O potencial previsto 
em 1981 mostrava sinais de concretização, pouco 
mais de dez anos desde a primeira edição.

Os nomes que fizeram 
a ExpoAgas

Desde o primeiro ano, a ExpoAgas é 
motivo de reunião de importantes nomes 
da economia gaúcha e do trade supermerca-
dista. Ex-presidentes da Agas, como Pedro 
Zaffari, Lauro de Oliveira Lapa e Paulo 
Afonso Feijó, participaram da caminhada, 
bem como diretores de empresas parceiras 
da entidade até hoje, como Nestlé, Vonpar, 
Pavioli, Salton e Piá. Nesse âmbito, a política 



e a comunicação não poderiam ficar de fora. 
Pelos corredores da feira já circularam autori-
dades como os ex-governadores Olívio Dutra 
e Germano Rigottto, os jornalistas Arnaldo 
Jabor, Paulo Henrique Amorim, Miriam Leitão 
e o economista Amyr Klink. Personalidades 
carismáticas da mídia brasileira, como os hu-
moristas André Damasceno e Chico Anysio, 
a atriz Luiza Thomé e José Valien Royo, mais 
conhecido como o baixinho da Kaiser, também 
fazem parte do elenco de celebridades que já 
compareceram ao evento. 

História de parceria

Após duas décadas de ExpoAgas, a feira con-
tinua a crescer, bem como o setor supermercadista 
em geral, que passa por diversas mudanças. Entre 
elas, o avanço da tecnologia nos processos diários 
das empresas, assim como o incremento na mão 
de obra qualificada. Mais lojas, mais empregos: 
melhor para o cidadão gaúcho, melhor para a 
economia do estado.    

É a partir de 2001 que a ExpoAgas se transfere 
para a sede onde é atualmente realizada: o Centro 
de Eventos da Fiergs, juntamente com o Teatro do 
Sesi. Trata-se agora de um espaço de 10 mil metros 
quadrados, com mais de 300 expositores e um 
público até então recorde de 19 mil pessoas, que 
circularam no local durante os três dias de feira. 

Foi também em 2001 que a Agas oficializou o 
convênio com a Abras e o governo do estado para a 
implantação da Escola Nacional de Supermercados 

no Rio Grande do Sul, no intuito de capacitar pro-
fissionais especializados em áreas específicas como 
açougue, laticínios e hortifrutigranjeiros. A ExpoAgas 
caminhava mais firmemente em direção ao conceito 
de feira de negócios, e não simplesmente com o 
objetivo de estreitar o relacionamento entre os per-
sonagens que compõem o setor supermercadista.

Em 2003, foi a vez de comemorar os 50 anos 
de supermercados no estado e também no país. A 
celebração foi tema da 22ª ExpoAgas, que reuniu 
um público de 30 mil pessoas. Nomes como Max 
Gehringer e Leila Navarro foram alguns dos des-
taques da edição, que também oficializou Antônio 
Cesa Longo como presidente da Agas. Três anos 
depois, em 2006, a ExpoAgas celebrava suas bodas 
de prata: 25 anos de sucesso, de credibilidade e de 
parceria junto ao setor. Prova de que a entidade 
busca se comunicar com todos os públicos que 
participam do segmento supermercadista, a Agas 
Jovem teve forte atuação naquela edição. O ator 
global Marcos Frota e o diretor de campanhas de 
cidadania e utilidade pública do canal MTV, Mauro 
Dohmer, deram enfoque ao tema da responsabi-
lidade social durante palestras direcionadas aos 
jovens empresários varejistas. 

O que vem pela frente
 

Ao celebrar 30 anos, a ExpoAgas 2011 
reserva uma programação cheia de novidades 
e promete o sucesso que a história da feira traz 
consigo. Neste ano, entre os dias 23 e 25, os 
pavilhões do Centro de Eventos da Fiergs 
recebem o público para, além das palestras 
magnas, conferir os lançamentos dos 334 
expositores, que fortalecem o clima em-
presarial da feira de negócios. A 30a edição 
prevê um faturamento de R$ 270 milhões 
em negócios, e homenageia participantes 
da primeira edição da feira, realizada em 
1981. Os três dias de evento também contam 
com seminários de capacitação no Centro de 
Aperfeiçoamento Técnico (CAT), abordando 
diferentes temas do universo supermerca-
dista: Gestão empresarial e tendências de 
mercado; Alteração da NR-12: máquinas e 
equipamentos; O efeito ruptura; Hortifrúti: 
tendências e lucratividade no PDV; Flores: 
uma opção para a sua loja e Pilotando sua 
empresa com a velocidade dos campeões. 
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Como parte da tradição, o Agas Jovem 
e o Agas Mulher, importantes braços da en-
tidade, também terão seu espaço reservado 

na feira. No primeiro dia, o Agas Mulher fala 
às empresárias sobre Mulheres que tornam o 
mercado gaúcho super, enquanto na quarta-
feira, dia 24, segundo dia de ExpoAgas, a pa-
lestra Formando líderes, construindo sucessores 
conversa com os empresários do Agas Jovem. 
E como não poderia deixar de ser, a música 
embala, mais uma vez, o sucesso do evento. No 
dia de encerramento da ExpoAgas, a Família 
Lima traz seus sucessos para animar o público. 
Não poderia ficar de fora também o tradicional 
sorteio da Promoção Agas, realizada sempre 
entre os compradores da feira. 

Novidades no mercado, trocas de ex-
periências, oportunidades de negócios, lazer 
e diversão: tudo em um só lugar. É que o 
ExpoAgas traz até você. 

Espaço reservado

Sempre aguardadas com imensa expectati-
va, as palestras magnas da ExpoAgas, que neste 
ano contam com o patrocínio da Bom Princípio, 

Di
vu

lg
aç

ão
 F

ad
el 

Cu
rs

os

Professor Gretz fala 
sobre os obstáculos 

para ter atitude

e
xp

o
ag

as
2

0
1

1



reúnem personalidades de renome do setor em-
presarial. Convidados especiais, cujas experiências 
agregam conhecimento aos presentes. Neste ano, 
Paulo Rabelo de Castro abre o primeiro dia de feira 
com a apresentação Perspectivas e entraves para a 
economia brasileira. De acordo com Castro, vive-
se um momento expressivo para supermercadistas 
e fornecedores, em função da boa demanda no 
mercado. “Irei analisar, pois é preciso, o que está 
por trás dessa demanda, que também diz respeito 
à quantidade de brasileiros empregados e à média 
salarial. Quero me comunicar com os varejistas e 
os fornecedores. Estamos vivendo um bom mo-
mento, mas por quanto tempo?”, questiona. 

No segundo dia de ExpoAgas, o Teatro do Sesi 
traz duas palestras magnas. A primeira tem como 
convidado o professor Gretz, com a apresentação 
O cliente em primeiro lugar. Com base em suas 
três últimas publicações, o professor Gretz fala 
aos convidados, sempre em clima regado com bom 
humor e entusiasmo, sobre os cinco obstáculos que 
dificultam o empresário ter atitude: desânimo, 
mudança, problemas, medo e fracasso. “Durante a 

palestra, quero destacar um assunto que considero 
muito importante para um profissional empreen-
dedor: as suas atitudes determinam o que você 
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é, o que você é determina suas ações. Suas ações 
determinam se você será uma pessoa de sucesso.”

Responsável pela segunda palestra magna 
do dia, o professor Mário Sérgio Cortella chega 

à ExpoAgas com o tema Da oportunidade ao 
êxito: mudar é complicado? Acomodar é perecer. 
“A intenção prioritária é que se perceba que, no 
atual mundo da grande competitividade e da velo-
cidade, é necessário ser flexível a essas mudanças, 
não para se submeter, mas para acompanhar e se 
antecipar”, afirma o professor. Segundo Cortella, a 
mentalidade congelada envelhece. Por isso, quem 
está no campo dos negócios tem que estar prepara-
do para não deixar de aproveitar as oportunidades 
de mudança. E alerta: “Não basta a consciência, 
é preciso ação”.  

Encerrando a ExpoAgas e mais um ciclo de 
palestras magnas de sucesso, o médico psiquiatra e 
psicoterapeuta Augusto Cury fala ao público presen-
te sobre Mentes brilhantes, mentes treinadas, com 
base em seu livro de mesmo nome, em que aborda 
temas a partir da Teoria da Inteligência Multifocal, a 
qual vem desenvolvendo há mais de 25 anos. 

A ExpoAgas é realizada pela Agas, com patro-
cínio máster da Nestlé, patrocínio global da Cielo e 
copatrocínio de Piá, Arroz e Feijão Namorado, Gota 
Limpa, Paladar, PanFácil e Red Horse. 
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de amizade, consideração e 
respeito. Esta é uma das características que o Su-
permercado Spode, de São Pedro do Sul, região 
Central do Estado, detém como prioridade, não 
apenas entre proprietários e colaboradores, mas 
também com os clientes. 

Fundada pelo casal Anelli e Arthur Carlos 
Spode em março de 1959, a empresa funcionava 
inicialmente como um armazém de secos e mo-
lhados, até que, a partir de 1976, entrou para o 
ramo de supermercados e autosserviço.

Atualmente, o Spode é um dos franqueados 
da Rede Super e a empresa mantém perfil fami-
liar. Para manter a administração da loja, Arthur 
conta hoje com o apoio dos netos Felipe e Bianca. 
O segredo, segundo o fundador, é a mescla entre 
as tradições. “Sempre considerando as lições dos 
mais experientes, em harmonia com os novos 
conceitos trazidos continuamente por todos que 
se empenham em continuar aprendendo”, relata 
Arthur Spode. 

A qualificação é um ponto fortemente tra-
balhado na empresa. Segundo o empresário, a 
formação do quadro de funcionários é contínua. 
“Apostamos na manutenção de colaboradores com 
20, 30 ou, até mesmo, 40 anos de serviço na em-
presa, como o nosso gerente Luiz Carlos Hoch”, 
conta. Hoch participou, inclusive, do primeiro 
curso para formação de gerentes, oferecido pela 
Agas, ainda na década de 1970. “Também procura-
mos manter uma relação de confiabilidade mútua 
junto aos fornecedores”, acrescenta.

Inovador, o Supermercado Spode foi a 
primeira loja de autosserviço em São Pedro do 
Sul. Como diferenciais, Arthur aponta a busca 
pelo atendimento qualificado e personalizado, a 
organização da loja, atendendo às determinações 
da vigilância sanitária, o zelo pela qualidade, a boa 
disposição dos produtos, contemplando um mix 
variado entre as gôndolas. 

A superação também faz parte da história 
do Spode. Em 2006, a empresa foi vítima de um 
incêndio, provocado por pane na parte elétrica, 
com perda total da sede. A prioridade foi man-
ter o quadro integral de colaboradores, 31 ao 
total, até a reconstrução da loja, realizada em 
um período de 94 dias. “Neste meio tempo, os 
colaboradores receberam treinamentos, com 
palestras de motivação e dinâmicas de grupo, no 
intuito de estreitar laços de amizade e coleguis-
mo”, salienta Arthur. 

O resultado foi a inauguração de uma unidade 
ampla, moderna e confortável, para melhor receber 
os clientes da região. Ainda sem filiais, os planos 
de expansão já estão em debate entre os membros 
da família Spode. “Um terreno na área central do 
município já foi adquirido”, revela Arthur.

uma relação

História de amizade

Em São Pedro do Sul, o supermercado Spode destaca-se pelo carisma que 

transmite aos moradores da região há mais de 40 anos. Conheça um pouco 

mais sobre a empresa, suas conquistas, superações e planos para o futuro
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há algum

A arte de conquistar 

clientes é o que 

norteia a atividade dos 

vendedores dentro dos 

supermercados

Dedicação
em vendas

tempo a ida ao supermercado deixou 
de ser uma simples busca por produtos básicos 
do dia a dia. Além das compras de produtos para 
alimentação, higiene e limpeza, os consumidores 
encontram diferentes itens à sua disposição na rede 
supermercadista, como produtos de bazar, vestuário 
e eletrônicos, para citar alguns exemplos. Mas e 
quando surge alguma dúvida em relação a um item 
diferente daqueles a que está acostumado? É nesse 
momento que entra em ação o vendedor, profissional 
também presente na área supermercadista. 

Apesar do modelo de autosserviço adotado 
pelos supermercados, é possível encontrar esses 
profissionais no setor de bazar ou eletrônicos, por 
exemplo. Cabe a eles oferecer produtos, demonstrá-
los aos clientes e sanar todas as dúvidas que surgirem. 
É o que faz Marco Antônio Reis, vendedor da área 
de eletroeletrônicos do Walmart há cinco anos. Em 

sua rotina de trabalho passa por todo o processo de 
venda, desde a demonstração do produto, passando 
pelos trâmites da compra, até sua entrega. “Faço 
a venda e o pós-venda também. Às vezes, mesmo 
depois de já ter demonstrado o produto, o cliente 
retorna para pedir mais informações.”

Entre as habilidades necessárias a um vende-
dor apontadas pela consultora Amanda Pacheco 
estão atitude, saber ouvir, ser educado e tratar 
os clientes e colegas com respeito. A consultora, 
que é também instrutora do curso Transformando 
atendentes em vendedores (Agas), destaca que, 
além de ter conhecimento dos produtos que está 
vendendo, os profissionais que atuam na área 
devem falar com naturalidade, fidelizar o cliente 
e saber que eles é que fazem o negócio acontecer. 
Reis também compartilha desse pensamento. Para 
ele, a vontade de vender é a primeira e mais impor-
tante característica do vendedor, seguida do gosto 
por trabalhar com pessoas. “O conhecimento do 
produto também é importante, além da habilidade 
em negociações”, enfatiza.

Gostar do que se faz é unanimidade entre 
os entrevistados. No ramo de vendas há 12 anos, 
Jucelene Lucas, do Supermercado Brehm (ao todo 
são 20 anos de empresa), lembra que muitas vezes 
acontece de o vendedor mostrar vários produtos ao 
cliente, demorar algum tempo realizando o aten-
dimento e não concretizar nenhuma venda. “Não 
pode ter pressa”, afirma. “Precisa estar disponível 
para atender. Ser simpático, ágil e atencioso.”

O vendedor do Walmart define a atividade 
como sendo uma arte. “A pessoa pode até apren-

Renata Tissot
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Reis, do Walmart:  
é preciso ter vontade de  

vender e gostar de pessoas



der, mas eu acredito que é algo que vem de berço. As pessoas dizem que o 
vendedor tem sorte, mas eu não concordo. Ele precisa ter habilidade e co-
nhecimento.” Em se tratando de conhecimento, saber detalhes do produto 
que está comercializando é essencial. “A empresa nos dá treinamento sobre 
os produtos e também recebemos a visita de promotores que demonstram 
as mercadorias e suprem nossas dúvidas”, conta o vendedor, que também 
costuma buscar informações na internet. Jucelene, apesar de nunca ter feito 
nenhum curso sobre vendas, diz que sempre leu muito sobre o assunto. Além 
disso, a convivência diária com os clientes, segundo ela, ajuda bastante em 
sua formação.

Conhecer cada detalhe do produto pode fazer a diferença na hora da 
venda. Explicar sobre funcionamento, no caso de eletrônicos, por exemplo, 
ou apresentar possibilidades de uso, como nos artigos de confecção, pode 
ser decisivo na escolha do consumidor. É preciso estar sempre preparado 
para a atividade, um misto de vendedor e consultor. Nessa linha podemos 
citar a experiência do sommelier, que tem sua imagem ligada a restau-
rantes e ao vinho, mas que pode também atuar no varejo dando dicas de 
harmonização entre o cardápio escolhido pelo cliente e a bebida que mais 
combina com ele.

No setor de confecção e eletrônicos do Supermercado Brehm, onde 
atua Jucelene, o atendimento é feito a partir do pedido do cliente. “Nós 
mostramos o que ele pediu mas também oferecemos outros produtos 
relacionados. Às vezes o cliente acaba comprando outros produtos além 
daquele que lhe chamou a atenção e fez chegar até a loja”, explica. Jucelene 
destaca ainda a necessidade da dedicação dos vendedores que atuam nos 
supermercados. “O cliente muitas vezes já gastou o planejado nas compras 
do supermercado, e a compra nesse setor se torna um gasto a mais.” Porém, 
ela destaca que a comodidade de encontrar produtos diferentes do usual 
e a possibilidade de realizar o pagamento junto com as compras habituais 
são grandes aliados.

Atendentes também podem ser vendedores

Os atendentes das diversas áreas do supermercado também podem 
ser vendedores, basta incorporar as habilidades da venda em seu dia a 
dia. “Fazer uma venda junto com um bom atendimento hoje é um di-
ferencial. Podemos vender além do que o cliente procura, e em alguns 
lugares encontramos somente atendentes, que vendem só o que o cliente 
procura, perdendo a oportunidade de vender algo a mais”, explica Amanda 
Pacheco. Oferecer ao cliente além do que ele procura é uma possibilidade 
não só de aumentar as vendas como também de fidelizá-lo. 

Toda a equipe pode fazer parte do time de vendas, basta interesse. 
“Todos os funcionários da empresa têm contato direto com o cliente, 
são seu cartão de visitas, o centro de captação de negócios”, afirma. 
Para colocar em prática o que propõe a consultora basta uma mudança 
de atitude. Em vez de vender apenas o bolo solicitado pelo cliente, por 
que não oferecer também o salgadinho, o pão para o cachorro-quente e 
o docinho da festa? Se o cliente havia esquecido algum item, pode ser 
neste momento que ele decida por levá-lo. Segundo a consultora, para 
vender basta ter atitude e fazer além do que está programado. 



cachaça é uma bebida típica brasileira, o vinho é 
uma característica do Rio Grande do Sul. Elabo-
rado à base de uva, o líquor pode ser encontrado 
em diferentes versões: tinto, branco, rosé, além 
de derivados como o espumante. 

No Estado, a região da Serra é tradicional-
mente conhecida por agregar vinícolas de destaque 
não apenas em solo gaúcho, mas também no cená-
rio nacional e internacional. Do total da produção 
de vinhos que chega ao mercado brasileiro, mais 
de 90% é proveniente da Serra gaúcha. Boa parte 

das empresas são familiares, de pequeno e médio 
porte, fazendo da produção da uva importante 
fonte de renda para muitos gaúchos. 

Antes de chegar às gôndolas dos supermerca-
dos ou às vitrines de lojas especializadas, o vinho 
passa por um processo cuidadoso e extremamente 
seletivo, a começar pelo plantio das uvas. O traba-
lho tem ponto de partida na busca do tipo de uva – o 
clone – que melhor se adapte ao solo da região em 
que será plantada. A qualidade da fruta varia, e está 
relacionada com o tipo de vinho a ser produzido. 

Da serra gaúcha  
para o mundo

O vinho representa 

importante fonte de renda 

para muitas famílias no 

Rio Grande do Sul. Saiba 

quais são os processos 

que compõem esta 

produção e o potencial 

do vinho brasileiro frente à 

concorrência internacional
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Sistema de fases

Do plantio da videira até o momento da 
colheita, as vinícolas contam com assistência 
técnica, em geral profissionais de conhecimen-
to especializado no desenvolvimento da uva e 
nos efeitos do clima e do solo. Até que o fruto 
seja considerado bom para colher, espera-se 
uma média de três anos. Após a colheita, é o 
momento de extrair o máximo de qualidade da 
uva. Então, a fruta segue para pesagem e depois 
é classificada de acordo com sanidade (como a 
ausência de fungos, por exemplo) e maturação, 
além de ser separada por variedade.

O processo tem continuidade a partir do 
tipo de vinho que será produzido. No caso do 
tinto, a uva é despejada em um tanque onde é 
realizada a fermentação alcoólica. O grão, neste 
caso, permanece inteiro. Passados de cinco a 
dez dias, são feitas remontagens, que é o ato 
de regar o bagaço com o líquido acumulado no 
fundo do tanque. Só então é realizada a descuba 
do vinho, que é a separação do material líquido 

do sólido. Enquanto o bagaço é reaproveitado 
para elaborar, por exemplo, ração animal, o 
líquido segue o caminho para o engarrafa-
mento. “Depois de um mês se clarifica e se 
estabiliza o vinho, e então ele vai para a garrafa. 
O rosé segue o mesmo processo do tinto, mas 
fica menos tempo em contato com o sólido”, 
explica o enólogo da vinícola Aurora, Flávio 
Zílio. Ele afirma que a qualidade do vinho 
está no aspecto da maturação industrial, que 
inclui a produção de glicose e frutose do vinho, 
e na maturação fenólica, que diz respeito ao 
amadurecimento dos taninos (compostos que 
agem na estrutura do vinho). 

De acordo com o especialista, o Brasil 
ainda está em desenvolvimento no setor. 
Um dos gargalos é o transporte. “A instru-
ção é que não se deixe o caminhão no sol, 
mas ainda é uma dificuldade. O vinho deve 
ser armazenado em lugar escuro, em uma 
temperatura média de 16º, e o caminhão 
que segue para o Nordeste tem que receber 
cuidado extra”, comenta.



Valor agregado

Para o diretor técnico da Salton, Lucindo Co-
pat, a qualidade do vinho não envolve muito mis-
tério: é uma questão de trabalho e conhecimento, 
fortemente ligado à produtividade. “A elaboração 
também é primorosa. O vinho é uma construção 
onde todos agregam valor, desde o produtor até 
o engarrafamento.”

Uma determinada variedade de uva pode 
estar presente em mais de um tipo de produto. A 
Pinot Noir, por exemplo, é uma uva comumente 
presente em vinhos tintos, mas também é um 
grande componente dos espumantes. Estes, por 
sua vez, são geralmente produzidos a partir de 
uma variedade de uvas brancas, mas também há 
casos em que são utilizadas uvas tintas, como a 
própria Pinot Noir. 

