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diga que o ano só começa, verdadeiramente, 
após o Carnaval. Não é o caso do setor supermercadista, 
que desde o primeiro dia do ano trabalha atento às mais 
tênues mudanças de comportamento do consumidor, às 
variadas necessidades e aos diferentes perfis de clientes. 
Em um segmento em que a concorrência não permite he-
sitações, é preciso que estejamos cada vez mais vigilantes 
às questões do cotidiano e do chão de loja, e não paremos 
de procurar brechas para melhorar o nosso negócio. É 
chegado, agora, o período da Páscoa, segunda melhor data 
do ano para o varejo gaúcho, e estamos trabalhando com 
cursos especiais, na Agas e na escola móvel, para que todos 
consigam aproveitar o bom momento.

Seguimos trabalhando politicamente por melhores 
condições de trabalho para as empresas do setor e, no come-
ço do ano, conquistamos parecer favorável do Procon Esta-
dual para que o varejo gaúcho possa comercializar as bebidas 
geladas a um valor diferenciado das não refrigeradas. Esta 
decisão beneficia principalmente as pequenas empresas, 
que têm uma nova maneira de agregar valor ao seu negócio, 
já que o custo da energia elétrica para a refrigeração chega 
a ser de 2% a 3% do faturamento de um supermercado. 
A permissão, no entanto, é válida para os municípios que 
não têm Procon municipal – os órgãos municipais têm 
autonomia para decidir sobre esta possibilidade.

há quem Depois de congregar mais de 1,2 mil pessoas no 
Projeto Verão Agas 2012, nossas baterias estão carregadas 
e direcionadas para as ações na capital e no interior; este 
será um ano de muitos cursos de capacitação, Happy 
Hours e Jantando com a Agas. É nestes eventos que, além 
de buscarmos qualificação e bons negócios, temos a opor-
tunidade de reencontrar colegas do varejo e da indústria 
e, acima de tudo, compartilhar experiências. Estamos 
finalizandoos últimos detalhes para a ExpoAgas 2012, que 
ocorrerá de 21 a 23 de agosto na Fiergs, em Porto Alegre. 
Mais uma vez, nosso compromisso é o de suplantar todos 
os recordes já alcançados, garantindo atrativos, novidades 
e principalmente a satisfação de todos que acreditam e 
constroem o maior evento varejista do Cone Sul.

Com mais de 30 anos de circulação, a nossa Revista 
Agas chega agora ao número 300, construída por cada 
leitor, cada fonte, cada anunciante, cada associado desta 
entidade. A reportagem de capa traz em evidência os 
investimentos dos supermercados gaúchos, e este é um 
tema que interessa às empresas de todos os portes e am-
bições. Afinal, o supermercado está, via de regra, em um 
constante processo de planejamento. E, como ainda não 
há fórmula mágica para o crescimento, a melhor receita 
para o sucesso é o envolvimento, o amor ao negócio e, 
basicamente, o trabalho. Boa leitura!

oas perspectivas      
para este ano
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uma das palestrantes mais requisitadas 
do país, Nelma Penteado é escritora e estu-
diosa da autoestima feminina e relacionamen-
tos afetivos. A especialista acredita que, para 
melhorar sua qualidade de vida, a mulher 
precisa aprender a delegar tarefas

AGAS O que representa ser mulher em 2012?

NP Representa continuar exercendo seus 
múltiplos papéis – profissional, mãe, 
esposa, amiga, filha –, porém encontrando 
equilíbrio interior e exterior para fazer da 
vida algo significativo onde a palavra “feli-
cidade” esteja presente.

AGAS A mulher hoje precisa se dedicar a carreira, 

cuidar da família e ainda assim se manter sensual. 

Como conciliar todas essas exigências?

NP Estas exigências na vida da mulher exis-
tem desde que mundo é mundo. Apenas 
mudaram em alguns aspectos. A mulher 
da caverna cuidava da caverna, da comida, 
dos filhos, do marido, plantava, pescava, 
caçava animais pequenos, alimentava o fogo 
e colhia. Ufa! As eras foram mudando. 
As tarefas foram mudando, mas a mulher 
sempre teve que ser multi.  O ideal, tanto 
para as mulheres do presente como do fu-
turo, é organizar sua agenda de maneira que 
consiga fazer coisas que tragam felicidade, 
equilíbrio e bem-estar também. A mulher 
precisa aprender a dizer não, aprender que 
ela merece descanso, sim, aprender a dele-
gar atividades para filhos, parceiro e acima 
de tudo, por mais que a vida ainda cobre 
muito da mulher, organizar sua vida para 
que exista leveza, harmonia e equilíbrio, 
mesmo em um dia atribulado.
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leveza da mulher nas 
relações corporativas

A ”“A mulher precisa aprender a 

dizer não, a delegar atividades e a 

organizar sua vida

AGAS Nos últimos 50 anos, a mulher conquistou 

um espaço importante no mercado de trabalho e 

esse avanço não dá sinal de parar. Até onde elas 

podem chegar?

NP Temos mulheres presidentes, 
astronautas, soldados e mais uma 
infinidade de tarefas antigamente 
consideradas apenas e tão somente 
masculinas. As mulheres com seu jeito, 
sua intuição e sua maneira de ser e de lidar 
com o que a rodeia pode chegar – aliás, já 
chegou – onde ela deseja, ou seja, a mulher 
pode definir na vida tudo o que deseja e 
simplesmente batalhar para alcançar seus 
sonhos, sejam eles quais forem.