O método de produção de vinho branco é 
similar ao do tinto, porém, com algumas particu-
laridades. Ao chegar às vinícolas, as uvas brancas 
são levadas para as prensas pneumáticas, onde o 
suco é extraído, para ser direcionado aos tanques, 
e então iniciar a fermentação. Em seguida, o vinho 
passa por um processo de clarificação e filtração, para 
a retirada de resíduos (cristais) da fermentação. Isso 
acontece, pois, após a fermentação alcoólica, o vinho 
fica turvo. Por isso, é necessário torná-lo límpido. A 

formação de cristais pode ocorrer tanto na elabora-
ção de vinhos tintos, quanto brancos e rosados, mas 
a clarificação é praticada apenas nos brancos.

A presença do ar é benéfica durante a pro-
dução, mas deve haver cuidado para não ocorrer 
a oxidação, o que implica na perda do aroma”, 
destaca Copat. Alguns tipos de vinho (e isso inclui 
brancos, rosados, tintos, além dos espumantes 
e frisantes) são classificados como jovens, pois 
recomenda-se o consumo rápido, logo após sua 
elaboração, pois não são aptos ao envelhecidos 
na garrafa.

Aposta brasileira

De acordo com o gerente de Marketing do 
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Diego 
Bertolini, nos últimos 15 anos, a evolução da viti-
vinicultura brasileira foi uma das mais rápidas no 
mundo, no que tange à produção e investimento 
em novos vinhedos. “Agora estamos numa fase em 
que sabemos que há vinhos de qualidade, mas que 
ainda há preconceito por parte do consumidor”, 
explica. Isso quer dizer que, mesmo com todo 
o destaque da produção no país, a concorrência 
com vinhos importados de países vizinhos como 
Chile, Argentina e Uruguai ainda sombreia os 
rótulos nacionais. 

Agora, novos terroirs estão sendo descober-
tos, e o destaque continua sendo o Rio Grande do 
Sul. Desta vez, na região da Campanha, cuja terra 
oferece produtos de tipicidade diferente, e o preço 
torna-se mais competitivo pela mecanização, estru-
tura e mão de obra qualificada para produção. 

Um bom vinho está relacionado a três fatores: 
produção (qualidade da matéria-prima), vinícola 
(estrutura) e técnica (o terroir em si, que agrega o 
solo, o clima e o homem), mas essencialmente, na 
uva bruta e na técnica do homem. Há cerca de três 
anos, a Ibravin trabalha nas campanhas Vinhos do 
Brasil e Wines of Brasil. A primeira inclui mais de 
80 ações que atuam na construção da marca bra-
sileira no mercado nacional. Já a segunda envolve 
cerca de 50 ações que tem por objetivo reforçar a 
categoria no mercado externo. O vinho brasileiro 
já recebeu 2,4 mil medalhas internacionais e é 
exportado para mais de 20 países. 

“Hoje o consumidor decide qual vinho 
comprar primeiramente pelo tipo, se é branco 
ou tinto, e depois pela categoria, que é o país de 
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origem. Então, o setor vê a importância em traba-
lhar a categoria”, explica Bertolini. O gerente de 
Marketing ainda lembra sobre o aspecto social do 
mercado do vinho. “Vinte mil famílias dependem 
disso, é um minifúndio bem-sucedido”, explica.  
O projeto da Ibravin trabalha desde a imagem até 
a estratégia comercial do setor. Por isso, participa 
de feiras ligadas ao segmento de distribuição, para 
amenizar o custo da indústria e proporcionais no-
vos negócios. “Queremos trazer mais profissionais 
para conhecer a região”, afirma. 

Entraves

A infraestrutura é um tema que per-
corre (e preocupa) diferentes setores da 
economia brasileira. No caso do segmento 
vitivinicultor, a má qualidade das estradas no 
país compromete a segurança e a logística do 
transporte. De acordo com Lucindo Copat, 
às vezes se perde mercadoria em função da 
alta temperatura em determinadas regiões, 
como o Nordeste. “Em outros países, os 

vinhos são transportados à noite, algo que, 
aqui, ainda não podemos fazer. A tempera-
tura e a qualidade das estradas ainda influen-
ciam no retorno da mercadoria”, explica o 
diretor técnico. Outro ponto é a questão do 
preço. Ainda que o Rio Grande do Sul seja 
responsável por mais de 90% da produção de 
vinhos brasileiros, muitos gaúchos favorecem 
o mercado de países vizinhos ao comprar 
vinhos argentinos, uruguaios ou chilenos, por 
exemplo, que chegam às gôndolas nacionais 
com preços atrativos, ainda que na condição 
de produtos importados. Conforme explica 
o gerente de Marketing da Ibravin, Diego 
Bertolini, no Brasil, cada estado tem uma 
política tributária. Contudo, uma das inter-
ferências no custo do vinho produzido aqui é 
o fato dele ser taxado como bebida alcoólica, 
enquanto que em países como Itália e França, 
ele é considerado alimento. “Como competir 
com o vinho chileno, se ele não tem tribu-
tação, enquanto, no Brasil, cada garrafa tem 
56% de imposto?”, questiona Bertolini.







ara que os olhos
vejam e aprovem  

P
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o Sonho de Valsa mudou 
o invólucro para preservar o aspecto crocante do 
bombom. Viajando um pouco mais no tempo, não 
é difícil de lembrar o surgimento das caixas a vácuo 
para substituir o saquinho de leite. Tais soluções 
não se restringem apenas a fomentar os negócios 
da indústria; o varejo também ganha com as ini-
ciativas que atraem o olhar e o tato dos brasileiros. 
Toda essa demanda criativa origina resultados em 
cadeia e diferencial competitivo na gôndola. A 
revolução nas formas e materiais causa um efeito 

recentemente,

Designers inovadores e tamanhos para todos os gostos 

vestem os produtos que desfilam pelas gôndolas dos 

supermercados. O varejo e o consumidor ganham com as 

embalagens arrojadas, atraentes e funcionais  

que vai além do impacto visual, pois estabelece 
empatia, leva o produto direto para o carrinho e 
esquenta o faturamento dos supermercados. 

Na era do consumidor, as suas necessidades 
operam como uma verdadeira bússola. Se ele quer 
um enlatado que dispense o abridor, o desejo é 
uma ordem. Atendê-lo permite conquistar os 
disputadíssimos espaços do ponto de venda, res-
ponsável por influenciar grande parte das decisões 
de compra. “A embalagem representa, simultanea-
mente, uma expressão e um atributo do conteúdo. 
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Ela agrega valor e significado, transformando o 
que seria apenas uma mercadoria em algo mais 
atraente e desejado”, afirma Fábio Mestriner, co-
ordenador acadêmico de pós-graduação do Núcleo 
de Estudos de Embalagem da ESPM-SP. 

Para o especialista, a engenharia da inovação fi-
gura como uma aliada mercadológica, pois aumenta o 
valor percebido e a qualificação dos negócios. “Prova 
disso é a percepção do supermercadista revelada em 
uma pesquisa nacional, quando colocaram a embala-
gem como um fator que faz o ‘show acontecer’ nas 
suas gôndolas.” A criatividade, partindo da respectiva 
análise, opera como um viés de aproximação com 
o cliente. A comercialização em sistema de autos-
serviço, observa Mestriner, estimulou os produtos a 
conterem a informação necessária para concretizar a 
venda sem o auxílio de vendedores. “O comércio é 
avaliado por sua capacidade de oferecer sortimento, 
excelência e serviço a preços convidativos. Ele pode 
se destacar em um ou alguns desses itens para se po-
sicionar favoravelmente no mercado. A embalagem 
integra os componentes que ajudam o PDV a criar 
um ambiente estimulante.” 

Multiplicidade criativa

E as grandes marcas não medem es-
forços para fazer a festa dos varejistas. Os 
múltiplos tamanhos, texturas, acabamentos 
e aplicações invadiram as lojas. O segmento 
industrial lança linhas que apostam na pra-
ticidade, customização e sustentabilidade.   
O perfil do shopper influencia na concepção 
dos projetos. À medida que a sociedade 
evolui, as demandas também passam por 
transformação. É o caso das embalagens, que 
se destacam justamente pela resiliência, ou 
seja, flexibilidade de mudar para transitar 
entre os mais distintos nichos consumidores, 
grupos delineados pelo seu comportamento, 
hábitos e estilos de vida. 

Quem imaginava o retorno da Coca-
Cola em garrafa de vidro? A iniciativa 
acompanha uma nova dinâmica da economia 
marcada pelo crescimento dos chamados 
‘emergentes do século 21’ e o aumento do 
poder de compra das camadas populares. 
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multinacional resgatou um costume antigo, 
disponibilizando às grandes redes e, princi-
palmente, aos supermercados de bairros os 
vasilhames comuns até a década de 80. 

Seguindo a mesma lógica estratégica, as 
proporções otimizadas também eclodiram 
para oportunizar aos singles e aos casais sem 
filhos aquisições equilibradas a suas demandas 
diárias. Reduziram-se mililitros, gramas e a 
dimensão do acondicionamento. “A indústria 
está sempre em busca de soluções que lhe 

permitam, a partir das embalagens inovado-
ras, participar de diversas categorias. Aquelas 
que obtêm êxito abrem novas oportunidades, 
a exemplo das bebidas em frascos retornáveis 
pensadas principalmente para abarcar a clien-
tela da classe C”, explica Mestriner.

        
O mercado em números

No ano passado, o setor empregou 210 mil pes-
soas, conforme dados da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), em parceria com a Associação Brasileira de 
Embalagem (Abre). Entretanto, apesar do caráter 
inovador da respectiva atividade industrial, o primei-
ro trimestre de 2011 contabilizou um decréscimo 
de lançamentos (em âmbito mundial) na ordem de 
5,4%, quando comparado a igual período de 2010. 
Segundo pesquisa da ESPM, o Brasil também somou 
uma redução na casa de 7,08%. O país, por longo 
tempo, despontou entre os primeiros do ranking, 
chegando, em 2009, a ficar na segunda posição.     
A queda para o oitavo lugar tem como algoz a crise 
de 2008, que afetou a economia do mundo e, ainda 
hoje, seus resquícios se refletem no setor. 

No rol de mercadorias que mais abusaram 
da criatividade no primeiro semestre de 2011, o 
esmalte de unha alcançou o quarto lugar no quesito 
categorias com maior número de lançamentos. 
As embalagens flexíveis perderam espaço para as 
rígidas, as quais lideram entre os tipos de emba-
lagens mais adotadas. 

Além da retração, o levantamento da ESPM 
ainda apontou outros dados interessantes, confir-
mando que a embalagem existe para suprir os anseios 
de quem compra. Não se trata de uma tarefa fácil. 
Os brasileiros estão bem-informados a respeito do 
mundo e mais exigentes em relação aos produtos 
que adquirem. Garimpam nas gôndolas artigos 
naturais e engendrados dentro dos conceitos de sus-
tentabilidade ambiental. Ao mesmo tempo, pagam 
pela conveniência e por itens que facilitam a vida e 
a corrida contra o relógio. Isso tudo inclui a ‘roupa-
gem’. Dar conta de todos esses quesitos incidiu na 
modernização dos parques industriais. “As empresas 
precisaram avançar e investir em aporte tecnológico, 
agregando soluções de vanguarda aos seus processos 
operacionais. Nanotecnologia e outros recursos de 
ponta vêm qualificando as embalagens, garantindo 
eficiência na conservação, além de decoração e ro-
tulagem atraentes”, enfatiza Mestriner.

O que salta aos olhos
olorido, monocolor, pequeno, grande, no plástico ou 
na lata. São muitos os aspectos que imprimem valor 
a um produto. Vesti-lo adequadamente ajuda a efeti-
var a sua interação com o consumidor. Sem dúvida, a 
embalagem opera como uma poderosa ferramenta de 
marketing, permitindo que determinada mercadoria 
ou serviço conquiste a preferência do cliente antes dele 
chegar ao check-out. Um quesito importante do design 
gráfico é a cor. A tonalidade exerce certa influência 
psicológica, despertando diferentes sensações. “Numa 
embalagem, a cor representa o fator que, em primeiro 
lugar, atinge o olhar do comprador. Portanto, é para 
ela que devemos dirigir os primeiros cuidados, prin-
cipalmente se considerramos as ligações emotivas que 
envolvem o seu grande poder sugestivo e persuasivo”, 
afirma Modesto Farina, autor do livro Psicodinâmica das 
cores na comunicação. Acompanhe algumas associações 
feitas pelo especialista entre produtos e tons!

Café: marrom-escuro com toque de laranja ou vermelho

Chocolate: marrom-claro ou vermelho-alaranjado

Leite: azul em vários tons, às vezes com um toque 

de vermelho

Gorduras vegetais: verde-claro e amarelo não muito forte

Carnes enlatadas: cor do produto em fundo vermelho, 

às vezes com um pouco de verde

Frutas em compota em geral: cor do produto em fundo 

vermelho, às vezes com toque de amarelo

Açúcar: branco e azul, com toque de vermelho e letras 

vermelhas e pretas

Massas alimentícias: produto em transparência com 

uso de celofane, embalagem vermelha, branca e 

amarelo-ouro, às vezes com toques de azul 
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acadêmicos, correntes teóricas são contra a massi-
ficação do indivíduo. Classificá-lo conforme determinadas prefe-
rências pode não ser uma boa alternativa na teoria, no entanto, na 
prática do dia a dia, na rotina de consumo, é importante visualizar 
as pessoas de acordo com perfis para que seja possível falar dire-
tamente com elas.

Conforme Fábio Mariano, especialista no comportamento do 
consumidor e professor de Ciências do Consumo da ESPM-SP, é 
importante segmentar os consumidores porque eles têm estilos 
de vida e gostos diferentes. O professor explica que existem dois 
tipos de segmentação: a demográfica – avalia classe socioeconômica, 
gênero, faixa etária, cidade onde mora, etnia – e a segmentação por 
perfil psicográfico, que considera o estilo de vida do consumidor, 
analisando valores e motivações. “O segundo formato não descon-
sidera as informações do perfil demográfico, os dados são cruzados. 
O ser humano é assim. Por exemplo, você pode ser um trabalhador 
de Porto Alegre (dados demográficos) que gosta de Beatles (estilo 
de vida). Todas as informações se cruzam.”

Mariano afirma que todos podem ser classificados, e salienta: 
“Segmentar é abrir mão de algo. Não existe atender todos do mesmo 
jeito; claro que nenhuma loja irá abrir mão de clientes, mas algo que 
o varejo brasileiro precisa entender é que segmentar é abrir mão.” 

nos meios

Francine Desoux

stilos diferentes na

hora de consumir
E

Cada indivíduo é particular. 

Contudo, apesar das diferenças, 

é possível segmentá-los em 

grupos para que seja feita uma 

leitura mais homogênea. Em 

relação ao consumo, entender os 

perfis de consumidor é essencial 

para atingir públicos específicos
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Segundo Daniela Siaulys, sócia-diretora da GS&MD 
– Gouvêa de Souza, as diferentes classificações 
devem ajudar os supermercadistas a se localizarem 
em relação ao seu cliente. “O varejo é um segmento 
complexo, que lida com variáveis. Todo varejista 
tem o sonho de adivinhar o que passa na cabeça 
do consumidor e por que ele escolhe determinado 
produto ou serviço.” Para a consultora, o trabalho é 
facilitado na medida em que se consegue classificar 
o consumidor, identificando perfis. 

“Em função do perfil, o varejista escolhe o seu 
sortimento, que impacta no nível de investimento. 
Quanto melhor conhecer o consumidor, mais bem 
dimensionados serão o nível de estoque, a necessida-
de de reposição, o tamanho da equipe.” Felipe Ma-
riano, da ESPM-SP, concorda com Daniela e ressalta: 
“O supermercadista pode utilizar essas informações 

para adequar a sua realidade com a dos seus clientes, 
uma vez que, segundo os estilos de vida, o mix de 
produtos e atendimento é diferente. “Uma loja será 
24 horas em um bairro onde as pessoas têm o estilo 
24 horas; não faz nenhum sentido ter uma loja 24 
horas em um bairro convencional.”

Para aproveitar as informações adequadamente, 
a sócia-diretora da GS&MD – Gouvêa de Souza 
considera importante ver em que estágio de vida o 
varejo se encontra. “Por exemplo, para o varejista 
que já está consolidado, com cinco ou dez anos 
de experiência, essas informações auxiliam dando 
uma clareada na situação. Ele vai ter facilidade em 
identificar qual é o seu público. Para aqueles que 
estão no início, essas classificações podem ajudar. 
Mas um trabalho fundamental é identificar antes de 
tudo qual é o seu perfil, olhar para dentro. Quando 
você lembra qual a sua razão de existir enquanto 
negócio e compara a essas classificações, tudo fica 
mais claro. Sem tal trabalho prévio de reflexão, essas 
informações ficam difusas.”

O processo de identificar e descrever esses 
nichos não é tarefa simples e às vezes alguns perfis 
não se encaixam em um segmento específico, por 
isso, argumenta Daniela, é válido conhecer diferentes 
classificações. E os institutos de pesquisa contam 
com diversas segmentações. O Ibope Mídia, por 
exemplo, fala em consumidores Conectores, Bem 
informados e Influentes; nessas categorias, a forma 
de trocar informações sobre produtos é relevante. 
Os Conectores conversam com muitas pessoas sobre 
bebidas alcoólicas, celulares, roupas, alimentos, vida 
saudável e TV, som e vídeo. Os Bem informados, 
como o próprio nome diz, disponibilizam diversos 
dados, e os produtos prediletos são celulares, roupas, 
alimentos, vida saudável, itens para a casa e higiene 
pessoal. Os Influentes são persuasivos e podem 
convencer com suas opiniões sobre as mercadorias 
que consomem.

A agência de publicidade Young & Rubicam fez 
um estudo – parte da pesquisa mundial BrandAsset 
Valuator (BAV) – em que estipula sete tipos de 
consumidores. Os Integrados preocupam-se prin-
cipalmente com a família. As decisões são tomadas 
coletivamente e as marcas tradicionais são preferên-
cia. Com idades entre 40 e 64 anos, são bancários, 
funcionários públicos e donas de casa; preocupam-se 
com segurança, são predominamente da classe C.

Os Emuladores valorizam a embalagem, por 
isso, são identificados como superficiais, materia-
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listas e esnobes. Novidades da moda destacadas 
na publicidade que fornecem status são objetos de 
desejo. Das classes A e D, possuem entre 18 e 34 
anos, buscam aparência e status e são conhecidos 
também como “alpinistas sociais” e “novos ricos”.  
O terceiro grupo definido no estudo são os Ven-
cedores. Aplicados, concentrados e organizados, 
objetivam vencer na profissão. Nas suas compras 

querem prestígio e qualidade. Das classes A, B e C, 
têm entre 25 e 29 anos, são executivos e empresários 
e focam luxo e status.

Querendo descobertas e desafios, os Explora-
dores vivem intensamente e são abertos a evoluções 
tecnológicas e produtos inovadores; são conhecidos 
por criar tendências. Músicos, hoteleiros, diplomatas 
e artistas têm entre 18 e 24 anos e as classes sociais 
predominantes são B e D. Já os Transformadores 
objetivam mudar o mundo trabalhando em proje-
tos sociais ou organizando protestos. Vistos como 
intelectuais, são pouco materialistas e compram 
produtos política e ecologicamente corretos. Das 
classes A e B, tem entre 18 e 24 anos.

Os Resignados – sexto grupo – seguem as 
regras. Respeito e regras são as palavras de ordem. 
Na hora de consumir dão prioridade à segurança 
e preço. Operários e aposentados das classes C 
e D compõem o grupo. Os Inconformados espe-
ram pela sorte, são desempregados ou pessoas 
com empregos temporários, das classes C e D. 
A compra está relacionada ao preço e a uma 
gratificação instantânea.
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Todos os consumidores podem ser 
classificados, defende Fábio Mariano
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O instituto de pesquisas Nielsen conta 
com sua própria classificação, que considera o 
estilo de vida. “Antigamente segmentávamos 
o consumidor considerando classe social. Já 
esse estudo leva em consideração os hábitos 
do consumidor”, explica Samanta Puglia, 
coordenadora de atendimento ao varejo da 
Nielsen. Construídas conforme o perfil de 
compra do consumidor, as classificações do 
instituto dividem-se em Fashion, Maduro Tra-
dicional, Batalhador, Maduro Bem-Sucedido, 
Conformado e Consciente. “Esses perfis são 
globais, seguem uma metodologia de agrupar 
determinados tipos de comportamento.”

Para Samanta, essa segmentação é muito 
importante, especialmente em um momento 
em que ocorre uma mudança no comporta-
mento de consumo das pessoas. “É essencial 
entender como as pessoas se comportam, 
levando em conta não só a classe social do 
consumidor, mas também o estilo de vida, que 
muitas vezes está ligado também a questões 
geográficas.” Conhecendo seu consumidor, o 
supermercadista consegue montar um mix que 
atenda às necessidades do seu cliente.

O varejista, segundo a representante 
da Nielsen, precisa identificar primeiro qual 
é o perfil do consumidor que frequenta a 
loja. “Se você já sabe que aquele perfil de 
consumidor está na sua loja, conhece as 
suas características de consumo, consegue 
preparar a loja para recebê-lo. O passo inicial 
é conhecer quais são os principais perfis que 
frequentam a sua loja ou que perfis ele quer 
atingir e criar ações para alcançar esses públi-
cos.” Entre as opções de trabalhar de forma 
generalizada ou segmentar a loja, a resposta 
depende do perfil do supermercado. “Tem 
loja que, dependendo da sua localização, deve 
ter posicionamento mais claro, enquanto ou-
tras terão que lidar com diferentes grupos.” 
Samanta cita a rede de supermercados Tesco 
como exemplo: “A Tesco, na Inglaterra, muda 
o mix de manhã e à noite porque sabe que 
tem consumidores diferentes nos turnos; faz 
mudanças na própria gôndola. Eles têm esse 
nível de conhecimento e agilidade. No Brasil 
não conheço nenhum varejista que tenha tal 
nível de agilidade na operação”.

O mais difícil para o varejo é conhecer o 
seu próprio perfil e quem deseja atingir, pois 
quem quer atingir todo mundo não atinge nin-
guém. Samanta defende que o papel da loja é 
atuar como editor. Se pensar em uma revista, 
o editor seleciona as notícias relevantes para o 
seu leitor; o papel do supermercadista é esse 
também: conhecer o seu público e selecionar 
o que tem de melhor para atendê-lo. Confira 
a seguir os detalhes dos perfis de consumo 
elaborados pela Nielsen.
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Samanta Puglia defende perfis 
baseados em estilo de vida
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grupo Consciente é formado por donas de casa de meia-idade, com crianças e nível socio-
econômico médio. Os conscientes preferem ficar em casa com a família, fazem poucas 
atividades com amigos, têm sempre o mesmo destino nas férias, optando por gastar pouco. 
As preocupações incluem ter uma vida estável e o bem-estar da família. Em relação aos 
filhos, desejam que realizem suas metas por meio da educação, geralmente provida por 
escolas públicas. Entre os valores estão dignidade, honestidade e igualdade.

São atentos às propagandas de revistas e jornais e acreditam que são importantes para 
conhecer as marcas. Novelas e noticiários são a opção número 1 na televisão e gostam de 
filmes que distraiam, como comédias e romances. 
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Hábitos de Compra
Compra aos fins de semana com a família, a cada 15 dias

olha tabloides só das lojas em que vai para verificar se existe alguma oferta excepcional

Alguns aproveitam as semanas de promoção

Vai a diversas lojas em busca de promoções

se importa com a variedade de produtos e de marcas

Gosta de comprar tudo de uma vez

Escolhe marcas pela relação qualidade/preço

Acredita que irá comprar pela internet no futuro
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omposto por pessoas de nível socioeconômico médio e alto, donas de casa de todas 
as idades com ensino médio e chefes de família com ensino fundamental, em geral, o 
grupo Fashion não realiza atividades com a família, e sim com amigos. Destinos que 
contam com opções de esporte, aventura e campo são preferência nas férias, assim 
como a ida à casa de veraneio. Teatro, cinema e locais que possibilitam dançar são 
opções de lazer. As pessoas desse grupo buscam fazer algo importante e desenvolver-se 
pessoalmente, valorizam a justiça e respeitam a natureza, preocupam-se em ganhar 
dinheiro e ter um emprego seguro. Esse perfil geralmente possui carro e costuma 
convidar os amigos para comer em casa, gosta de fazer as tarefas domésticas. Os 
fashions usam as revistas como inspiração para decorar a casa e prestigiam cinema.

amílias pequenas, sem crianças, com donas de casa maduras e chefes de família com 
pouca educação e nível socioeconômico médio e baixo: essas são as características do 
perfil demográfico do grupo Maduro Tradicional. Realizam poucas atividades fora de 
casa, não têm a pretensão de fazer algo importante. Buscam o bem-estar da família e a 
qualidade de vida.
Gostam de assistir à TV para distrair-se no dia a dia, assistem a novelas, jornais 
locais e programas de auditório, acreditam que as propagandas são mentirosas, não 
compram revistas.
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Hábitos de Compra
realiza mais compras durante a semana à noite, a cada dois ou três dias

dá preferência ao cheque ou cartão da loja

Costuma fazer listas de compra, no entanto experimenta coisas novas

Busca nos tabloides alguma oferta excepcional

Valoriza um ambiente agradável na loja

Às vezes aproveita as semanas de promoção

Gosta de comprar marcas próprias

Acredita nos novos produtos de alimentação com benefícios como melhorar a aparência e 

preservar o meio ambiente

É adepto de compras pela internet e compra por telefone uma grande diversidade de produtos

Hábitos de Compra
Compra durante a semana de manhã, sozinho em intervalos de 30 dias ou mais

Geralmente paga em dinheiro ou fiado

não costuma fazer listas de compras 

Compra sempre as mesmas coisas

não costuma olhar tabloides

Compra em lojas próximas ao local em que reside

Valoriza a simpatia dos funcionários e bons preços 

Busca promoções em diferentes lojas

Escolhe as marcas por preço e promoção

não compra pela internet nem pretende



perfil demográfico deste grupo é formado por famílias em que as donas de casa possuem 
mais de 30 anos e ensino superior, enquanto o chefe de família tem formação no ensino 
médio e sem crianças; o nível socioeconômico alto e médio alto. Buscam notícias do 
mundo para formar opinião, gostam de cinema internacional, noticiários, documentários 
e programas de variedades. 

As atividades de lazer geralmente são fora de casa, muitas vezes com a família; 
viajam percorrendo o país e têm como meta a qualidade de vida. A maior preocupação é 
a segurança. Acreditam que o trabalho deva ser apaixonante, gerando aprendizado con-
tínuo, possuem muitos livros e são adeptos de novas tecnologias. Na alimentação evitam 
gordura, atentam-se aos ingredientes e usam produtos light. Contam com ajuda externa 
para a realização das tarefas domésticas.
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Hábitos de Compra
Compra as marcas habituais mesmo sem promoção

Preocupa-se com a relação qualidade/preço

Prima pelas marcas conhecidas

observa peso e ingredientes dos produtos

utiliza a internet para realizar compras
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ste grupo é constituído por famílias com nível socioeconômico médio e baixo, em que 
as donas de casa possuem mais de 30 anos e o casal tem baixa escolaridade. A exposição 
aos meios de comunicação acontece prioritariamente por meio das novelas; utilizam 
noticiários como meio para se informar sobre as notícias locais. Não compram revistas e 
não assistem a filmes. Consideram as propagandas mentirosas ou uma forma de empurrar 
itens supérfluos.
Em relação ao estilo de vida, o batalhador não realiza atividades na rua, preferindo ficar 
em casa. Viagens de férias também são pouco frequentes. Sua meta essencial é a união 
da família, deseja ter um emprego seguro e acredita que só um do casal deve trabalhar 
fora. Valoriza o respeito aos outros e espera que os filhos tenham espírito de família e 
respeitem o próximo. Em casa, gostam de cozinhar e acham importante a comodidade 
nesta hora; nas tarefas domésticas gostariam de ter mais ajuda.

s pertencentes ao grupo de conformados são donas de casa com menos de 50 anos e chefes 
de família com ensino primário; seu nível socioeconômico é médio e baixo. Eles valorizam 
a amizade e preocupam-se com questões básicas como trabalho, moradia e formas de 
conseguir mais dinheiro. Desejam ter um bom emprego e seguro. Não costumam sair de 
férias, têm poucos livros, não gostam de fazer tarefas domésticas e desejam que seus filhos 
saibam aproveitar a vida. Na alimentação, tomam cuidado com gordura e açúcar.
A televisão é o personagem principal nas horas de lazer, justamente por isso, gostariam de 
ter mais de 50 canais na TV. Em busca de distração, assistem a diversos tipos de programas, 
como musicais, programas de humor, esportes, fofocas, reality shows e filmes de terror 
e policiais. Não assistem a comerciais nem compram revistas.
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 Hábitos de Compra
realiza as compras sozinho, nos dias de semana, pela manhã

Paga em dinheiro

Compra em lojas próximas ao local em que reside

Costuma percorrer as lojas em busca de promoções

Acha importante a simpatia dos funcionários da loja

Escolhe as marcas por preço e promoção

não compra por telefone ou internet nem possui cartão de crédito

Hábitos de Compra
Faz suas compras sozinho e paga com dinheiro

só olha tabloides para conferir se existe uma oferta excepcional

Compra diariamente ou quase todo dia

segue a lista de compras e presta atenção nas ofertas

Promoção é a primeira coisa que busca

Mora perto da loja

deseja que a loja tenha bons preços, ofertas e entregas em domicílio

Escolhe as marcas pelo preço e promoção

não é adepto de compras pela internet
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força da internet, interação 
com consumidores. Tudo isso e mais um pouco 
são temas que você já deve estar cansado de ouvir 

globalização,

Uma das principais 

características da 

internet atualmente 

é a possibilidade 

de cocriação e 

compartilhamento. A rede, 

desenvolvida por muitas 

mãos, exige uma nova 

forma de relacionamento, 

e nesse sentido aparecem 

as mídias sociais 

falar. Porém são assuntos muito pertinentes para 
quem busca destacar-se em um mercado de grande 
competitividade. Aos mais tradicionais, o recado 

é que na prática nada substitui o olho 
no olho, contudo a internet está aí para 
incrementar o presencial e dar novas 
oportunidades ao virtual.

Desde que começou a ser ampla-
mente difundida, a internet passou por 
uma série de transformações. Em 2004 
a expressão Web 2.0 foi criada a fim de 
nomear uma segunda geração da rede 
mundial, referindo-se à mudança na 
forma como é utilizada por usuários e 
desenvolvedores. Dentro desse con-
ceito está a possibilidade de copartici-
pação na rede, ou seja, a cocriação e o 
compartilhamento de informações. Na 
prática é a construção e disseminação 
de conteúdo por várias mãos.

As mídias e redes sociais apare-
cem justamente nesse cenário. No 
livro A revolução das mídias sociais, 
André Telles diferencia os dois ter-
mos. “As mídias sociais são sites na 
internet construídos para permitir a 
criação colaborativa de conteúdo, a 
interação social e o compartilhamento 
de informações em diversos formatos. 
Já os sites de relacionamento ou redes 
sociais são ambientes cujo foco é reunir 
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pessoas.” Sthefan Berwanger, consultor e profes-
sor da ESPM Sul, destaca também a importância 
de separar os dois conceitos. Para ele, mídia social 
é o meio em que a rede social se desenvolve, en-
quanto a rede de relacionamento independe do 
meio. “Sites como Facebook, Orkut e Twitter são 
mídias sociais digitais.”

Waldir Arevolo, consultor sênior da TGT 
Consult, ressalta que a rede social existe desde que 
compomos redes através de interesses comuns. “As 
redes sociais reúnem pessoas com determinados 
interesses e opiniões e, muitas vezes, esses inte-
resses comuns não significam concordar, e sim dis-
cutir determinados pontos.” Já as mídias sociais, 
analisa Arevolo, são voltadas à possibilidade de as 
pessoas interagirem com conteúdo. “Esse tipo de 
mídia se torna social porque foi composta a várias 
mãos. São mídias que possibilitam a colaboração e 
contribuição.” Na opinião do consultor, os super-
mercados devem se beneficiar das redes sociais, 
aproximando-se mais dos clientes que possuem 
e passando a ser vistos por pessoas que nunca 
souberam da existência daquela empresa. 

Brincadeira de adulto

Engana-se quem pensa que mídias 
sociais são brincadeira de criança ou des-
perdício de tempo de adolescente. Para 
Berwanger, a ferramenta deve ser encarada 
por empresários como um canal extra de 
relacionamento com o seu cliente. “São vá-
lidas para qualquer tipo de negócio, desde o 
pipoqueiro ao grande empreendimento, no 
entanto é preciso ter o cliente como foco.”

O consultor sênior da TGT Consult apos-
ta na participação corporativa nas redes sociais. 
“As empresas devem, em primeiro lugar, estar 
presente nessas redes. Ou seja, ter uma pessoa 
ou equipe com a visão e a preocupação de saber 
o que estão falando da sua empresa, o que está 
acontecendo ao redor do seu mercado. Esse 
tipo de participação é extremamente favorável, 
independentemente do tamanho da empresa. 
Estar presente é o primeiro passo.” 

Em um segundo momento, aconselha 
Arevolo, é interessante gerar discussões que 
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g possibilitem entender melhor o cliente. “Essas 
discussões ocorrem muitas vezes de maneira 
natural, é bem simples. Podem começar com 
a pergunta ‘como posso te ajudar’.” A forma 
social como as pessoas se relacionam não muda, 
o que muda é a velocidade e o volume de con-
teúdo, e as empresas devem estar preparadas 
para lidar com essa situação. No entanto, a 
forma de tratamento é muito semelhante, 
sendo assim, bom atendimento, qualidade, 
aproximação e simpatia – todas as missões de 
um supermercado – devem se propagar na 
rede. Nessas redes há a possibilidade de dis-
cutir situações, atender a solicitações, lembrar 
que reclamações são interações de clientes que 
querem dar mais uma chance à sua empresa. 

Conforme Arevolo, esse é outro ponto 
muito importante que tem sido mal-interpre-
tado pelas grandes empresas. Reclamação é 
uma chance que o cliente está dando para o 
empreendimento assumir o erro e apresentar 
uma solução. Se a empresa responder de 
forma adequada, pontual e efusiva, é bastante 
provável que essa solução se propague para 
o cliente e mais uma porção deles. Outra 
lição que está sendo aprendida pelas grandes 

Siga as regras
autor de A revolução das mídias sociais, An-
dré Telles, indica quatro regras básicas para 
sua empresa nas mídias sociais:

1. Mídias sociais quer dizer permitir 

conversações

2. Você não pode controlar conversações, 

mas você pode influenciá-las

3. Seja social nas mídias sociais. Sua 

empresa não pode falar apenas dela 

mesma. Construa relacionamentos, dê 

respostas rápidas, seja honesto e sincero, e 

lembre que as mídias sociais são um diálogo, 

não monólogo

4. O uso de texto nas mídias sociais deve 

ser de acordo com a linguagem do público-

alvo. Sempre lembrando no planejamento 

se a comunicação vai ser formal, informal ou 

intermediária.

empresas é em relação ao uso de ferramentas 
sociais para publicidade. “As redes sociais 
devem ser um canal ativo e ágil de interação 
e valor para o cliente, não são um canal de 
propaganda”, analisa Arevolo, da TGT Con-
sult. Ele acredita que uma das formas de os 
supermercados se beneficiarem das mídias 
sociais é o ‘como fazer’. “Os supermercadistas 
conhecem segredos de produtos e podem 
dividi-los com seus clientes; é o caso, por 
exemplo, de produtos difíceis de abrir, em-
balagens que têm jeitinho especial de abrir. 
Esses tutoriais podem ser colocados pelo 
próprio supermercado nas redes, e à medida 
que a empresa mostra que entende melhor 
as necessidades do dia a dia, os consumidores 
tendem a se aproximar.

O professor da ESPM, Sthefan Berwanger, 
indica como primeiro passo a observação. 
“É preciso fazer diagnóstico da vitalidade da 
marca. Em seguida, deve-se desenvolver uma 
estratégia.” As mídias sociais podem ser um 
instrumento de varejo, marketing, atendimen-
to ao consumidor. É importante determinar 
quais canais serão utilizados e de que forma, 
conforme o público-alvo. O terceiro passo, 
conforme Berwanger, é o monitoramento das 
ações e a própria interação.

A elaboração de uma estratégia é extre-
mamente importante para alcançar objetivos. 
Nesse sentido, é valioso determinar quais 
ações devem ser utilizadas para reverter 
situações negativas. O consultor da TGT 
Consult explica: “Usar o canal certo para 
determinada interação, é uma dica impor-
tantíssima. Se não souber adequadamente 
controlar e resolver as situações na rede 
social, pode se iniciar uma grande discussão. 
Deve ser considerado como na interação ao 
vivo: o preço que está na gôndola é o que 
impera, por exemplo”.

Arevolo destaca ainda que existem ques-
tões extremamente proibidas em redes so-
ciais, como discussões e conflitos em público. 
As empresas precisam saber que não devem 
ceder à tentação de propagar ao público dis-
cussões que vão atingir milhares de pessoas. 
É importante também tomar cuidado com a 
divulgação de informações estratégicas, seja 
em redes digitais ou presenciais.

O



Mídias Sociais
Existem centenas de mídias sociais digitais. 

Confira abaixo as mais utilizadas no Brasil:

Facebook: site de relacionamento

Flickr: compartilhamento de fotos

Formspring: site de relacionamento

Gmail: comunicador instantâneo e e-mail

Google +: site de relacionamento

LinkedIn: site de relacionamento

MSN: comunicador instantâneo

MySpace: site de relacionamento

Orkut: site de relacionamento

SlideShare: compartilhamento de 

apresentações

Tumblr: site de relacionamento

Twitter: microblogging

YouTube: site de compartilhamento de vídeos

A estrutura necessária varia conforme 
o porte e a cultura da empresa. É um setor 
que pode se chamar Marketing, Assessoria 
de Imprensa ou Comunicação. O profissional 
precisa ter bom relacionamento e conhecer o 
funcionamento do negócio. Esse profissional 
ou equipe precisa ter acesso às demais áreas 
da empresa para resolver questões e fazer os 
encaminhamentos. “Antes de se lançar para re-
solver problemas no universo virtual, verifique 
se no mundo presencial esses problemas já são 
bem resolvidos. Se o SAC não é bom, cuidado 
com o que vai fazer nas redes sociais. Revise 
a comunicação e o relacionamento atual antes 
de ir para a nova”, aconselha Arevolo. A rede 
Pão de Açúcar, por exemplo, possui uma célula 
apenas para redes sociais, conforme Berwan-
ger, incluindo planejador, analista e relações 
públicas. Existem também ferramentas que 
analisam a atuação nas mídias de forma quan-
titativa – quantas vezes a empresa foi citada, 
por exemplo – ou qualitativa, avaliando se as 
citações são positivas, negativas ou neutras.
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relacionados a uma vida mais 
saudável estão ganhando mais consumidores a 
cada dia. Em muitos casos, os próprios consumi-
dores buscam por alternativas leves para a saúde; 
em outras situações, é o próprio corpo que rejeita 
determinadas substâncias. Seja diminuindo sal, açú-
car ou gordura da dieta, cortando lactose e glúten 
do cardápio ou até mesmo agregando alimentos 
funcionais (que contém componentes benéficos ao 
corpo, reduzindo o risco de doenças), o consumidor 
está incorporando dia a dia novos hábitos na hora 

os procutos

Alimentar-se é uma atividade vital aos seres 

humanos e ingerir alimentos saudáveis é 

importante para manter uma boa qualidade 

de vida. Para alguns, é uma simples opção, 

para outros, necessidade. 

de ir ao supermercado. Neste momento, encontrar 
o alimento desejado pode criar uma relação de 
proximidade entre o consumidor e a empresa. 

Oferecer opções variadas a estas pessoas pode 
ser o mesmo que dizer que entende suas restrições 
e seu modo de vida e que está disposto a contri-
buir com ele. Confira abaixo alguns exemplos de 
alimentos que podem ser aliados do consumidor 
ou mesmo banidos da dieta de quem possui 
restrições alimentares, muitos deles vastamente 
disponibilizados pela indústria.
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Sem glúten

“Contém Glúten”. É provável que você já 
tenha se deparado com esta frase em alguma 
embalagem. Desde 2003 as empresas fabricantes 
de alimentos são obrigadas a especificar em seus 
rótulos a presença ou não desta proteína. O glú-
ten está presente nos cereais, principalmente no 
trigo, e é amplamente utilizado na composição 
de alimentos, medicamentos, bebidas industria-
lizadas e também cosméticos. Esta proteína não 
é prejudicial à saúde, exceto para os portadores 
da doença celíaca, que possuem intolerância per-
manente à substância. Apesar de não existirem 
dados oficiais, a Associação de Celíacos do Brasil 
estima que existam cerca de 300 mil portadores da 
doença no país. Daí a importância da informação 
nas embalagens de todos os produtos. 

Os celíacos possuem hipersensibilidade ao 
glúten e sua ingestão, mesmo que em pequena 
quantidade, provoca danos na mucosa do intes-
tino delgado, impedindo uma digestão normal. 
Segundo a nutricionista Fernanda Nunes Henri-
ques, esta proteína pode ser ingerida livremente 

Sem gorduras trans

A gordura trans é um tipo de gordura formada 
a partir de um processo de hidrogenação artificial 
feito pelas indústrias para tornar óleo vegetal líqui-
do em gordura sólida. Esta gordura é utilizada para 
melhorar a consistência dos alimentos e também 
aumentar o prazo de validade de alguns produtos. 
Este processo de hidrogenação também acontece 
de forma natural e por isso alimentos de origem 
animal, como carne e leite, possuem pequenas 

por quem não é portador da doença, porém como 
o glúten demora cerca de oito horas a mais do 
que os demais alimentos para ser digerido, pode 
ocorrer a alteração da flora intestinal normal com 
fermentação e retenção de líquidos.

Existem no mercado algumas linhas de pro-
dutos sem glúten como pães, massas, biscoitos e 
farinhas; no entanto, muitas vezes são difíceis de 
serem encontrados. Oferecer ao seu consumidor 
é um diferencial. Estas linhas de produtos são 
encontradas com mais facilidade em grandes 
redes supermercadistas e ainda possuem preços 
mais elevados.

quantidades dessas gorduras. Mas o perigo está 
mesmo nos alimentos industrializados, como bis-
coitos, sorvetes e frituras, entre outros tantos.

“O consumo excessivo dessa gordura pode 
alterar o metabolismo lipídico, aumentando o 
colesterol ruim (LDL) e diminuindo o colesterol 
bom (HDL). Com esse aumento de colesterol 
ruim pode ocorrer obstrução dos vasos sanguíne-
os, causando doenças cardiovasculares”, explica a 
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nutricionista Fernanda. Este tipo de gordura é a 
que mais contribui para a formação de placas nas 
artérias e para o aumento da pressão arterial e dos 
riscos de infarto ou derrames. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) recomenda que o consumo diário não 

ultrapasse duas gramas. “O que se recomenda é 
que se evite ao máximo a ingestão deste tipo de 
gordura”, lembra Fernanda. Desde o segundo 
semestre de 2006 as empresas são obrigadas a 
declarar a quantidade de gordura trans nos rótulos 
dos produtos.

Baixo teor de lactose

Presentes nas gôndolas, os alimentos com 
baixo teor de lactose são uma opção às pessoas 
intolerantes a este ingrediente característico do 
leite animal e seus derivados. A lactose – açúcar 
presente no leite – é bem aceita pela maior parte da 
população, porém existem pessoas que não conse-
guem digerir este componente, e por isso precisam 
reduzir a ingestão do mesmo e até mesmo cortá-lo 
de sua dieta. Muitas pessoas conseguem ingerir lei-
tes deslactosados e outros produtos com baixo teor 
de lactose sem sentir os sintomas da intolerância. 
A nutricionista Fernanda explica que atualmente 
é comum encontrar alimentos com baixo teor de 
lactose nas prateleiras dos supermercados, inclusi-
ve com diversos sabores e versões para diferentes 
paladares. Mais uma vez é necessário recorrer ao 
rótulo do produto para descobrir a quantidade de 
lactose incluída em sua formulação.

Outra opção de alimentação, principalmente 
para aqueles que não toleram nenhuma quantidade 

Alimentos integrais

Os alimentos integrais já foram assimilados 
na dieta dos brasileiros e podem ser encontrados 
com facilidade nos supermercados. Estes alimen-
tos – basicamente grãos – não passam por nenhum 
processo de refinamento, conservando assim todos 

de lactose, são os produtos a base de soja, como leite 
e seus derivados. Fernanda enfatiza que é importan-
te lembrar que ao optar por estes produtos é preciso 
estar atento à quantidade de cálcio no organismo, 
já que a soja não possui este mineral encontrado no 
leite animal. Cerca de 70% do cálcio da alimentação 
humana vêm do leite e seus derivados. “A solução 
neste caso é aumentar o consumo de vegetais de 
cor verde escura”, explica.

os seus componentes originais, incluindo cascas 
e películas protetoras. Desta forma os principais 
nutrientes não são descartados.

Agrupados em uma mesma área na loja ou 
ao lado de suas versões refinadas, os alimentos 
integrais não apresentam menor teor calórico que 
os refinados, porém conferem uma maior sensação 
de saciedade em decorrência da maior quantidade 
de fibra presente em suas formulações. Segundo 
Fernanda, é possível um indivíduo saudável ingerir 
apenas alimentos integrais sem prejudicar sua saú-
de, “pelo contrário, trazendo somente benefícios 
para o corpo”.

A inclusão de alimentos integrais na dieta pode 
a médio e longo prazo diminuir as chances de de-
senvolver diabetes e obesidade. Pesquisas apontam 
que ingerir diariamente produtos integrais como 
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Diet e Light

Existe confusão em relação a estes dois tipos 
de alimentos. Afinal, para que servem os produtos 
diet e qual a diferença entre eles e os alimentos 
light? Para ser considerado diet o alimento precisa 
ser isento de um determinado ingrediente de sua 
receita. Em geral os alimentos diet são relacionados 
aos indivíduos portadores de diabetes, pelo isenção 
de açúcar em suas fórmulas, porém em determina-
dos alimentos a restrição de nutrientes como car-
boidratos, gordura, proteína ou sódio também pode 
ser empregada. Os consumidores destes produtos 
geralmente apresentam condições metabólicas 
ou fisiológicas específicas e por isso precisam de 
alimentos especialmente formulados que eliminam 
ou substituem algum componente.

É comum serem associados ao emagrecimento, 
porém muitas vezes possuem maior valor energéti-
co dos que as versões normais do mesmo alimento. 
Neste contexto são as formulações light que entram 

arroz, soja e farinha diminui o risco de desenvolver 
doenças como câncer e problemas cardíacos. 

Os principais produtos encontrados na versão 
integral são pães, massas, cereais, farinhas e biscoi-

tos. Estes alimentos não devem ser confundidos 
com os orgânicos, aqueles que são produzidos sem 
a adição de agrotóxicos ou adubos químicos, mas 
não são necessariamente integrais.
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em ação. Este grupo não inibe de suas formulações 
nenhum componente, mas reduz em pelo menos 
25% sua quantidade. Segundo a nutricionista, as 
linhas de alimentos diet e light estão disponíveis 
para a população na maioria das lojas do país, ge-
ralmente em espaços específicos. Ela ressalta que é 

importante observar suas embalagens, estando eles 
separados em prateleiras específicas ou misturados 
aos alimentos tradicionais. “É no rótulo que sempre 
se encontram todas as informações que o consumi-
dor precisa saber para levar para casa exatamente 
o produto que necessita”.
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Com ômega 3

É um ácido graxo essencial importante para 
o bom funcionamento do organismo dos seres 
humanos. Esta “gordura boa”, como também é 
chamada, é encontrada em vegetais como nozes e 
castanhas, em óleos vegetais e também em peixes, 
principalmente os de água fria.

Sua ingestão auxilia na diminuição dos níveis 
de triglicerídeos e colesterol ruim (LDL) e pode 
também favorecer o aumento do colesterol bom 
(HDL). A quantidade indicada de consumo diá-
rio é de 500 miligramas por dia. A nutricionista 
explica que a ingestão deste tipo de gordura é 

Alimentos enriquecidos

Além dos nutrientes presentes em cada 
alimento, é possível adicionar substâncias com 
o objetivo de reforçar o seu valor nutritivo. Este 
processo pode ser realizado para repor nutrientes 
destruídos durante o processamento do alimento 
ou como forma de suplemento ao seu conteúdo 

necessária, pois o corpo não é capaz de produzi-la. 
“Os benefícios são muitos, entre eles ação anti-
inflamatória, atividade anti-trombos, que está 
relacionada ao entupimento dos vasos sanguíneos, 
redução do colesterol e triglicerídeos e redução 
da pressão arterial. Ainda ajuda na prevenção de 
diabetes”. Outras doenças, como asma, artrite 
reumatóide e síndromes inflamatórias intestinais 
também podem ser prevenidas com a ingestão do 
Ômega 3. Alguns estudos também indicam que o 
ácido graxo traz benefícios para o humor, para o 
aprendizado e para o sistema imunológico.

normal. Eles podem contribuir para a manutenção 
da saúde e reduzir o risco de doenças.

É possível encontrar nas gondôlas diferentes 
alimentos enriquecidos com cálcio, ferro, vitami-
nas e minerais, sempre trazendo esta informação 
em seus rótulos. Para a nutricionista Fernanda, o 
consumo destes alimentos é indicado para aqueles 
nutrientes que não são ingeridos em quantidade 
ideal apenas com a alimentação normal. “Eles 
servem como uma ajuda no dia a dia, auxiliando 
na ingestão total dos macro e micronutrientes que 
o corpo necessita”, explica. Mas é preciso lembrar 
que estes alimentos, sozinhos, não substituem 
uma dieta equilibrada, pois não realizam milagres. 
Aliados a uma alimentação tradicional saudável os 
alimentos enriquecidos podem ser muito úteis, 
mas não trarão resultado se forem o único recurso 
alimentar usado pelo consumidor.

Estes alimentos não são maioria entre os 
itens oferecidos atualmente nos supermercados, 
mas vêm entrando no mercado de maneira forte e 
rápida. “Com a vida moderna, as pessoas precisam 
de alimentos que sejam práticos e que possuam 
toda a ingestão de nutrientes de que precisamos 
para viver com saúde”.





do Super Daki – associado à rede 
Grande Sul, de Porto Alegre – começou indire-
tamente em 1974, quando o proprietário Paulo 
Dreger iniciou sua jornada profissional já no setor 
varejista. Após trabalhar como supervisor da Melitta 
do Brasil durante 20 anos, Dreger decidiu que era 
hora de montar o negócio próprio e em 26 de março 
de 2002 abriu a primeira loja do Super Daki, no 
bairro Alto Teresópolis. “Durante dois anos conciliei 
o trabalho na Melitta e o mercado. Foi o tempo 
necessário para o negócio amadurecer.” Hoje ele 
conta com o apoio da filha, responsável pelo setor 
financeiro e de Recursos Humanos.

A matriz, com 360m² e quatro check-outs, 
deu origem à filial (250m²) três anos depois, no 
bairro Santa Tereza, também na zona Sul de Porto 
Alegre. Atualmente as duas lojas contam com 64 
funcionários que garantem o bom atendimento 
aos 1.200 clientes que passam diariamente pelos 
mercados, gastando ticket médio de R$ 12.

 
Visão

Desde que abriu, o Super Daki conta com 
crescimento médio de 30% ao ano, no entanto 
em 2007 a empresa enfrentou o problema da 
estagnação. A solução foi investir. “Apostamos 
na ampliação da matriz. O resultado foi visível 
e voltamos a crescer”, comemora Dreger. 
Tradicional mercado de vizinhança, o Daki se 
destaca dos demais pelo setor de hortifrúti. 
Segundo o proprietário, além de produtos 
sempre fresquinhos, a empresa apostou em 
uma estratégia diferenciada. 

“Normalmente as redes fazem pro-
moções de hortifrutigranjeiros na quarta. 

Nós optamos pela realização da exposição 
externa dos itens na sexta.” Dreger tem uma 
explicação bastante lógica para a forma de 
trabalho. “Na periferia a maioria dos clientes 
recebe por semana. Expondo os produtos 
na sexta-feira alcançamos os clientes que 
recebem neste dia.”

Parar de crescer não está nos planos de 
Dreger e o futuro promete a expansão para 
mercados diferentes. A empresa possui um 
terreno no bairro Sarandi (zona Norte da 
capital) e pretende abrir uma nova loja, 
voltada para o público de classe média alta. 
“Realizaremos um trabalho diferente, foca-
do na classe A. Enquanto aqui vendermos 
cerveja, lá será champanhe.”

a história

Produto certo no dia ideal

Criatividade e qualidade fazem parte da receita de sucesso do Super Daki. Com 

64 funcionários, a empresa está presente na zona sul de Porto Alegre, com duas 

lojas. O hortifrúti do mercado é conhecido em todo o bairro

Lú
cia

 S
im

on

p
e

rf
ild

o
va

re
jo

 /
 S

u
p

e
rm

e
rc

ad
o

 D
ak

i

106 Revista AGAS (julho/agosto 2011)





108 Revista AGAS (julho/agosto 2011)

estemunha ocular  T

re
vi

st
aa

g
as

3
0

an
o

s

é um tempo considerá-
vel, especialmente se falamos da vida de uma 
publicação impressa. O mercado editorial e as 
formas de comunicação sofreram mudanças 
consideráveis nos últimos 30 anos e, justamente 
por isso, manter-se como referência é tarefa 
difícil que merece reconhecimento. É o caso 
da revista Agas.

Foi lançado durante a 1ª Convenção Gaú-
cha de Supermercados, em agosto de 1981, o 
Boletim Agas. A proposta nasceu com a gestão 
de Pedro Zaffari à frente da Associação Gaúcha 
de Supermercados. Ao assumir a presidência da 
Agas, Zaffari notou que a entidade apresentava 
deficiências na comunicação com a sua base. 

três décadas

Em 30 anos, a revista Agas passou de um boletim informativo a 

uma das principais publicações setoriais do estado. As páginas da 

revista registraram a evolução dos supermercados e do país

Para solucionar o problema, o empresário contou 
com o apoio de Norberto Bozzetti, responsável 
na época pela área de comunicação da empresa 
de Zaffari. “Sugeri a criação de um boletim, en-
viado pelo correio. Era o mais usado na época”, 
explica Bozzetti.

O veículo foi utilizado para fomentar 
a união do setor e refletir os interesses dos 
empresários de todo o Rio Grande do Sul.  
A primeira edição possuía 12 páginas e era im-
pressa em preto e branco, à exceção da capa.  
“A convenção estadual e o interesse em anunciar 
fizeram com que o boletim crescesse e ganhasse 
cores. Em pouco tempo tivemos que criar um 
departamento comercial.” Dentro da Ideia 
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Comunicação – empresa de Bozzetti – foi de-
senvolvido departamento exclusivo para editar 
a publicação. “O trabalho evoluiu de tal forma 
que o pessoal envolvido com a área comercial 
assumiu o boletim, transformando-o  posterior-
mente em revista.”

Para Pedro Zaffari, então presidente da 
Agas, a transformação de boletim em revista foi 
uma consequência lógica e natural da evolução 
técnica, econômica e social do supermercado 
gaúcho. “Uma plataforma mais ampla de divul-
gação, educação e integração.” 

A mudança de mãos aconteceu já na sétima 
edição do boletim, em maio de 1982, quando a 
Jornal Comunicações – sob a tutela de Fernando 
Di Primio Conceição – passou a editar o veículo, 
sob a coordenação da Ideia. As alterações gráfi-
cas implantadas por Di Primio transformaram, 
em um ano, o boletim em revista; em abril de 
83 nascia a revista Agas, agora sob a coordenação 
da Jornal Comunicações. “Desde o início, com 
a visão de um bom jornalismo – útil e informa-
do –, nós queríamos crescer, acompanhando o 
próprio crescimento do setor”, comenta Di Pri-
mio. A revista foi ganhando corpo, consistência 
e personalidade e se transformou em uma das 
principais publicações empresariais do Brasil. 
A Jornal Comunicações publicou a revista até 
início de 2006, quando a Temática Publicações, 
que a produz até hoje, passou a editá-la. 

Ao longo dessas três décadas, o veículo lan-
çou discussões técnicas de grande importância, 
como a forma de cálculo da margem de lucro ou 
a campanha pela abertura das lojas aos domingos; 
cobriu centenas de eventos no interior, no Brasil 
todo e no mundo; bateu recordes de número de 
páginas, de periodicidade e de tiragem. Na opi-
nião de Di Primio, a revista Agas, sem dúvida, 
foi um marco na história dos supermercadistas 
gaúchos, testemunha de seu crescimento, e hoje 
é referência na história das publicações empresa-
riais do Rio Grande do Sul e do Brasil.

“A revista deve ser o espelho do que é o 
supermercado em dado momento ou época. 
A revista também apresenta a opinião de fora, 
de analistas de variadas visões de marketing, 
recursos humanos, administração do negócio, 
equipamentos, legislação, defesa do consumidor. 
Ao abordar esses assuntos e outros, a publicação 
torna-se também instrumento de informação 

e conhecimento de uma forma universal e de 
qualidade para o desenvolvimento do supermer-
cado”, comenta Pedro Zaffari.

História

No mesmo ritmo em que se desenvolvia 
o setor supermercadista gaúcho, crescia a im-
portância da revista, que a cada edição ganha-
va mais páginas e novidades. Inicialmente com 
16 páginas, rapidamente a publicação passou a 
contar com 32 páginas coloridas. Ilustrações, 
colunas assinadas por especialistas, aberturas 
de página coloridas e ilustradas e reportagens 
especiais de capa foram ganhando espaço. 
Em 1985, então com 44 páginas, novidades 
gráficas também tiveram lugar.

As mudanças econômicas e políticas 
afetaram o setor, mas não abalaram a revista. 
Em 1994, uma edição especial de cobertura 
da Convenção Gaúcha de Supermercados 
contou com 200 páginas e garantiu o re-
conhecimento da Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial (Aberje), que 
premiou a publicação como Melhor Revista 
da Região Sul do país. As quatro décadas de 
Agas e os 30 anos de revista demonstram em 
números a tradição de uma entidade voltada 
para os interesses de seus associados, que 
aposta em comunicação e informação de 
qualidade para falar com seus públicos.

Números
Confira alguns números da revista Agas

Ao completar 30 anos, a publicação chega à 

sua 296ª edição

Sete presidentes da Agas assinaram os 

editoriais da revista

Desde o boletim à revista, o veículo esteve 

presente em todas as convenções da Agas

Nos últimos 6 anos, mais de 2.500 páginas 

foram produzidas

Sempre foi distribuída gratuitamente

Publicada bimestralmente, com tiragem média 

de 10 mil exemplares



vagas em aberto, o 
setor dos supermercados oferece oportunidade 
para jovens sem experiência profissional ingres-
sarem no mercado de trabalho. Algumas pessoas 
acreditam que trabalhar em supermercado é 
apenas uma solução rápida e temporária para o 
desemprego, mas é possível ter uma oportunidade 
concreta de crescimento profissional, talvez ainda 
desconhecida pela maioria das pessoas. Segundo a 

com constantes consultora Lexandra Tregnago, criou-se um mito 
em torno do ramo supermercadista, onde muitas 
vezes as pessoas já trabalham com um pensamento 
negativo em relação à sua função e ao seu empre-
go. Ela afirma que as empresas podem e devem 
auxiliar na mudança de visão dos colaboradores, 
fornecendo informações claras a respeito de car-
gos e suas funções, com treinamentos internos e 
externos e reuniões, por exemplo.

Todos os anos, jovens em busca do primeiro 

emprego chegam ao mercado de trabalho. O setor 

supermercadista figura entre as áreas que recebem 

esses jovens, na maioria das vezes sem experiência, 

e é preciso saber aproveitar essa mão de obra

Renata Tissot
Fo

to
s:

 Lú
cia

 S
im

onre
c

u
rs

o
sh

u
m

an
o

s

portunidade para      
jovens profissionais  

O
Revista AGAS (julho/agosto 2011)110/111



Assim como os colaboradores precisam confiar em sua empresa, cabe 
às corporações também acreditar em sua força de trabalho. “Hoje acontece 
que quando surge uma vaga de gestão no supermercado é necessário buscar 
externamente essa mão de obra. Será que talentos internos não podem 
ser descobertos e lapidados? Será que essa não é também uma maneira 
de motivar e uma possibilidade de mudar essa visão dos funcionários?”, 
analisa a profissional, que é também instrutora da Agas no curso Como 
contratar, manter e desenvolver seus colaboradores.

A consultora destaca que, com o acentuado crescimento econômico 
do país, existe uma grande demanda de emprego, o que acarreta uma maior 
opção para os trabalhadores, que procuram a área que mais lhes agrada. 
“Para manter os colaboradores, têm mais sucesso as empresas que investem 
em políticas de benefícios, possibilitam o crescimento e oferecem melhores 
condições de trabalho. Acredito ainda que o salário não é o mais importante, 
porém quando a faixa salarial é menor, faz, sim, diferença na hora de manter 
um funcionário.” Deve partir da empresa a criação de uma política interna 
de gestão de pessoas, oferecendo melhores benefícios, boas condições de 
trabalho e possibilidade de crescimento. Cabe ainda à companhia mostrar os 
caminhos que o funcionário poderá percorrer para chegar ao sucesso dentro 
da organização onde trabalha. “Não é uma tarefa fácil, mas é possível, sim, 
desde que se crie uma política interna de gestão de pessoas”, afirma.

De aprendiz a funcionário

O Supermercados Tischler, de Cachoeira do Sul, mostra que é 
possível desenvolver-se profissionalmente dentro da empresa. Cerca de 
80% dos profissionais que atuam na empresa começaram suas carreiras 
nos supermercados, e atualmente todos os gerentes de lojas ou de se-
tores foram formados dentro da própria companhia. Esses funcionários, 
que começaram como empacotadores, repositores e operadores, ao 
se destacarem em suas funções, foram treinados e testados em novas 
atribuições, e a partir disso mudaram de cargos. A própria gerente de 
Recursos Humanos, Isabel Cristina Batista de Moraes, passou por essa 
experiência. Ela ingressou na rede em 1987 como operadora de caixa e 
foi no supermercado que aprendeu sua profissão.

A empresa conta atualmente com 677 funcionários, sendo que 25 
deles fazem parte do Programa Menor Aprendiz, em que jovens partici-
pam de cursos técnicos em escolas parceiras e após um período de aulas 
começam a trabalhar na empresa, alternando aulas práticas e teóricas 
com a experiência nas diferentes áreas dos supermercados. O projeto é 
realizado pela empresa desde 2006 e a cada turma são efetivados cerca de 
15 jovens aprendizes em várias áreas. “Para nós é uma excelente forma de 
seleção. O preparo oferecido por essas escolas lhes mostra a fórmula do 
trabalho, e o tempo para experiência é maior. Quando terminam o curso, 
já conhecem bem a realidade do supermercado e estão dispostos a isso”, 
afirma a gerente, que destaca que alguns ex-jovens aprendizes atuam 
hoje como responsáveis por diversos setores. A rotatividade da empresa 
é de menos de 3% ao mês, o que é considerado alto por sua direção, que 
trabalha com a ideia de que os funcionários permaneçam muito tempo na 
empresa. “Consideramos que esse resultado é atribuído principalmente 



à extensão dos horários de funcionamento das 
lojas e ao trabalho nos domingos.” Frente àque-
les que não conseguem conciliar horário para 
estudar,  a empresa procura oferecer, sempre 
que possível, horários alternativos de traba-
lho. “Uma solução encontrada foi trabalhar 
com meio turno, o que também possibilitou 
a contratação de jovens em busca do primeiro 
emprego que não querem parar de estudar 
e já não se enquadram no Programa Menor 
Aprendiz”, explica Isabel Cristina. A rede de 
supermercados entende que cada funcionário é 
contratado para atuar na empresa durante toda 
sua vida profissional, por isso a direção conhece 
pessoalmente seus funcionários, e a empresa 
atua de forma a atender cada funcionário em 
suas necessidades.

Em Viamão, o Supermercados Guarapari 
também desenvolve o Menor Aprendiz, em 
parceria com o Senac. Durante cinco meses, jo-
vens entre 14 e 24 passam por aulas teóricas e, 
após esse período, atuam durante outros cinco 
meses no supermercado, pondo em prática os 
ensinamentos do curso. Segundo Adilene Tra-
jano, encarregada do Departamento de Pessoal 
da empresa, o contrato com esses jovens tem 
um prazo determinado e, passado esse período, 
muitos jovens são efetivados na função em 
que se adequaram na empresa. A companhia 
também oferece oportunidade para jovens a 
partir de 16 anos na posição de empacotadores. 
“Quando completam 18 anos são passados para 
os demais setores, conforme rendimento no 
período em que atuaram como empacotadores. 
A grande maioria permanece na empresa”, ex-

plica. A empresa investe em seleção mediante 
testes psicológicos, recrutamento e seleção na 
tentativa de obter uma maior assertividade nas 
contratações. “Permanece na empresa quem 
realmente busca um crescimento profissional 
e se preocupa com estabilidade para contar 
tempo de contribuição para aposentadoria. E 
os que não ficam são os que agem por impulso, 
só se preocupam em trabalhar menos e receber 
um salário alto”, afirma Adilene.

Outro supermercadista preocupado com 
o bem-estar de seus funcionários e que tam-
bém recebe jovens em seu primeiro emprego 
é o Centro Comercial Zaleski, de Horizon-
tina. Com 93 funcionários, divididos entre 
a matriz e uma filial, cerca da metade desses 
colaboradores estão em sua primeira experi-
ência no mercado de trabalho. Segundo Júlia 
Taline Schlosser Zaleski, gerente de Recursos 
Humanos, a empresa oferece oportunidades 
de mudanças para cargos superiores. Entre as 
práticas de RH estão a busca por oferecer uma 
melhor qualidade de vida no trabalho, saber es-
cutar os colaboradores e oferecer oportunidade 
de cargos de chefia para aqueles que já atuam 
há mais tempo na empresa, para que tenham 
oportunidade de crescimento. “Estamos pre-
ocupados com o bem-estar dos funcionários 
e com isso fizemos uma parceria com uma 
academia da cidade, onde os funcionários ga-
nharam descontos e farão exercício físico com 
orientação profissional.” Além disso, a empresa 
conta com uma parceria com plano de saúde, 
conseguindo assim desconto no atendimento 
médico aos funcionários.

O Supermercado 
Guarapari investe 

em recrutamento e 
seleção com testes 

psicológicos para 
a contratação de 
seus funcionários

Centro de Compras Zaleski oferece oportunidade de 
crescimento e mudança para cargos superiores
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Kelen Marques Administradora de Empresas (Unifra), especialista em Gestão de Pessoas e 
Marketing (Unifra) e mestranda em Engenharia de Produção (Ufsm)

empresas enfrentam o 
desafio diário de se diferenciarem de seus concor-
rentes, pois o ritmo das mudanças mercadológicas, 
a competitividade e o amadurecimento da visão dos 
consumidores estão aumentando cada vez mais. O 
cliente tem que decidir por produtos ou serviços 
de determinada marca, que no momento venha a 
suprir suas necessidades e desejos. Nos hipermer-
cados a conquista pelo cliente fica determinada 
principalmente dentro do ponto de venda, pois é lá 
que propaganda, promoção de vendas, publicidade, 
merchandising e comunicação dirigida se juntam 
para levar o cliente a se sentir confortável, satisfeito 
e seguro para finalmente concretizar a compra. Mas, 
para que o cliente possa escolher qual hipermercado 
irá realizar suas compras existem vários fatores de-
terminantes: a forma como o cliente se sente dentro 
da empresa, se percebe um bom atendimento, se 
gosta do ambiente, se encontra e verifica qualidade 
nos produtos, preços justos e rapidez ao encontrar 
o que procurava. 

Por outro lado, características do ambiente da 
loja também podem afastar o cliente. Uma loja pou-
co iluminada, gôndolas mal organizadas e embala-
gens danificadas são indícios de que a empresa pode 
não estar preocupada com a qualidade de produtos e 
serviços. As organizações buscam cada vez mais seu 
diferencial competitivo, tentando operar de diversas 
formas para se destacar dos demais. Uma das estra-
tégias é usar as técnicas de merchandising a favor da 
empresa, buscando cliente e criando valor para os 
mesmos. Na era da competitividade global, o grande 
desafio está centrado na capacidade de buscar novas 
tecnologias e novos processos de negócios. 

atualmente, as Em uma pesquisa recentemente realizada em 
um hipermercado localizado na região central do 
Estado, que faz uso das mais variadas técnicas de 
merchandising para dominar seu nicho de merca-
do, pude constatar as seguintes observações. As 
técnicas de merchandising são responsáveis pelas 
maneiras de mostrar, comunicar e desenvolver todo 
ciclo de levar o produto até sua etapa final, a venda 
em si. Por ser tão importante no processo de venda, 
na  pesquisa deste hipermercado foram verificados 
os tipos de técnicas de merchandising que são mais 
lembrados pelos clientes e consequentemente 
oferecem maior retorno em vendas. 

Essas técnicas podem ser usadas como estra-
tégia, pois concluiu-se na pesquisa realizada que os 
clientes percebem todas as ações de merchandising 
utilizadas pelo estabelecimento, porém com maior 
ou menor intensidade. Quanto ao impacto das ações 
de merchandising em suas compras, destacaram-se 
os encartes promocionais e folhetos, comerciais in-
ternos, cartazes indicativos de preços mais baratos, 
promoção do tipo pague dois e leve três, banners e 
cartazes e a abordagem dos funcionários. 

Com esses resultados pode-se notar que os 
clientes, mesmo possuindo um bom poder aqui-
sitivo, na sua grande maioria buscam informações 
para poder usufruir de ofertas, promoções e 
preços baixos nos produtos durante a compra. 
A criação de estratégias relacionadas a preço, 
utilizando as técnicas de merchandising que são 
mais lembradas pelos clientes trazem melhores 
resultados com maior rapidez às empresas su-
permercadistas.
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lasses populares    
apontam a direção  

C

Impulsão das classes populares 
Entre 2009 e 2010 ocorreram as seguintes variações:

Alta (A/B)

Média (C1)

Média (C2)

Baixa (D/E)

Frequência

11%

7%

8%

12%

Ticket

-1%

5%

5%

2%

Gasto total

10%

12%

13%

16%
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Paulista de Supermercados 
(Apas) apresentou, durante o seu 27º Congresso 
de Gestão e Feira Internacional de Negócios em 
Supermercados, um estudo sobre as Tendências do 
Consumidor. Desenvolvido pela Nielsen e Kantar 
Worldpanel, o levantamento apontou as seguintes 
projeções: as famílias acreditam que seu poder de 
compra continuará aumentando;  o consumidor quer 
mobilidade, experiência e inovação; estar presente na 
internet é uma vantagem competitiva; maior poder 
de compra proporciona o consumo premium; as 
classes baixas já apresentam algum nível de saturação 
na sua capacidade de acumular crédito. 

a associação

Pesquisa divulgada pela Apas projeta 

as tendências de consumo para os 

próximos anos. Entre os principais 

pontos abordados está a consolidação 

da presença das classes populares no 

consumo premium

Segundo a pesquisa, a estrutura do varejo 
brasileiro em 2010 contou com faturamento no-
minal de R$ 201,6 bilhões, 81.128 lojas e 919.874 
funcionários. Para os consumidores, os fatores 
essenciais na avaliação de um supermercado são 
limpeza, qualidade, atendimento e segurança. De 
modo geral, cerca de 83% dos consumidores estão 
satisfeitos com os itens analisados. O estudo apontou 
ainda que os brasileiros estão cada vez mais dispostos 
a experimentar novos produtos, e essa disponibili-
dade tende a se manter. Em relação às razões para 
escolher uma marca, os entrevistados destacaram 
segurança para a família, muita variedade, novidades 

e diversidade em tamanhos.
Entre as razões para o aqueci-

mento do setor, o estudo destaca o 
comportamento favorável dos preços 
nos supermercados, que desde a implan-
tação do real vem se movimentando de 
forma positiva. O consequente cresci-
mento de renda é refletido no aumento 
do consumo. De acordo com a pesquisa, 
a ascensão está sendo impulsionada pelas 
classes C2 e D/E, com o aumento da 
frequência de compras. A mudança con-
solida um novo ciclo de crescimento, em 
que as classes da base assumem maior 
importância (confira ao lado). Entre esse 
público novas categorias ganham força, 
como leite em pó, absorvente, creme de 
leite, cremes e loções e temperos.
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lojas em Canoas, Mário Viezzer, 
diretor-presidente do Supermercado Viezzer, 
apostou alto quando decidiu inaugurar uma loja 
sustentável. A inauguração ocorreu apenas seis 
meses após o término das fundações. Mas engana-
se quem pensa que algum passo foi dado às pressas, 
sem preparação. “Estávamos nos preparando há 
anos. O terreno estava pago, aliás, toda a parte 
mais cara já estava quitada”, explica Viezzer.

Para arcar com a segunda etapa de custos, 
a montagem da loja – que no caso da empresa 

com quatro

Economia aquecida, 

possibilidades de crédito e 

dinheiro em caixa. Os três 

fatores fazem parte do contexto 

atual do país e são requisitos 

essenciais na hora de investir. 

Saiba como se preparar para dar 

um passo adiante

contou com equipamentos de primeira linha, 
desenvolvidos para agredir minimamente o meio 
ambiente –, Viezzer buscou financiamento. “Sou-
bemos que o BNDES estava lançando uma nova li-
nha de financiamento, o PSI, que na época possuía 
juros de 4,5% ao ano.” Como o financiamento era 
novidade, o empresário conta que chegar até ele 
não foi tarefa fácil; a falta de informação atingia 
até mesmo os funcionários do próprio banco.

O setor supermercadista possui basicamente 
dois tipos de grandes investimentos: a reforma de 
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uma loja ou inauguração de filial. Em algumas situ-
ações, o valor aplicado praticamente se equipara. 
Por isso, antes de seguir adiante, planejamento é 
essencial. Vanderlei Goulart, consultor e professor 
da Agas, acredita que o momento é propício para 
investir. “Temos perspectivas positivas. O segmento 
supermercadista vem crescendo, por isso, vale inves-
tir agora para colher os frutos nos próximos anos.”

Os planos do Supermercado Viezzer já incluem 
a abertura de uma quinta loja, no entanto ainda estão 
em busca do local ideal. A inauguração da quarta 
filial, em fevereiro de 2010, deu mais fôlego à rede, 
que seguiu à risca os conselhos de especialistas. “Sa-
muel Walton, fundador do Walmart, diz que existem 
dois itens essenciais para o sucesso no setor: onde 
colocar a loja e o melhor ponto. Ou seja, tudo se 
resume a um bom ponto”, comenta Mário Viezzer.

A dica é ressaltada também por Goulart.  
“A primeira questão a ser considerada é o local. O 
acesso às pessoas, estacionamento.” O consultor 
aconselha a realização de uma pesquisa de mercado 
antes da abertura da loja, a fim de conhecer as ne-
cessidades dos clientes no segmento, para que seja 

feito algo já voltado para esse fim. Em um segundo 
momento, indica, deve ser feita uma projeção dos 
investimentos e conferir se possui recursos próprios 
– o que é o ideal – ou buscar linhas de crédito, como 
Finame e Projer, por exemplo. “Nessa pesquisa é 
importante também projetar o faturamento; não 
adianta fazer um investimento de R$ 1 milhão, 
superdimensionado, e ter faturamento de R$ 200 
mil. A pesquisa de mercado é fundamental para se 
dimensionar o investimento.” 

Cálculo correto

O consultor e professor da Agas afirma 
que existem basicamente duas razões para 
investir: quando já se tem uma reserva e o 
negócio está se mantendo estável. “Investir a 
reserva é o ideal.” Ou quando é preciso inves-
tir por necessidade: “A concorrência está te 
esmagando e precisa investir para sobreviver 
ou crescer. Aí o investimento é mais arriscado, 
porque se vai investir algo que não tem para 
tentar sobreviver”.
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rio tenha em caixa ¼ do que gira na empresa. 
Isto é, ¼ do valor investido deve existir 
como capital de giro para algum eventual 
problema. O supermercadista, salienta Gou-
lart, precisa ter certeza de que conseguirá 
pagar. É necessário calcular a capacidade de 
pagamento; a dimensão da parcela deve ser 
proporcional ao faturamento da empresa.

Segundo Goulart, é comum casos em que 
o empresário aposta em reformas ou nova loja, 
apesar de ainda ter dívidas antigas. “Em primei-
ro lugar, se houver recursos em caixa, devem 
ser quitadas as dívidas em bancos e instituições 
financeiras, já que os juros são caros.” O passo 
seguinte é investir em melhorar o ambiente da 
loja, pois um bom clima e atendimento na loja 
são importantes. Não esqueça do funcionário; 
dedicar parte do capital ao seu bem-estar 
e reconhecimento é essencial. O consultor 
ressalta: “reformar a loja antes de ampliar é 
fundamental”. Depois disso e de investir no 
funcionário, aí sim, planejar uma segunda loja. 
Mas para abrir a segunda deve ter a primeira 
loja bem-estruturada.

A regra de Goulart também impera no 
Supermercado Viezzer. De acordo com o 
diretor-presidente, se o potencial da loja atual 
é bom e a loja é pequena, a prioridade, sem 
dúvidas, é a ampliação. “Contudo, se o prédio 
é alugado acredito que não vale a pena fazer 
reforma. É melhor dedicar-se a construir 
um próprio. Claro, sem nunca esquecer do 
ponto.” Foi pensando assim que o Supermer-
cado Querência, de Erechim, realizou há três 
anos uma grande ampliação da única loja que 

possui. “Tivemos o melhor faturamento por 
metro quadrado do estado, pois a loja era 
muito pequena. Atingimos o que era possível 
e vimos que era preciso pensar em um novo 
projeto”, analisa Ademir Fávero, presidente do 
Querência. O projeto foi desenvolvido durante 
quatro anos, com o propósito de resolver os 
problemas da loja. A nova sede cresceu dos 
220 m² para 750 m².

O investimento de aproximadamente 
R$ 3 milhões contou com recursos próprios 
e financiamentos. Durante os quatro anos de 
desenvolvimento do projeto pesquisaram as 
linhas de crédito disponíveis e estudaram deta-
lhes. “A viabilidade do projeto é fundamental. 
Nesse sentido, o primeiro passo é pesquisar 
o mercado, as necessidades do consumidor 
a atuação da concorrência”, comenta Fávero. 
Inicialmente o projeto previa investimento 
mais baixo e uma loja mais simples, no entanto 
a pesquisa mostrou uma outra realidade e foi 
preciso buscar outros recursos. “Optamos por 
crescer de maneira controlada e organizada, 
e temos crescido 25% ao ano.” Para Fávero, 
se há deficiência na loja que está operando, a 
prioridade é corrigir as falhas. “É mais seguro 
e viável investir na loja que já tem público; o 
retorno é mais breve”. Independentemente da 
prioridade de investimento, o empresário deve  
prever que o retorno financeiro ocorrerá no 
longo prazo, especialmente se a aposta for arro-
jada. Pesquisa de mercado, projeto detalhado, 
informação sobre fontes de financiamento e 
reserva em caixa são essenciais.

Quarta loja do Viezzer, em Canoas, contou com recursos próprios e financiamento
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Supermercado Querência apostou na reforma da loja
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De janeiro a dezembro, 

as datas comemorativas 

podem ser aproveitadas pelo 

supermercadista, tanto para 

incrementar as vendas como para 

promover ações relacionadas a 

essas temporadas festivas 

Janeiro

Férias de verão
O momento é propício para um bom descanso e geral-
mente tem como destino o litoral. É a família que sai em 
viagem para a praia ou o grupo de amigos que deseja se 
divertir. Por isso, o supermercadista, tanto do litoral 
como da cidade de origem do consumidor, deve estar 
atento para os produtos de maior necessidade e con-
sumo desta época.

Fevereiro

Volta às aulas 
A volta às aulas é um período de euforia para os peque-
nos na hora de adquirir o material escolar. Por isso, 
estratégias voltadas para esse público durante o período 
são fundamentais para solidificar boas vendas.
Sugestões: decore a loja para receber os clientes e 
intensifique a propaganda de produtos voltados para 

Carnaval 
As gôndolas durante este período devem estar prepara-
das para as vendas nos dias de cair na folia, praticando 
ações que atraiam os clientes.
Sugestões: decorar a loja com motivos carnavalescos, 
máscaras, serpentinas e pandeiros propiciam uma at-

Sugestões: os produtos mais adquiridos no período são 
protetores solares, hidratantes, repelentes, bebidas como 
refrigerantes, cervejas, sucos, água mineral e sorvetes. 
Destacar os pontos de venda com um mix de produtos 
de beleza, além de dar enfoque às variedades de marcas 
de bebidas aliadas a uma decoração de veraneio, atrai os 
olhares do consumidor.

o consumidor infanto-
juvenil, como lápis, can-
eta, cadernos, pastas 
e borrachas. Assim se 
desperta uma vontade 
maior de entrar na loja.

mosfera adequada para o período no ambiente. Organizar 
ilhas com os produtos mais procurados da época, como 
cerveja e água mineral, e estabelecer com antecedência 
um plano de abastecimento com a equipe comercial 
também é importante para a estabilidade da loja.  
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Março

Dia da Mulher
No dia 8 de março é comemorado o Dia da 
Mulher. A data, estabelecida pelas Nações 
Unidas em 1975, é originária das mani-
festações femininas no início do século 20, na 
Europa e nos Estados Unidos, reivindicando 
melhores condições de trabalho. 
Sugestões: distribua brindes, como rosas ou 

mensagens para as clientes do supermercado. Da mesma forma, incremente a seção 
de floricultura e organize espaços dedicados a elas na seção de beleza, com promoções 
especiais ou provas de produtos como hidratantes, sabonetes, colônias. 

Abril

Páscoa
Data importante do calendário cristão e responsável pela grande movimentação no 
varejo durante o período, a Páscoa pode proporcionar boas vendas para o supermer-
cadista. Mas para isso é importante que o empresário ofereça promoções atrativas 
para o público ávido por chocolates e outros produtos que envolvam essa ceia.
Sugestões: uma decoração bem-planejada, parreiras com variedades de opções 
transformam o ambiente e atraem a atenção. Vale lembrar que há outros produtos 
que, ao mesmo tempo, necessitam de destaque, como bacalhau, ovos de granja, 
azeites, colombas e vinhos.

Dia Mundial da Água
Tem por objetivo oferecer um estímulo para o debate 
dos problemas e a busca de soluções relativas à con-
servação dos recursos hídricos.
Sugestões: é um momento de conscientização.  
O supermercado pode promover uma campanha em prol 
desse bem, fornecendo informações sobre ações que 
possam ajudar. Essas promoções conferem valor à imagem do supermercado, além 
de realmente auxiliar na conscientização da população sobre o valor da água.

Dia do Nhoque
Há uma superstição tradicional do Dia do Nhoque, seguida principalmente por famílias italianas. 
Conta a lenda que um andarilho faminto bateu na porta de um casebre para pedir comida. 
A família, humilde, o recebeu e dividiram o nhoque que serviriam no jantar. Após apreciar a 
comida o homem agradeceu e partiu. Quando a família foi apanhar os pratos, descobriu que 
embaixo de cada um deles havia notas de dinheiro. Sendo crença ou não, muitos brasileiros 
no dia 29 de março colocam embaixo do prato uma nota para atrair dinheiro e fartura. 
Sugestões: divulgue esta data no supermercado, por meio de cartazes, panfletos, 
contando sobre a crença. Isso pode atrair o consumo do cliente para esse dia. Há também 
diversas receitas e modos de preparo desse prato. Destaque as marcas de nhoque, 
assim como molhos e outros acompanhamentos, em um espaço especial.
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Maio

Dias das Mães
Tradicional data de maio e uma das 
melhores datas do comércio, o Dia das 
Mães é um momento de emoção para 
muitas mulheres, o que pode ser muito 
bem explorado pelo comércio. 

Julho

Dia do Rock
O dia 13 de julho é reservado especialmente para um dos 
gêneros musicais mais celebrados do mundo: o rock. Oriundo 
das guitarras elétricas, do blues e do country, continua 
conquistando milhares de fãs a cada geração que passa.

Agosto

Dia dos Pais
Uma data tão importante quanto o Dia das Mães, o Dia 
dos Pais também pode gerar um grande volume de vendas. 
Basta fomentar estratégias que atraiam os olhares e o 
gosto de cada papai.
Sugestões: a figura paterna está vinculada à confraterniza-

Junho

Dia dos Namorados
Uma data romântica para todos os casais. No Brasil é 
comemorado no dia 12 de junho por ser véspera de 13 de 
junho, dia de Santo Antônio, santo português com tradição 
de casamenteiro. O supermercado pode explorar o universo 
sentimental e caprichar nas vendas próximo à data.

Sugestões: as seções de bazar, perfumaria, de 
bebidas e importados podem ser bem exploradas 
para a criação de promoções, assim como a 
parte de bazar, que complementa os presentes 
de Dia das Mães. 

Sugestões: a música ambiente é fundamental nesse dia. Clás-
sicos como Elvis Presley, Beatles e Chuck Berry não podem faltar. 
Além disso, o supermercadista pode promover um concurso com 
videokê com músicas de rock ou com o jogo Guitar Hero. 

ção familiar. Investir nos setores de bazar, açougue, bebidas e 
acessórios para churrasco pode ser uma alternativa bastante 
atraente. Os setores de eletroeletrônicos também fomentam 
o interesse de pais mais modernos e que precisam desses 
aparatos para o trabalho. 

Sugestões: a loja pode fazer promoções especiais para 
o Dia dos Namorados. Sorteios de cestas para um jantar 
romântico, ingressos para o cinema ou diária em hotel na 
serra, por exemplo, podem ser ideias interessantes para 
fomentar as vendas. 

Lúcia Simon

Festa Junina
De origem europeia, a festa de São João no Brasil tem uma 
essência multicultural. Com uma culinária peculiar advinda 
desta celebração, o supermercado é o suporte para que 
nada falte na festa.

Inverno 
Uma das estações mais aconchegantes do ano é também 
a época de as lojas estarem preparadas para exibir um 
arsenal de produtos propícios para aquecer. 
Sugestões: prepare ilhas com um mix de produtos 

Sugestões: gôndolas, ilhas ou barraquinhas ofertando 
produtos típicos e degustações de quentão, pipoca e 
rapaduras, por exemplo, são ações básicas para promover 
esses itens. 

para o inverno, como queijos, variedades de vinhos, 
acompanhamentos. Inclua também itens de bazar, como 
taças, saca-rolhas e cobertores, fazendo referência aos 
produtos necessários para um inverno confortável. 
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Setembro

Semana Farroupilha
É um momento de orgulho gaúcho, de exaltar as 
tradições e história do Rio Grande do Sul. Na semana, 
que vai do dia 14 a 20 de setembro, ocorre eventos 
como desfiles em homenagem aos líderes da Revolução 
Farroupilha, entre outras celebrações exaltando a cul-
tura sul-riograndense. 

Outubro

Dia da Criança
Comemorado em 12 de outubro, é um dia especial para os 
pequenos e a terceira data mais importante do varejo. 

Dezembro

Natal
Uma das principais datas do varejo, o Natal é o momento 
de grandes investimentos em decoração, promoções e 
destaques para os produtos da época. As organizações do 
espaço se iniciam logo depois do Dia da Criança e seguem 
com celebrações até a véspera de 25 de dezembro.
Sugestões: além das decorações e divulgação de pro-
moções da época, uma ação tradicional e que sempre 

Sugestões: organizar um espaço especial com mo-
tivos tradicionalistas aliados a ingredientes típicos da  
culinária gaudéria, como o chimarrão, é quesito básico 
para destacar a festividade na loja. Também é possível 
fazer promoções de carnes para churrasco, e utensílios 
também fomentam as vendas. 

Sugestões: confira reportagem especial sobre a data 
na página 24.

gera bons resultados é a visita do Papai Noel. Também é 
importante reservar um espaço ornamentado com uma 
poltrona para que o Papai Noel possa recepcionar as cri-
anças. Oferecer serviços de encomenda com bom tempo 
de antecedência, assim como promover sorteios de ceias 
completas ou aulas de culinárias de pratos da festividade, 
é uma forma de destacar os serviços da loja.

Dia do Macarrão
No dia 25 de outubro é comemorado 
o Dia do Macarrão. Um dos produtos 
mais consumidos pelos brasileiros, tem 
um índice enorme de aceitação nos 
lares tupiniquins. 
Sugestões: destaque nas gôndolas de 
macarrões as variedades desse alimen-
to. Fornecer receitas do prato com tipos 

Ano-Novo
Período de preparativos concomitante com o Natal, o 
Ano-Novo, também chamado de réveillon, significa des-
pertar. E o supermercadista, aliado a essa celebração, 
pode despertar também excelentes vendas para festejar 
o nascimento de um novo ano que chega.
Sugestões: as seções de espumantes e champanhes de-
vem estar devidamente preparadas para as compras. A 

de molhos diferentes agrega valor 
à promoção da loja. Não esqueça 
que quem compra macarrão leva 
para casa também queijo ralado, 
molho, temperos, vinhos, ou seja, 
produtos quase obrigatórios para 
uma boa refeição preparada com 
essa tradicional iguaria.

decoração também pode auxiliar, com estilos em branco, 
por exemplo. Os ingredientes dos pratos especiais da 
festividade, como lentilha, peixes e frutas, devem tam-
bém estar bem-sinalizados. Outra dica é o supermercado 
distribuir receitas de pratos propícios para a celebração 
ou ofertar brindes. Fazer parcerias para merchandising 
de espumantes também é interessante.

Caroline Corso
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Paulo Roberto Tramontini Assessor Jurídico da Agas

Constituição de 1988, o número de 
ações judiciais denominadas dano moral aumen-
taram consideravelmente e aumentaram de forma 
assustadora nos últimos 15 anos, principalmente 
após a edição da Emenda Constitucional nº 45/04 
que modificou o art. 114 da Constituição Federal. 
Entre outros temas, a emenda determinou que 
a Justiça do Trabalho é competente para julgar 
indenizações resultantes de acidente do trabalho 
típico, doenças ocupacionais e danos morais que 
porventura o trabalhador tenha sofrido na relação 
de emprego. Muitas empresas, diante daquelas 
ações que resultam na maioria das vezes em 
pesadas indenizações, passaram a nos questionar 
quais seriam as ações internas a serem tomadas 
em caráter preventivo para se evitar ou diminuir 
aquelas reclamações trabalhistas.

Começo asseverando o que sempre salientei 
acerca dessa matéria ao longo destes anos, ou seja, 
que a própria legislação pátria contém diversos 
mecanismos que, se bem aplicados, podem mi-
nimizar ou até eliminar essas indenizações; salvo 
aquelas situações decorrentes da imprevisibilida-
de que acompanha a acepção legal da expressão 
acidente, que deve ser atacada via culpa exclusiva 
da vítima/trabalhador ou concorrente vítima/
trabalhador e empresa.

Quando existem condenações, essas deci-
sões geralmente contém a seguinte expressão: “A 
empresa não comprovou nos autos as normas de 
segurança do trabalho e foi negligente ao fiscali-
zar as atividades dos seus empregados”. Ora, se 
formos aplicar a teoria subjetiva (quando a culpa 
pelo evento infortunístico deve ser apurada), 

após a repito, existem mecanismos legais ao alcance das 
empresas que podem tentar buscar proteção em 
âmbito de caráter preventivo para se evitar aquelas 
futuras indenizações.

Me refiro às normas regulamentadoras, 
especialmente as NR-5, NR-7 e NR-9, que tra-
tam respectivamente, sobre a Cipa (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes), o PCMSO 
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocu-
pacional) e o PPRA (Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais).

Vejam, os objetivos contidos naquelas normas 
se bem aplicados e bem utilizados, certamente, 
em nível preventivo, ajudarão as empresas a 
evitar, reduzir e até eliminar os riscos, tanto de 
acidentes do trabalho típicos bem como doenças 
ocupacionais decorrentes da relação de labor e, 
consequentemente, das indenizações de dano 
material e moral resultantes daqueles eventos. 
Seguindo este norte, as empresas poderão obter 
excelentes êxitos nas reclamatórias trabalhistas, 
inclusive, desmistificando que “as empresas sem-
pre são derrotadas da justiça do trabalho”, o que 
é uma inverdade.

As assertivas supramencionadas servem de 
alerta aos empresários que ainda não trataram 
deste tema em sua empresa ou o fazem simples-
mente para cumprir de forma singela aquelas 
normas. É possível evitar condenações futuras, 
considerando a saúde do trabalhador através da 
aplicação rigorosa daquelas NRs e a conscienti-
zação do empregador sobre o papel social que as 
empresas nos dias de hoje exercem.
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Délcio Franzen fundava, em Três 
Passos – cidade limítrofe a Crissiumal, sua cidade 
natal, o Supermercado Master. O empresário, que 
já atuava no ramo da agropecuária, ao saber do 
ponto à venda decidiu investir no novo negócio.  
A origem do nome veio de uma pesquisa em busca 
de um nome forte. Passados 15 anos, o Supermer-
cado Master conta hoje com uma equipe de 34 
colaboradores e um mix de produtos composto 
por 13 mil itens. 

Para continuar inovando e se adaptando ao 
mercado, o diretor-proprietário aposta na qualifi-
cação de seus funcionários. Aperfeiçoar a equipe 
é também otimizar o serviço. Segundo Franzen, 
aprender a trabalhar com uma margem menor nos 
produtos, reduzindo o consumo de embalagens, 
de energia elétrica e também dos custos adminis-
trativos, traz resultados positivos ao final do mês. 
Outra grande conquista é a busca de parcerias com 
empresas da região, com as quais firmaram convê-
nios para fornecer alimentos, e com prazos mais 

longos. “Foi uma iniciativa que contribuiu para 
assegurar o faturamento da empresa e também 
fidelizar clientes”, afirma o supermercadista. 

Para dar continuidade à administração da em-
presa, Franzen conta com a ajuda da esposa Cleci, 
no setor financeiro, e das filhas Mírcia Franzen 
Scarpato e Tassiana Franzen Schmidt, que atuam 
como gerente de loja e psicóloga, respectivamente. 
De acordo com Franzen, a presença de uma psi-
cóloga é crucial para o treinamento, qualificação, 
avaliação e também entrevista para a contratação 
de novos funcionários. Além delas, os genros tam-
bém colaboram na empresa. O marido de Mírcia, 
Evandro Scarpato, atua no setor de compras, en-
quanto Fernando Schmidt, casado com Tassiana, 
atua no controle de recebimento. “Minha ideia é 
investir na preservação da empresa para o futuro. 
Tenho uma neta de 10 anos, a Amanda, a quem 
chamo de ‘minha gerente’, ela já está pegando o 
pique”, brinca Délcio Franzen.  

Na história do Master, houve um período de 
sociedade com três outras lojas durante quatro 
anos, mas a sociedade se desfez e o Master voltou 
a ter uma única loja. No entanto, Franzen afirma 
ter planos de expansão, ainda para 2011. “É um 
grande estudo, precisamos saber quantos metros 
quadrados iremos ampliar. Se possível, daremos 
início às obras no último trimestre”, revela. 

Ao analisar o desenvolvimento do mercado 
em Três Passos, no noroeste do Estado, Délcio 
Franzen reconhece um aceleramento nos últi-
mos três anos, a partir da proliferação de novas 
empresas, em diferentes setores, aumentando a 
concorrência. “Se o município mantiver esse ritmo 
de crescimento, talvez pensemos em investir em 
novas filiais, mas ainda dentro da cidade”, prevê.

em 1996,

Força empresarial e familiar

Supermercado Master, de Três Passos, comemora 15 anos de tradição 

familiar e estuda expansão para 2011. Saiba mais sobre a trajetória dessa 

empresa, suas conquistas e diferenciais
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tarefa de vender para     
as classes populares  
A
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clientes é um eterno desafio para 
empresários, e o fracasso nesse quesito pode pre-
judicar a saúde financeira das empresas. É preciso 
compreender hábitos e desejos dos consumidores 
e estar preparado para atendê-los.

Nos últimos anos, observa-se uma mudança 
na configuração das classes sociais no Brasil. As 
classes populares estão em pleno crescimento e 
o comércio já começou a voltar os olhos para a 
questão. Um novo grupo de consumidores chega 
ao mercado com poder maior de compra, dispos-
to a realizar sonhos de consumo que antes não 
poderiam ser concretizados. Com a oferta maior 
de crédito, bens que antes não eram consumidos 

fidelizar os

Com o aumento da distribuição de renda no país, novos 

consumidores chegam ao mercado e é preciso estar 

preparado para atendê-los

pelas classes mais baixas da sociedade hoje podem 
ser adquiridos. O que difere o consumidor popular 
dos demais é a forma de pagamento. 

Pesquisa realizada pela Nielsen sobre a Es-
trutura de Domicílios Brasileiros em 2009 aponta 
que a classe média está presente em 43,5% das 
residências, sendo que na Região Sul ela representa 
48,5% dos domicílios. Esse perfil consumidor, do-
minante no país, encontra-se otimista e propenso 
à compra. Porém essa nova classe de consumidores 
não é homogênea e apresenta diferentes acessos a 
produtos, serviços e padrões de compra.  Os novos 
compradores se mostram exigentes, procurando 
por maior qualidade, mas ainda prezam pelo bom 
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preço. O grau de otimismo também interfere 
diretamente no impulso do consumo. A grande 
maioria das categorias de produto já está presente 
na classe média. O desafio está em ampliar a taxa 
de gasto desse público em categorias de maior 
valor agregado.

Iara Silva, professora dos cursos de graduação 
e pós-graduação das áreas de Marketing e Comuni-
cação da ESPM, destaca algumas características do 
consumidor das classes populares. Para ela, é um 
mito achar que qualquer produto vai conquistar 
esses clientes, e pensar apenas em preços baixos não 
será suficiente para alavancar as vendas. Ela destaca 
ainda as diferenças entre as faixas etárias. Enquanto 
o público jovem privilegia a tecnologia e gosta de 
consumir novidades, o público mais maduro possui 
outros desejos, como casa própria e automóveis. 
Esses últimos também foram apontados pela Nielsen 
como o desejo futuro da classe média no Brasil.

Outra observação importante da professora é 
em relação ao comportamento dos gaúchos no que 
diz respeito às marcas. “Algumas pessoas têm muita 
fidelidade com as marcas de varejo local, que co-

nhecem há muitos anos e por isso confiam. Observo 
que são muito mais ligados a isso do que as classes 
mais altas.” Ela explica que na maioria das vezes os 
consumidores populares adquirem seus produtos em 
lojas de varejo em detrimento das lojas especializa-
das. Em geral compram modelos mais simples, mas 
que podem ser parcelados em mais vezes. 

Para Iara, uma das características que di-
ferenciam a classe consumidora popular das 
demais é que a primeira não gosta do serviço 
de autoatendimento, salvo o modelo super-
mercadista, por já estar incorporado à vida dos 
consumidores. Além dos produtos básicos de 
alimentação, higiene e limpeza, cada vez mais 
consomem itens esportivos e eletroeletrônicos. 
A professora lembra que muitas vezes os clientes 
vão até a loja, conhecem o produto e ficam por 
um tempo sonhando com a sua aquisição até 
conseguir juntar o dinheiro para comprá-lo ou 
calcular se cabe no seu orçamento e, aí sim, efe-
tuar a compra. Por tal motivo é muito importante 
o tratamento dado a eles. “A grande reclamação 
desse público em relação aos vendedores é o jul-
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s gamento de sua imagem. Além disso, não gostam 
de vendedores que não sabem o que vendem ou 
que tentam empurrar algum produto que não 
desejam ou em que não estão confortáveis em 
relação à qualidade”, explica.

Por conta de todo esse panorama, é preciso 
estar preparado para receber e atender bem esse 
novo perfil de consumidor. Separamos algumas 
dicas que podem ser úteis para a fidelização 
desses clientes:

Produtos de qualidade com  
preços acessíveis
É comum que as pessoas pensem que consumidores 
de classes mais populares buscam apenas preços 

baixos, sem se importar com a qualidade dos produtos. 
Ledo engano, já que esse consumidor procura por produ-
tos acessíveis, que caibam em seu orçamento, e, assim 
como a grande maioria, não gosta de produtos de baixa 
qualidade. Iara Silva destaca que esses consumidores 
muitas vezes procuram por marcas em que confiam, e que 
nem sempre são as mais baratas. Segundo a professora, 
o fato de nunca terem ouvido falar de uma determinada 
marca gera uma certa desconfiança.
Pensar que oferecer qualquer produto porque ele é mais ba-
rato vai conquistar as classes mais baixas da população é um 
engano. A saída é investir em qualidade a preços acessíveis.

Facilidade nos pagamentos
Com um poder de compra muitas vezes reduzido, os 
consumidores das classes populares não deixam de 

consumir, mas assumem uma forma de compra diferente de 
classes mais estáveis financeiramente. O valor das compras 
não é o item determinante, e sim a forma de pagamento. 
Parcelamentos desdobrados em vários pagamentos são 
apontados pela professora como a opção mais procurada, 
mesmo que no final os consumidores acabem pagando 
mais caro pelo produto, por conta dos juros referentes à 
quantidade de parcelas. 
Seja por meio de cartão de crédito ou carnês de pa-
gamento, esses consumidores aproveitam o crédito 
abundante para subsidiar a realização de alguns sonhos. 
Recorrer às compras a prazo é uma forma de programar 
o melhor dia para realizar a quitação das contas e ga-
rantir que poderá continuar adquirindo os bens de que 
necessita, mas também os que deseja consumir.

Variedade e abundância de produtos
As classes populares, segundo Iara, dão muito 
valor à abundância. Vitrines e prateleiras cheias, 

diversidade de produtos e marcas são considerados pon-
tos importantes. Ao compararmos com outras classes 
sociais, em que o minimalismo parece imperar, as classes 
populares se destacam pela forma diferente e própria 
de consumir. 
A lista de compras desses indivíduos, antes composta 
basicamente por produtos essenciais, já inclui produtos de 
maior valor agregado e supérfluos, por isso é importante 
oferecer diferentes marcas e modelos de produtos.

Promoções com descontos reais
Quanto menor o poder aquisitivo, mais impor-
tantes são as promoções para impulsionar o 

consumo. Os consumidores das classes populares 
gostam e aproveitam para comprar durante feiras e 
liquidações, momento em que produtos sonhados por 
eles encontram-se mais acessíveis, seja pela redução de 
preço ou pela forma de pagamento oferecida.
As promoções chamam a atenção desse público, porém 
é preciso estar atento ao modo como elas são realiza-
das. Presumir que a palavra promoção será suficiente 
para alavancar as vendas pode ser um erro. Segundo 
a professora, os consumidores acompanham os preços 
nos supermercados e sabem quando um produto está 
realmente em promoção e quando vale a pena adquiri-lo. 
Oferecer promoções atraentes com produtos de qualidade 
pode ser uma forma de conquistar esses clientes.

Atendimento personalizado
Segundo a professora da ESPM, os gaúchos são mais 
tradicionais e relacionais. Apreciam ser reconheci-

dos, chamados pelo nome, e não gostam que o vendedor 
nem olhe para o cliente e faça um julgamento precipitado, 
estereotipando-o. “Muitas vezes eu vejo pessoas das classes 
mais baixas dizendo que não podem ir a certos lugares porque 
não estão vestidas de forma adequada. Elas têm sensibilidade 
muito forte e notam a diferença no tratamento.”
Outro aspecto importante é o valor dado aos vendedores. 
“Esses consumidores gostam de vendedores que lembram 
de seus gostos e do que compraram. Referem-se aos ven-
dedores pelo nome e a loja onde trabalham. Por isso muitas 
vezes acabam comprando do vendedor porta a porta, pelos 
laços estabelecidos entre consumidor e vendedor.”
Estreitar a relação entre empresa e consumidor, saber quem 
são, quais seus interesses e seus gostos é fundamental. Iara 
ressalta que embora comprem alguns itens que as classes 
mais altas não consomem, em geral seus gostos são os mes-
mos, e personalização do atendimento e um relacionamento 
mais estreito é o que vai diferenciar uma loja da outra na 
visão das classes populares.
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O amaciante e lava-rou-
pas da linha Toque de Cari-
nho recebeu uma nova em-
balagem em versão 2 litros. 
Com um design especial e 
desenvolvido em pet, a nova 
roupagem do produto apre-
senta melhor visualização 
para o consumidor, devido à 
transparência do recipiente. 
Disponibiliza também alças 
exclusivas no sistema de en-
caixe e tampas coloridas.

Fotos do cantor Luan Santana, fe-
nômeno teen sertanejo, estamparão as 
latinhas das balas da linha sem açúcar 
Flopi. Serão 75 imagens do artista entre 
os diversos sabores que a linha oferece, 
como morango, uva, cereja, laranja e fruit 
mix. O consumidor fã poderá colecionar 
as embalagens, que apresentam fotografias 
produzidas em estúdio e em shows impor-
tantes do cantor.

A Panosul dispõe de uma linha de artigos para lim-
peza e também para o conforto do dia a dia no inverno. 
Os panos de microfibra e as toalhas mágicas de super 
absorção, por exemplo, são excelentes para a limpeza 
e estão disponíveis em várias cores e tamanhos.

Já as mantas de microfibra são leves e macias, 
apresentando grande capacidade de aquecimentos 
e facilidade ao lavar. Junto disso, também há a linha 
Bela Cama, de lençóis e edredons, que apresentam fio 
penteado, estampas diferentes e praticidade no uso.

Útil QuímicaToque
de Carinho

Florestal Latinha 
com Luan Santana

Panosul Linha 
de limpeza e conforto

A Yoki insere no mercado o Mais Sabor 
Mineiro e o Mais Sabor Gaúcho. Os temperos 
foram inspirados nas duas regiões brasileiras 
por serem conhecidos pela culinária e traços 
marcantes na mesa de cada estado.

YokiSabores
regionais e tradicionais



A Vinícola Aurora lançou no mercado o terceiro vinho 
da linha Reserva, o Aurora Reserva Tannat 2009. A bebida 
foi arquitetada via método tradicional, aliado a fermentação 
prolongada e amadurecimento por dez meses em barricas 
de carvalho americanas e francesas.

Outra novidade da vinícola é a reformulação da garrafa da 
linha Saint Germain, que apresenta menos vidro em sua com-
posição, fechamento com a inovadora tampa screw cap (tampa 
de rosca) e rótulos com cores indicando o tipo de uva.

A Sanjo, cooperativa agrícola de São Joaquim, 
em Santa Catarina, foi a primeira corporação a 
promover no mercado maçãs com certificação do 
Inmetro que integra o selo da Produção Integrada.
Toda a área de plantio (800 hectares) utiliza o sis-
tema de Produção integrada da Maçã (PIM).

auroraNovidade
em vinho e garrafas

sanjo Maçã 
certificada pelo Inmetro
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As batata palha tra-
dicional Cobig e Kreky 
está com embalagem 
nova. Apresentando 
mais destaque ao pro-
duto com mais brilho 
e cor na rotulagem, o 
produto já se encontra 
nas prateleiras dos mer-
cados do estado.

A LeBon ampliou seu portfólio de carnes, oferecendo  
cinco opções de cortes de suínos temperados. Composta 
de carnes nobres selecionadas, a linha dispõe das opções 
de Filezinho, Lombo, Pernil, Costela e Picanha.cobig e krekYNova 

embalagem para batatas

lebonNovo 
portfólio de cortes

A Piá acaba de lançar em seu portfólio mais 
uma lista de novos produtos. A linha Essence 
pedaços nos sabores morango, pêssego e mirtilo, em 
embalagens de 300g, e Essence garrafa, de 800g, 
no sabor aveia. Além desses, ainda estão na lista o 
creme de leite UHT e a bebida à base de soja Piá 
Vitta, com sabor original e disponível em 1l.

PiáNovo 
mix de produtos

Para quem gosta de colocar a mão na massa, chega 
ao mercado a nova linha de farinhas Panfácil. Com em-
balagem diferenciada, combinando os tons branco, preto 
e dourado, a Panfácil Premium é um produto mais claro, 
elaborado a partir da seleção especial de grãos de trigo. Já 
a linha Chef integra farinhas especiais para pizza e pastel. 
Outra novidade é a mistura para pão francês, o tradicional 
cacetinho, panfácil Mix Premium, de preparo fácil e cor 
mais clara. Além destes lançamentos, as misturas para 
bolo, pão-de-ló e pão de queijo também ganharam novas 
embalagens, de visual mais arrojado e moderno. 

moinho estrelaNova
linha Panfácil
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A Mili está disponibilizando no mercado 
o papel higiênico de folha dupla nas versões 
neutro e perfumado em embalagem de quatro 
rolos de 30 centímetros. Outro lançamento 
da marca são as toalhas de papel com 600 
folhas em um só pacote, com seis rolos com 
100 folhas cada um. 

A Ritter acabou de lançar 
a linha de barrinha de cereais 
7 grãos, composta de grãos de 
soja, sorgo, linhaça, centeio, 
girassol, trigo e aveia, cada uma 
proporcionando variados bene-
fícios para a saúde. Disponível 
inicialmente nos sabores Creme 
de Avelã com Cacau, Castanha, 
Avelã e Nozes e Morango com 
iogurte, apresenta também três 
versões: single 22g, multipack 
66g com 3 unidades e display 
com 24 unidades.

O Derma Woman é um lançamento da 
Brasil Nativo. Um sabonete líquido hipoaler-
gênico e ginecologicamente testado de uso 
diário para a higiene íntima da mulher. 

Contém substâncias naturais como o ex-
trato de aloe vera que auxilia na hidratação da 
pele. Sua fórmula é suave e delicada, propor-
cionando uma agradável sensação de limpeza, 
conforto e bem-estar. 

miliNovidade
em rolos

ritterBarrinha sete 
grãos com novos sabores

brasil nativoDerma 
Woman para higiene da mulher

O Macarrão espaguete caseiro é mais um lançamento 
da Pura Massa no mercado. Além desta nova opção, a marca 
disponibiliza outras opções de massas, como talharim quatro 
queijos, talharim tomate seco, talharim alho e óleo; yakissoba, 
udon, lasanha, além dos talharins tradicionais.

Pura massa Novo
macarrão caseiro
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A Seara traz dois novos lançamentos em sua linha 
de alimentos: o especial Hot Hit Bacon, que agrega em 
sua receita um molho, proporcionando uma textura 
mais suculenta; e a nova linha de cortes bovinos Seara 
Churrasco, apresentando 19 cortes tradicionais. 

A Sanremo acaba de lançar a linha 
flex, com 27 novos modelos de caixas, 
aliado a um design moderno. A novidade 
do produto são as pegas superiores e 
inferiores, mais confortáveis, facilitando 
o transporte e manuseio. Outro produto 
inovador é o balde com rodízios e aces-
sórios. O produto é composto por balde 
com rodas, balde para água suja, espre-
medor de mop e cesto para produtos.

A Ideal Cosméticos lançou a linha de Descolorante 
Ideal Nutritivo Capilar, com três opções: a tradicional, para 
todos os tipos de cabelo; camomila, especial para cabelos 
finos e tingidos, e a opção Gérmen de Trigo, ideal para os 
cabelos ressecados e sensíveis. Os produtos apresentam um 
perfume saudável e baixo teor de amônia.

seara Hot Hit Bacon 
e cortes especiais

sanremoLinha flex e 
balde com rodízios

ideal cosméticos Três 
opções de descolorante

A Coca-Cola está com dois novos sabores da 
bebida Powerade no Brasil. Nas versões tangerina 
e limão, o isotônico, direcionado para esportistas, 
permite uma absorção de energia mais rápida 
no corpo, além de proporcionar vitaminas do 
Complexo B e ser responsável pela reposição de 
líquidos e sais minerais.

coca-cola Powerade 
para esportistas
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A Distribuidora Sardagna oferece mais 
uma novidade no mercado: a nova Batata 
Ondulada Start. O produto possui 60% menos 
de gordura que os demais itens disponíveis no 
mercado e 0% de gordura trans, e objetiva 
proporcionar um alimento mais saudável para 
o consumidor.

A Limppano de-
senvolveu para o con-
sumidor uma linha de 
vassouras para pisos 
específicos. Já dis-
ponível no mercado, 
cada vassoura propor-
ciona uma limpeza 
adequada para cada 
tipo de superfície. 
Além da novidade, a 
marca também lança 
a linha Inspira, desti-
nada a perfumar am-
bientes e desodorizar 
sanitários.

Encontra-se já disponível em opção blister o 
doce de leite da Bom Princípio. Em embalagem de 
15g em caixas de 120 unidades, podem ser utilizados 
em cestas de presentes, hotéis, hospitais, restauran-
tes e companhias aéreas, entre outros. 

Os iogurtes da Frimesa estão com a linha total-
mente inovada. Além do layout repaginado das em-
balagens, a linha aumentou de 20 produtos diferentes 
para 50 sabores divididos em quatro variações do 
alimento: tradicionais, tradicionais lights, funcionais 
e funcionais light.

sardagna Batata 
Ondulada Start

limPPano Vassouras 
para pisos especiais

bom PrincíPio15g de
doce de leite

Frimesa Linha 
de iogurtes inovada
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A Pena Branca lançou recentemente 
mais um produto de qualidade: o Presunto 
Pena Branca, um item com textura e fácil de 
fatiar, agregando características que valorizam 
a mercadoria perante os consumidores. 

Pena branca Novo 
presunto nas gôndolas

O novo produto 
multiuso da Ingleza 
propõe uma limpeza 
rápida e eficiente. Nas 
versões limão com 
cânfora, lavanda, flo-
res e folhas verdes, é 
indicado para vários 
ambientes da casa. 
Dermatologicamen-
te testado, remove 
gorduras, fuligens e 
marcas de dedos, sem 
agredir a pele.

O Moinhos Galópolis apresenta mais um novo produto 
em sua linha, a mistura para pão de quinoa light. Designada 
pelos povos incas como o grão de ouro, a quinoa é um alimento 
milenar conhecido por ser nutritivo.

A Latco acaba de 
inserir no comércio a 
bebida energética Titan. 
As garrafas, disponíveis 
em 500ml e 1l, são ideais 
para compartilhar entre 
amigos, atendendo a uma 
demanda de mercado.

latcoNova 
opção de energético

moinhos galóPolisQuinoa,
o grão de ouro

ingleza Multiuso Uau, 
agilidade na limpeza
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A Camil apresentou cinco tipos de arroz em sua 
linha Premium: selvagem, preto, vermelho, culinária 
italiana e basmati. Em embalagens de 250, 500 e 
1.000 gramas, cada arroz possibilita a combinação a 
variados pratos. A embalagem, desenvolvida com um 
formato especial, transmite um valor de vanguarda 
para o produto.

Na ExpoAgas 2011, a Beck & Beck vai 
mostrar uma novidade na sua linha: as tortas 
salgadas congeladas, nos sabores frango com 
molho branco, espinafre com ricota, palmito 
com molho branco e presunto com queijo. As 
variedades serão comercializadas em embalagens 
de 600g com preço atrativo.

A Sazón promove uma ação para os consumi-
dores: na compra de uma unidade do tempero e 
um caldo Sazón, o cliente ganha um porta-tempero 
colecionável. A promoção vai até o fim dos estoques 
com quatro modelos disponíveis.

Foi lançada a versão Cappuccino Moça, mais 
um novo sabor para as máquinas de bebidas quen-
tes Nescafé Alegria. A versão une os sabores de 
Nescafé com um dos produtos mais consagrados 
no mercado, o leite condensado Moça. 

camilLinha 
Premium de arroz

beck & beckNovas 
tortas no portfólio

sazónPorta-tempero 
colecionável de presente

nestlé Novo 
Cappuccino Moça
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Para inovar os rótulos da 
linha Salton Classic, a vinícola 
Salton reformulou o design do 
layout do produto. A letra S da 
marca foi modificada, com o 
intuito de transmitir uma alma 
brasileira ao produto, mais ale-
gre e impactante. O brilho das 
cores e a mistura de carimbos 
em linhas curvas também fazem 
parte do novo rótulo.

vinícola saltonNovos 
rótulos para vinhos

Para incrementar a linha de queijos nobres, a 
Santa Clara insere no mercado o queijo tipo Vaccino 
Romano, visando a um público apreciador de um 
queijo especial. Conhecido como uma das variedades 
mais antigas da Itália, o produto apresenta maturação 
de 13 meses, massa dura e sabor intenso. 

santa clara Vaccino 
Romano, um queijo nobre



empresarial lida constantemente 
com novos nomes e conceitos; palavras em outros 
idiomas são incorporadas à rotina brasileira sem 
que haja uma explicação do que significam efetiva-
mente. Um destes casos é o outsourcing. Em geral, 
a expressão é associada à terceirização e apesar 

o universo de tratarem do mesmo tema, os dois conceitos 
não são sinônimos. Outsourcing é essencialmente 
terceirização, contudo é a transferência de ativi-
dades estratégicas para o negócio, como o setor 
financeiro, comercial ou sistemas de informação. 
A proposta é que a empresa foque naquilo que faz 

Em muitos casos, para 

garantir mais eficiência 

nos processos é 

preciso contar com o 

apoio de profissionais 

fora do quadro da 

empresa. Neste sentido 

o outsourcing – ou 

terceirização – é a saída 

mais indicada 
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de melhor e deixe as demais atividades para outras empresas e profissionais 
que são referência em tais atividades. Desta forma, o outsourcing é um 
processo que pode ser implementado em setores de marketing e vendas, 
recursos humanos, planejamento estratégico e informática e TI.

A estratégia deve ser vista pelo empresário como uma parceria estratégica 
com a empresa contratada. Para que o processo obtenha sucesso é importante 
que, especialmente no início, os níveis gerenciais se envolvam e passem a 
delegar funções intermediárias com o tempo. A recomendação é que a pre-
ferência seja por uma transição gradual e ordenada (veja quadro).

Para Lísia Strussman, professora do GES na área de Recursos Hu-
manos, a grande diferença entre terceirização e outsourcing é a forma de 
gestão. “Antes a empresa terceirizada era responsável. Hoje a gestão é 
compartilhada, existe todo um programa definido para que o funcionário 
terceirizado tenha a mesma sintonia que os demais. Essa é a grande dife-
rença: uma gestão compartilhada.” No varejo, segundo Lísia, o outsourcing 
ainda não é muito utilizado. “É um tema novo. O supermercadista ainda 
tem a visão da terceirização e trabalha com isso. Contudo, nas grandes re-
des já podemos ver que eles estão trabalhando a gestão compartilhada.”

Terceirização

Se o outsourcing ainda engatinha no setor supermercadista, a 
terceirização é bastante frequente, principalmente em atividades 
como logística e segurança. De acordo com a consultora Lísia, no 
varejo é comum que se terceirize funções operacionais, responsáveis 
por altos índices de rotatividade. “É importante se respaldar nas 
questões jurídicas, sempre buscando a gestão compartilhada.”

Este cuidado faz parte da rotina de preocupações do supermer-
cado Baklizi, de Uruguaiana. Há alguns anos a empresa terceirizada 

Ação
Antes de implementar o outsourcing é indicado considerar 
os seguintes aspectos:

Identifique as competências-chave da sua empresa

Defina todas as atividades que não precisam obrigatoriamente 

ser conduzidas pela sua equipe

Selecione o fornecedor. Busque referências, pesquise no 

mercado nomes de prestígio

Prepare a transição do setor, caso ele exista na empresa. 

Analise o trabalho que vêm sendo executado e comunique à 

equipe as vantagens da ação 

Acompanhe o desempenho do prestador de outsourcing, 

dando especial atenção no início do processo, durante o 

período de adaptação

Elabore índices e metas para o acompanhamento



que fazia a segurança armada das 11 lojas 
da rede faliu e deixou funcionários sem o 
pagamento. “Fomos acionados na justiça e 
como consequência acabamos pagando pelo 
serviço duplamente”, lamenta Ismael Baklizi, 
diretor comercial. E se gato escaldado tem 
medo de água quente, hoje o Baklizi exige 
a apresentação dos documentos que com-
provam o pagamento de todos os encargos 
trabalhistas e horas extras. “Controlamos até 
mesmo o relógio-ponto para termos certeza 
que os pagamentos estão sendo corretos.”

Depois do prejuízo, a rede de Uruguaina 
passou a escolher a dedo as empresas parceiras. 
Segundo Ismael Baklizi, para eleger a empresa 
que assumiria as atividades daquela que faliu, 
eles analisaram a estrutura, o conceito no mer-
cado e o serviço ofertado. Além da segurança 
armada, o Supermercado Baklizi terceiriza 
também o transporte de hortifrutigranjeiros. 
“Trabalhamos com vários freteiros. É uma rela-
ção difícil, mas ainda mais fácil do que no caso 
de fazer o transporte pela própria empresa.”

Lísia argumenta que aproveitar o poten-
cial interno é uma tendência bastante forte 
no varejo ainda. Quando a empresa utiliza 
a terceirização de forma compartilhada é 
sempre válido. “Acredito que atividades 
gerenciais e funções de liderança devem 
ser terceirizadas com cautela. É preciso 
considerar o capital interno da empresa. A 
terceirização pode ser feita em áreas espe-
cíficas, porque, por mais que a gente treine, 
o comprometimento é menor. A vantagem é 
que a gestão pode ser compartilhada e, desta 
forma, há redução dos gastos e aumento da 
produtividade.”

A parceira ideal

O supermercadista, salienta Lísia, precisa ter 
muita atenção à idoneidade da outra empresa, 
ao pagamento de taxas e impostos, conferir se 
a empresa oferece uniforme e equipamentos 
adequados aos funcionários, se não exige horas 
extras acima do autorizado pela legislação. “É 
importante verificar também se as normas e 
filosofia do supermercado são compatíveis com a 
empresa terceirizada.”

O Supermercado Karpinski, de Getúlio Var-
gas, terceiriza as entregas e a segurança patrimo-
nial. De acordo com o diretor Arlei Karpinski, a 
escolha ocorreu pelo menor custo com eficiência. 
“A principal vantagem é a questão dos custos, uma 
área a menos para gerenciar.” 

A dica da professora é a realização de bench-
marking, procurar outros empreendimentos que 
utilizam o serviço e analisar juridicamente se esta 
empresa é realmente idônea. “É interessante tam-
bém ter uma pessoa responsável dentro da empresa, 
da área de Recursos Humanos, que possa acompa-
nhar o processo de seleção da empresa terceirizada, 
se estão passando adequadamente o perfil, quais as 
instruções que as pessoas estão recebendo.”

A integração do profissional terceirizado aos 
colaboradores contratados é importante também. 
Por isso, Lísia destaca: se a empresa não tiver uma 
forma de acompanhar a atuação do terceirizado, 
como, por exemplo, um colega orientador ou um 
monitor, essa dobradinha não vai funcionar. “O 
empresário deve ter a consciência que terceirizar 
não é se eximir da responsabilidade. É apenas uma 
forma de fazer a gestão.”

Áreas mais cotadas para 
outsourcing 

Marketing 

Vendas

Recursos Humanos

Planejamento estratégico 

Informática e TI

Áreas mais cotadas para 
terceirização simples 

Portaria

Limpeza

Serviços Gerais

Garagem 

Ascensoristas

Secretaria

Recepção

Telefonia

Segurança

-Jardinagem
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da criatividade na hora de apresentar sua loja 
pode fazer toda a diferença. Atividades e ideias 
fora do comum chamam a atenção das pessoas que 
param para olhar mais de perto do que se trata. 
Isso não é diferente dentro de um supermercado. 
Seções diferenciadas, decorações temáticas e ati-
vidades especiais podem aproximar seus clientes e 
quem sabe até trazer alguns que ainda não conhe-
cem seu estabelecimento.

Segundo o consultor organizacional Janer 
Costa, com a crescente concorrência no varejo 
supermercadista está cada vez mais difícil fidelizar 
o cliente e competir na guerra de preços. “Com-

o uso petitividade exige flexibilidade. Nesse sentido, o 
layout da loja vem como um instrumento capaz de 
gerar uma vantagem competitiva. Essa ideia precisa 
ser disseminada entre os colaboradores. É preciso 
estar aberto e entender os consumidores, conhecer 
o mercado, suas necessidades e seu perfil de com-
pras”, afirma.

Para Costa, que também atua como instrutor 
e palestrante para as áreas de gestão de pessoas, 
marketing e vendas, a inovação precisa fazer parte 
da cultura da empresa e deve começar pelos gesto-
res, que, ao estarem abertos a mudanças, cultivam 
em seus colaboradores o hábito de perceber seus 

Para que os clientes não caiam na rotina em suas 

visitas ao supermercado é preciso investir no uso da 

criatividade. Novas formas de apresentar sua marca 

podem ser a saída para o problema
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clientes e a partir disso ter ideias de melhorias. “Os gestores têm que usar 
as ideias dos colaboradores para trabalhar no layout e buscar entender como 
surpreender, encantar, interagir e deixar o cliente mais à vontade dentro da 
loja”, explica. Estimular a equipe para que deixe as ideias fluírem, sem inibi-la 
ou criticá-la, é uma boa solução para tornar a equipe mais criativa. As ideias 
que surgem podem ou não ser úteis para a empresa, mas serão suficientes 
para manter a equipe focada em atividades criativas que possam produzir 
retorno de vendas. Além disso, é possível a criação de um banco de ideias, na 
qual as que forem implementadas com sucesso possam ser premiadas. Esse 
é também um incentivo à criação. “Às vezes o funcionário é criativo, mas não 
recebe espaço para criar. Todo ser humano possui habilidades criativas e de 
inovação, mas nem todos as utilizam. É a gestão que coloca essa cultura nos 
funcionários”, observa o consultor. 

Colocando as ideias em prática

Ser criativo no layout da loja não é mudar tudo de uma hora para 
outra. É preciso perceber os clientes e a partir dessa observação realizar 
pequenas mudanças que vão atrair sua atenção. Tornar o ambiente ori-
ginal não requer emprego de grandes investimentos, e sim criatividade 
e bom gosto. O uso de material de menor custo, como madeira de 
demolição ou de reflorestamento para a confecção de stands, ou as pró-
prias embalagens, compondo um ambiente tematizado para promover 
os produtos, podem ser uma opção para diminuir custos. Nem sempre 
é preciso investir muito dinheiro em imobiliário e tecnologia. Cuidar 
da atmosfera da loja, dar atenção à iluminação dos produtos, cuidar da 
circulação dos clientes pelos diversos corredores e criar pontos de intera-
tividade são atitudes que podem trazer retorno e que não dependem de 
investimentos altos. Costa sugere o uso de telas de LCD espalhadas em 
pontos da loja em que podem ser utilizadas para divulgar certos produtos, 
em parceria com fornecedores, e até mesmo promoções e preços, como 
substituição aos cartazes, comumente empregados no varejo.

O consultor afirma ainda que é necessário gerar impulsividade maior 
nos consumidores que visitam a loja, fazendo com que suas experiências 
sejam prazerosas. Nesse sentido podem-se utilizar os conceitos do 
marketing da experiência que visa a desenvolver oportunidades e situ-
ações para as marcas atraírem seus consumidores através de ações pro-
mocionais interativas, que sejam inesquecíveis na mente e na percepção 
do consumidor. A experiência do consumidor precisa ser encantadora 
com a marca e para isso precisa envolver seus sentidos, como visão, ol-
fato e paladar, por exemplo. “É interessante trabalhar o uso dos cheiros 
utilizando essências na padaria, por exemplo, para que sempre possua 
aquele cheirinho de pão saído do forno na hora, ou de chocolate e café, 
que são odores marcantes e que despertam os sentidos nas pessoas. É 
comprovado que o olfato aumenta a permanência do consumidor no PDV, 
o que resulta em aumento nas vendas”, explica. O cliente vai perceber 
essas mudanças conforme a frequência das ações desenvolvidas. 

Muriel dos Reis, diretora de Marketing do Supermercado Lanz e 
do Super Três, de Igrejinha, compartilha do mesmo pensamento. Ela 
conta que em seus supermercados existem dois tipos de clientes: os 



que frequentam a loja diariamente e os que 
realizam apenas compras maiores, uma ou duas 
vezes ao mês. “É preciso estar muito atento ao 
cliente que entra todos os dias no mesmo lugar, 
pois se não avaliarmos seu comportamento não 
saberemos sobre suas necessidades e desejos. 
Portanto, diria que é como em nossa casa. 
Muitas vezes precisamos mudar um móvel de 
lugar para dar mais ânimo ao espaço, seja ele 
uma sala em nosso lar ou um ponto extra perto 
da padaria.” Muriel lembra que quando as mu-
danças não acontecem, o cliente passa a encarar 
sua ida ao supermercado como rotineira e isso 
pode fazer com que ele não encontre em seu 
caminho produtos que não estava programado 
para comprar, mas que pode, ao vê-los, decidir 
pela compra.

Há quatro anos, motivado por pesquisas 
de tendências em layout, o Supermercado 
Lanz realizou uma reformulação em sua loja, 
passando a seção de hortifrutigranjeiro do fun-

do para a frente da loja, medida que aumentou 
em 100% as vendas. “Quando passamos o 
hortifrúti para a frente deu um charme na loja, 
pois o cliente que entra já sente o cheiro das 
frutas. Antes, quando ficava perto da padaria, 
o cliente não precisava caminhar muito para 
comprar nesses dois setores. Agora temos 
nossos setores mais dispersos, fazendo com 
que tenha uma departamentalização das áreas”, 
explica Muriel.

Com essa mudança toda, a loja passou 
por uma reformulação. O bazar foi passado 
para os primeiros corredores e os brinquedos 
postos no centro da loja para uma melhor visu-
alização das crianças. A diretora de Marketing 
conta que todas as gôndolas tiveram um novo 
lugar baseado em pesquisas de comportamen-
to de seus consumidores e que após essas 
mudanças o supermercado passou a oferecer 
aos clientes listas de compras conforme o 
layout da loja, para facilitar sua busca dentro 
do supermercado.

Nos Supermercados Peruzzo não é di-
ferente. Segundo Emerson Moreira, diretor 
comercial da rede, o layout das lojas é conce-
bido por meio de estudos em que são avaliados 
espaço e formato da loja, levando em consi-
deração sua localização, fluxo de clientes com 
corredores amplos que facilitam a circulação, 
localização dos produtos, necessidade de giro, 
lançamentos e sinalização adequada. Apesar 
de a rede possuir um layout padrão, Moreira 
explica que conforme o porte de cada loja 
são feitas adaptações para atender melhor os 
clientes. Além disso, quando novas lojas são 
incorporadas ao grupo, procura-se fazer a troca 
de layout antigo para o novo gradativamente, 

Dicas

e mesmo após tantas informações em relação a como 
tornar seu supermercado atrativo você ainda tem 
dúvidas sobre se é capaz, saiba que é possível, sim, 
tornar-se criativo. “O ser humano é extremamente 
criativo. Alguns mantêm o estímulo e permanecem 
criativos. Outros precisam retomar a criatividade, 
pensando e agindo de forma diferente, tentando sair 
da rotina”, explica Costa. Veja algumas dicas para 
tornar seu ponto de venda criativo:

Torne a loja interativa. Faça parcerias com os 

fornecedores para expor os produtos de formas 

diferentes. Informações sobre os produtos, dicas 

e receitas são uma boa opção.

Tematize as áreas. Crie espaços relacionados 

aos produtos em destaque e trabalhe com a 

imaginação e o sentimento dos clientes.

Ofereça produtos relacionados uns aos outros 

num mesmo gênero.

Trabalhe com bom gosto na criação dos espaços, 

decoração da loja e disposição dos produtos.

 Boa iluminação é fundamental para a circulação 

dos clientes e para a localização dos produtos.

S

Mudança no hortifrúti gerou aumento 
de 100% nas vendas no Lanz
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para que nenhum impacto ao cliente seja causado. “O mais importante 
para nós é o reconhecimento do cliente e, consequentemente, o resultado 
em vendas”, explica. Porém, algumas mudanças são sempre bem-vindas. 
“O cliente, ao entrar em uma loja diferente, fica realmente encantado e, 
com isso, ao ver um layout inteligente, compra produtos por impulso 
e certamente aumenta a rentabilidade e o giro da loja.” A sazonalidade 
é apontada por ele como um grande recurso a ser utilizado junto com 
os fornecedores, área de marketing e colaboradores para desenvolver 
uma apresentação impecável e chamativa aos clientes.

E qual a motivação para ousar na composição da loja? Para Muriel, 
do Super Lanz, ousadia é ser diferente, trazendo coisas diversas aos 
clientes, proporcionando facilidades que melhorem suas vidas. É oferecer 
um ambiente limpo, mais organizado, separando os produtos por setor, 
mas também vendendo ideias de composição, como colocar produtos 
para churrasco perto do açougue ou lanches prontos para a merenda 
das crianças próximo à padaria. O diretor comercial da rede Peruzzo 
destaca a liberdade de ousar e colocar toda a criatividade da equipe em 
prática com o pensamento todo voltado para o cliente. Assim nasceram 
os festivais nos setores de Padaria, Açougue e Frutas, Legumes e Verdu-
ras, que ocorrem na maioria das vezes aos finais de semana. “Estamos 
obtendo excelentes resultados de venda e agregando margem de lucro 
aos produtos anunciados com tamanho sucesso que já estamos criando 
festivais diários, sempre com muita criatividade das equipes de loja.”

E para atrair mais clientes para as lojas, a receita dada por Muriel 
se mostra simples: pesquisar os clientes e também aqueles que ainda 
não são consumidores do supermercado, sair da loja e passar a observar 
o que a concorrência está fazendo.

Sazonalidade é recurso 
para a criação de 
espaços criativos

Através da parceria 
com os fornecedores 
são criados espaços 

para chamar a 
atenção do público

Divulgação/Supermercados Peruzzo



anos, a responsabilidade social 
tem sido tema corriqueiro no meio empresarial. 
Realizar ações que privilegiem a comunidade ou 
o meio ambiente passou a ser algo importante 
para as companhias, que buscam dessa forma 
uma identificação maior do público com suas 
marcas e, consequentemente, aumento nas ven-
das. Mais do que mostrar ações responsáveis, as 
empresas precisam realmente incorporar esse 
conceito em sua missão e valores. Fazer parceria 
com organizações voltadas para trabalhos sociais 

nos últimos e ambientais é também oportunidade de estar 
mais conectado com o tema.

A responsabilidade social empresarial (RSE) é 
definida pelo Instituto Ethos, autoridade quando 
se trata do assunto no país, como uma forma de 
gestão que se define pela relação ética e transpa-
rente da empresa com todos os públicos com os 
quais se relaciona e pelo estabelecimento de metas 
empresariais que impulsionem o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos 
ambientais e culturais para as gerações futuras, 

Renata Tissot
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No mundo atual, as corporações têm papel fundamental 

na preservação do meio ambiente e na definição 

da qualidade de vida de seus colaboradores e das 

comunidades onde estão inseridas



respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades so-
ciais. O termo responsabilidade social está sendo comumente relacionado 
ao investimento de empresas em projetos e programas sociais, porém é 
importante lembrar que seu significado é algo maior. Mais do que organizar 
ações, é necessário desenvolver esse sentimento responsável em cada ser 
humano, seja ele colaborador da empresa ou cliente.

Empresas engajadas com as comunidades

Desde sua fundação, na década de 50, o Comercial Zaffari se 
preocupa em colaborar com o bem-estar das populações onde suas lojas 
estão inseridas. Segundo o analista de Marketing da rede, Giovani Corso 
Souza, naquela época as ações eram mais informais, por meio de doa-
ções para eventos beneficentes e apoio a entidades que ajudam pessoas 
carentes. Tal tipo de auxílio ainda é realizado pela empresa, porém com 
o passar do tempo foram criados outros projetos sociais, como apoio a 
projetos culturais, adoção de praças e canteiros, contratação de jovens 
aprendizes e apoio à conservação da vida silvestre, provendo bem-estar 
a animais acolhidos em cativeiro, entre outros. 

Dos gestores aos colaboradores, todos estão envolvidos no trabalho. 
Além disso, a empresa apoia e trabalha em conjunto com diversas en-
tidades beneficentes e organizações nãogovernamentais. Com sede em 
Passo Fundo e filiais em outras sete cidades gaúchas, o Comercial Zaffari 
desenvolve ainda ações voltadas a seu público interno, como auxílio à 
educação e reconhecimento dos serviços prestados, além de oferecer 
uma biblioteca em que funcionários e seus familiares têm acesso a livros 
e filmes, em um acervo atualizado mensalmente. Também em relação a 
seus colaboradores, a rede de supermercados oferece oportunidade de 
trabalho para portadores de necessidades especiais e a pessoas acima de 
50 anos que desejam voltar ao mercado de trabalho. Agraciado em 2001 
com o Selo Abrinq – oferecido pela Fundação Abrinq, que promove a 
defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes 
–, o Comercial Zaffari promove ainda o Projeto João Zaffari, que oferece 
formação profissional a jovens de até 15 anos em condições de maior 
risco social. O projeto oferece aulas sobre estrutura e funcionamento de 
empresas, saúde e ações preventivas, cidadania, empreendedorismo, co-
municação, informática, logística, armazenagem e reposição, entre outros 
temas pertinentes às rotinas de um supermercado. Após a formação, os 
alunos são absorvidos pela empresa e passam a atuar em suas diferentes 
áreas. Além da preocupação com as pessoas, o Comercial Zaffari também 
está engajado nos assuntos que tratam da preservação do meio ambien-
te, como estímulo ao uso de sacolas retornáveis e caixas de papel, uso 
consciente de água, energia elétrica e papel, entre outros. 

Em relação ao retorno da comunidade, o analista de Marketing 
avalia como positivo. Segundo ele, as ações trazem resultados tanto para 
os clientes quanto para os funcionários. “Além de colaboradores, também 
somos clientes e vemos com muito bons olhos, sabendo que a empresa 
em que trabalhamos faz algo pelo próximo ou pela natureza.”

O Supermercado Guanabara possui práticas semelhantes, realizan-
do há mais de 20 anos ações em prol das comunidades das cidades de 



Rio Grande, Pelotas e São Lourenço do Sul. 
Conforme Luciano Canteiro, supervisor de 
Marketing da rede, o supermercado tem por 
objetivo a busca incansável de fazer com que 
a empresa tenha papel importante na comuni-
dade e não apenas como uma rede que vende 
produtos. “É circunstancial que a empresa 
tenha esse contato mais próximo, a fim de 
conhecer bem o seu cliente e também por dar 
retorno à fidelidade do mesmo”, afirma.

Canteiro explica que a empresa procura 
em todas as suas promoções e campanhas 
auxiliar entidades beneficentes. Entre elas 
está o Natal Gordo Guanabara, ação que 
vem sendo realizada desde 2002, em que 
os clientes indicam uma instituição de sua 
preferência para ser premiada. A compa-
nhia apoia também o projeto Mesa Brasil, 
desenvolvido pelo Sesc, com a doação de 
alimentos, que assiste mais de 60 entidades 
carentes na região de atuação da empresa. Na 
área de sustentabilidade, a empresa promove 
atividades socioambientais, como o Dia Verde 
Guanabara. Também realizou a reforma de 
uma de suas lojas seguindo padrões sustentá-
veis, como aproveitamento de água da chuva, 
instalação de telhas termoisolantes e reapro-
veitamento de luz natural. A empresa ainda 
realiza campanhas de incentivo à utilização 
de sacolas retornáveis em suas lojas.

Segundo o supervisor de Marketing, os 
colaboradores são peças fundamentais nas 
ações realizadas pela empresa. “A participação 
deles é essencial para a execução das campa-
nhas e ações”, explica.

Responsabilidade social e 
sustentabilidade lado a lado

O conceito de sustentabilidade está intima-
mente relacionado ao de responsabilidade social nas 
empresas. Uma consciência sustentável, por parte 
das organizações, pode significar uma vantagem 
competitiva se for encarada de forma a integrar uma 
estratégia única da organização. Segundo Newton 
Figueiredo, fundador e presidente do Grupo Susten-
taX, que desenvolve de forma integrada o conceito 
de sustentabilidade, ajudando corporações a terem 
seus negócios mais competitivos, empresa susten-
tável é aquela que consegue equilibrar, ao mesmo 
tempo, seus compromissos de retorno financeiro 
com o respeito para com a sociedade, especialmente 
a parcela afetada por suas atividades.

Para o consultor, ser sustentável significa gerar 
valor para a empresa e para a sociedade, por meio do 
equilíbrio entre decisões econômicas, financeiras e 
sociais. “Muitas vezes é deixado de lado o componen-
te econômico e partimos para ações não sustentáveis 
focadas apenas nos aspectos socioambientais. Essa 
confusão de conceitos é que tem feito com que al-
gumas empresas se encontrem frustradas com seus 
esforços na direção do que elas entendiam, errada-
mente, como sustentabilidade”. Figueiredo aponta 
outro erro comumente cometido pelas empresas: a 
dispersão de ações sem uma coordenação que gere 
uma resultante em benefício da empresa. “Nesses 
casos, há uma enorme pulverização de esforços e a 
direção passa a enxergar as ações de sustentabilidade 
como custo e não como investimento em seu bene-
fício”, explica. O presidente do Grupo SustentaX 
lembra que os supermercados são âncoras do varejo 
local e por isso é importante haver uma boa relação 
com a comunidade. Conhecer os líderes comunitá-
rios, suas carências e expectativas é o primeiro passo 
para uma relação socialmente responsável com a 
comunidade em que se está inserido.

Um supermercado sustentável deixa de ser um 
ponto de venda para ser um ponto de compra. Ele 
deve ser projetado para atrair clientes e operado de 
forma a ajudar o cliente a tomar a melhor decisão de 
compra. “Iremos ver nos próximos anos uma grande 
transformação na maneira de se tratar o cliente em 
um supermercado. Atitudes como coleta de reciclá-
veis e campanhas filantrópicas já estão se tornando 
algo comum e que já não produze diferenciação 
competitiva”, afirma o consultor.

Dia Verde Guanabara é exemplo de evento realizado para a comunidade
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Mauro Knijnik Secretário de Desenvolvimento e Promoção do Investimento do Rio Grande do Sul

governo assumiu a gestão do estado com o 
compromisso de inaugurar no Rio Grande do Sul 
um novo ciclo de desenvolvimento econômico. 
A estratégia passa por estreitar as conexões do 
nosso setor produtivo com oportunidades inter-
nacionais e embarcar na onda de prosperidade que 
impulsiona o Brasil nos últimos anos. Precisamos 
aproveitar o momento histórico.

Por determinação do governador Tarso Genro, 
montamos uma estrutura para pilotar esta nova es-
tratégia. O primeiro passo foi montar o Sistema de 
Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, 
que articula as instituições dedicadas à promoção 
do investimento, entre elas os bancos de fomento 
Badesul e BRDE e a Agência Gaúcha de Desenvol-
vimento e Promoção do Investimento (AGDI).

A AGDI é uma novidade importante, pois 
significa a profissionalização do processo de atra-
ção de empresas ao nosso estado e de criação de 
condições para que as empresas que já operam no 
Rio Grande do Sul possam ampliar o seu nível de 
investimento. A AGDI atualiza a política de de-
senvolvimento, colocando-nos no mesmo patamar 
de outras unidades da federação que já haviam 
percebido a necessidade de montar estruturas 
especializadas em promoção de investimento.

Paralelamente ao novo arranjo institucional, 
colocamos em curso uma discussão a respeito de 
quais deveriam ser os setores a serem tratados 
com prioridade. A prioridade está na indústria 
oceânica. A Petrobras tem um plano de investi-
mento que prevê a aplicação de US$ 224 bilhões 
até 2014. Precisamos ampliar a fatia gaúcha neste 

o atual projeto ambicioso, o que faremos por meio do 
nosso potencial oceânico. O Rio Grande do Sul 
é uma importante fronteira para a instalação de 
novos negócios navais e faremos isso apostando em 
uma tática de descentralização, levando projetos 
para além das cercanias do porto de Rio Grande, 
que naturalmente receberá parte considerável 
dos projetos.

Outro setor que consideramos prioritário, 
dentro da chamada nova economia, é o dos 
semicondutores, em função do potencial de ino-
vação tecnológica que embute. Os setores naval 
e eletrônico foram o foco da recente visita que o 
governador Tarso Genro fez à Coreia do Sul, em 
uma missão que conheceu os principais estaleiros 
do país – uma referência mundial – e a indús-
tria eletrônica local, responsável pela revolução 
tecnológica empreendida pelo país asiático nas 
últimas décadas.

A aposta em novos setores não anula a ne-
cessidade de cuidarmos da tradição econômica 
do Rio Grande do Sul, pelo contrário. Mapeamos 
as nossas vocações e estamos trabalhando em al-
ternativas para garantir a competitividade destes 
setores. Este trabalho vai resultar em uma política 
industrial para o Rio Grande do Sul, pela qual do-
taremos as nossas empresas de um novo contexto 
competitivo, embasado em condições tributárias 
mais favoráveis, em mecanismos de financiamento 
inteligentes e na articulação regional no contexto 
de uma política pública ativa. Trabalhamos para 
reposicionar a nossa economia, colocando-a, por 
meio de uma estratégia ativa, no caminho com-
patível com o nosso potencial.

ma nova estratégia
de desenvolvimento
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representantes
Associação Gaúcha dos 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320

CEP 90240-610

Fone/Fax: (51) 2118-5200

www.agas.com.br
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Região 01 – Porto Alegre

Representante: 

Danilo Tiziani

Danilo A Tiziani e Cia Ltda.

Porto Alegre – RS

Fone: 51-3248-2002

E-mail: dtiziani@terra.com.br

Região 03 – Alvorada

Representante: 

Luiz Antônio Oliveira

Cerealista Oliveira Ltda.

Alvorada – RS

Fone: 51-3411-9999

E-mail: 

luiz@cerealistaoliveira.com.br

Região 06 – Canoas

Representante: 

Zódio Brehm

Supermercado Brehm Ltda.

Canoas – RS

Fone: 51-34729999

E-mail: brehm02@terra.com.br

Região 10 – Novo Hamburgo

Representante: 

Denis Evandro Furlan

Diniz Furlan Cia Ltda.

Novo Hamburgo – RS

Fone: 51-3593-1311

E-mail: 

denis@padariabrasil.com.br

Região 13 – Taquara

Representante: Ardi Deloi Muller

Supermercado Muller Ltda.

Taquara – RS

Fone: 51-3542-2024

E-mail: ardimuller@tca.com.br

Região 18 – Nova Petrópolis

Representante: 

Severino Seger

Cooperativa Agropecuária 

Petrópolis Ltda. – Piá

Nova Petrópolis – RS

Fone: 54-3281-8300

E-mail: severino@pia.com.br

Região 22 – São Marcos

Representante: 

Tânia Maria Ampessan 

Fochesato

Cooperativa Agrícola Mista Rio 

Branco Ltda.

São Marcos – RS

Fone: 54-3291-2147

E-mail: compras@

cooperativariobranco.com.br

Região 25 – Camaquã

Representante: 

Rosane Ávila Roxo 

Roxo Atacado e Varejo Ltda.

Camaquã – RS

Fone: 51-3671-1437

E-mail: rosane@superroxo.com.br

Região 35 – Encantado

Representante: Álvaro Ce

Moinho Brasil Ltda.

Encantado – RS

Fone: 51-3751-3017

E-mail: 

moinhobrasil@pannet.com.br

Região 36 – Guaporé

Representante: Rodrigo Marin

Mercado Marin Ltda. 

Guaporé – RS

Fone: 54-3443-2464 

E-mail: rodrigo@

supermercadosmarin.com.br

Região 38 – Getulio Vargas

Representante: 

Arlei José Karpinski

Karpinski & Cia Ltda.

Getulio Vargas – RS

Fone: 54-3341-0000      

E-mail: arlei@karpinski.com.br

Região 39 – Erechim

Representante: Cláudia Sonda

Máster ATS Supermercados Ltda.

Erechim – RS

Fone: 54-3520-1900

E-mail: claudia.sonda@

mastersonda.com.br

Região 40 – Carazinho

Representante: 

Leandro Alberto Rheinhermer 

Coqueiros Supermercado Ltda.

Carazinho – RS

Fone: 54-3331-3954

E-mail: leandro@

supermercadocoqueiros.com.br

Região 41 – Não-Me-Toque

Representante: 

Arthur Ribeiro Sobrinho

Cooperativa Tritícola Mista 

Alto Jacuí Ltda.

Não-Me-Toque – RS

Fone: 54-3332-2563

E-mail:  

asobrinho@cotrijal.com.br

Região 42 – Pelotas

Representante: Davi Treichel

Empresa: Macro Atacado 

Treichel Ltda

Pelotas – RS

Fone: 53-32737374

Email: treichel@brturbo.com.br

Região 43 – Caxias do Sul

Representante: 

Ildemar José Bressan

Empresa: Kastelão Comercio 

de Produtos Alimentícios Ltda

Caxias do Sul – RS

Fone: 54-32280960

Email: 

kastelao@kastelao.com.br

Região 44 – Santo Ângelo

Representante: 

Gastão H. Weinert 

Weinert & Cia Ltda.

Santo Ângelo – RS

Fone: 55-3313-4765

E-mail: 

direcao@pagmenos.com.br

Região 47 – Três Passos

Representante: 

Délcio Franzen

Supermercado Máster Ltda.

Três Passos – RS

Fone: 55-3522-1610

E-mail: 

escritoriots@mksnet.com.br

Região 48 – São Luiz Gonzaga

Representante: 

Amaury André Feron

Feron & Terra Ltda.

São Luiz Gonzaga – RS

Fone: 55-3352-4460/3352-4450

E-mail: feron@

feronsupermercados.com.br

Região 50 – Uruguaiana

Representante: Ismael Ali Baklizi

Supermercado Baklizi Ltda.

Uruguaiana – RS

Fone: 55- 2102-2200

E-mail: Ismael@baklizi.com.br

Região 51 - Santiago

Representante: 

Luiz Brandão Libraga

Brandão & Cia Ltda.

Santiago – RS

Fone: 55-3251-3846

E-mail: 

distribuidora@redevivo.com

Região 54 – Santana do Livramento

Representante: 

José Luiz Righi 

Righi Comércio de Gêneros 

Alimentícios Ltda.

Santana do Livramento – RS

Fone: 55-3242-4170

E-mail: jose@righi.com.br

Região 55 – São Gabriel

Representante: 

Miguel Pradella 

Comercial 3 Letras Ltda

São Gabriel – RS

Fone: 55-32325570 –55-

32324888- 55-32320422

E-mail: contabilidade.bigmax@

terra.com.br

Região 58 – Cachoeira do Sul

Representante: 

Paulo Tischler

Tischler & Cia Ltda

Cachoeira do Sul – RS

Fone: 51-37224433

E-mail: paulo@tischler.com.br

Região 60 – Santa Cruz do Sul

Representante: Celso Muller

Miller Comércio de 

Alimentos Ltda

Santa Cruz do Sul – RS

Fone: 51-3715-1350 - 

37118799

E-mail: miller@viavale.com.br

Região 61 – Venâncio Aires

Representante: 

Jair Clecio Lehmen

Razão: Lehma Cerealista Ltda

Venâncio Aires – RS

Fone: 51-37412780

E-mail: jair@lehma.com.br
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