AGAS Quais as diferenças entre homens e mulhe-

res na vida profissional? O que um pode apren-

der com o outro?

NP A mulher tem uma melhor intuição, o 
homem é mais prático. A mulher lida com 
as pessoas pensando no emocional delas, 
o homem lida com as pessoas pensando 
no resultado operacional delas. A mulher 
enxerga vários pontos de uma mesma 
questão ao mesmo tempo, o homem é 
focado em apenas um ou dois pontos. A 
mulher sabe transformar um ambiente em 
um ambiente leve. O homem transforma 
em um ambiente prático. E por aí vai 
uma lista infinita. Um pode com certeza 

incorporar um pouco do jeito e da atitude 
do outro em todos os aspectos, pois assim 
todos têm a ganhar.

AGAS Ainda há espaço para a mulher 

dona de casa? Quanto essa condição afeta 

a sua autoestima?

NP Lógico que há espaço! Muitas mulheres 
hoje em dia optaram por cuidar da casa e 
dos filhos. Isto não afeta em nada a autoes-
tima se tanto a mulher como quem a rodeia 
enxerga esta atitude como uma atitude boa 
– pois afinal cada um tem suas escolhas na 
vida – e que além de tudo vai trazer bene-
fícios incontáveis à família e aos filhos. Não 
é nada fácil ser apenas dona de casa, cuidar 
de tudo e abdicar da carreira profissional 
em prol da família. Isto deveria ser motivo 
de orgulho para todos. Porém ser dona de 
casa não significa ser desatualizada com o 
mundo. A mulher deve procurar sempre 
se inteirar do que acontece à sua volta e na 
sua área profissional, caso um dia pretenda 
voltar ao mercado de trabalho.

AGAS Você é conhecida como a Diva 

da Autoestima. Como o problema da baixa 

autoestima afeta o desempenho de profissionais 

dos mais diversos setores?

NP Afeta de uma maneira impressionante. 
A pessoa que não tem autoestima não de-
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senvolve criatividade, atitude, harmonia de 
equipe, capacitação própria, e geralmente é 
uma pessoa amarga, de mal com a vida, sen-
do que esta energia também é sumamente 
prejudicial ao seu relacionamento tanto 
com colegas de trabalho como com clientes.

AGAS Você lançou um livro sobre a transforma-

ção dos vendedores em consultores de venda. 

Como um profissional do setor deve agir para se 

adequar a essa nova realidade?

NP A era de apenas vender já acabou faz 
tempo. Quem não se adequar a esta nova 
visão poderá perder não apenas dinheiro, 
mas muitos clientes também. No meu 
livro Consultoras de Boas Compras, eu 
explico como realizar esta transição com 
sucesso, pois hoje o cliente não quer 
apenas alguém que venda, mas deseja um 
consultor que tire duvidas, oriente e esteja 
presente de uma certa maneira na vida e 
nas decisões do cliente. Pesquise, aprenda, 
atualize-se, acompanhe o seu tempo. Você 
só tem a ganhar com isto.

AGAS A mulher é, de forma geral, mais comunicati-

va do que o homem. De que forma isso se consti-

tui numa vantagem no ambiente corporativo?

NP Total vantagem. A mulher não apenas 
é mais comunicativa verbalmente, mas 
também na expressão do corpo, do rosto, 
das mãos. A mulher sorri mais, escuta 
mais e dá sinais durante uma conversa 
de completa comunicação entre ela e a 
pessoa com quem está falando. Isto gera 
uma comunicação melhor, mais eficaz e 
com melhores resultados e vantagens no 
mundo corporativo.

AGAS Os relacionamentos duradouros são cada 

vez mais raros. Qual a razão disso?

 
NP A razão disto é que as pessoas não 
investem na relação como deveriam. Tudo 
na vida não pode cair na chamada zona 
de conforto. No ambiente corporativo 
as pessoas fazem cursos, desenvolvem 
campanhas, se desdobram para nunca 
deixar o cliente se sentir infeliz. Na 
vida afetiva este deveria ser o mesmo 
procedimento. Não deixar cair em zona 
de conforto. Agir como se tudo estivesse 
iniciando, com amor, carinho e muita 
paixão. Faço um evento para casais 
chamado C.E.U. (Casais Enriquecem 
Unidos). Neste evento vêm casais do 
Brasil inteiro que redescobrem como 
incorporar em sua relação momentos 
fantásticos e como ter uma relação 
extraordinária. Este evento acontecerá 
agora em junho.

AGAS A felicidade existe? Como alcançá-la?

NP As pessoas precisam entender que 
felicidade começa nas coisas simples, e na 
maneira como enxergamos o mundo à nos-
sa volta. Levantar de manhã é uma dádiva 
repleta de felicidade, caminhar é outra, 
abraçar alguém é outra, poder sentir a vida 
é outra. A felicidade não está em casa, 
carros, pois quando morremos não levamos 
nada disto. A felicidade está em conquistar 
momentos especiais com as pessoas que 
amamos. A partir daí, ela passa a existir.  
A felicidade está em agradecer a Deus 
cada dia que nasce e, a partir daí, ela passa 
a fazer parte do seu dia a dia.

“A  mulher tem uma melhor intuição, 

o homem é mais prático. A mulher lida 

com pessoas pensando no emocional, 

o homem no resultado”vi
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A ExpoAgas é a chance dos fornecedores e super-
mercados se aproximarem cada vez mais. Uma ocasião 
para grandes negócios, a feira é um momento oportuno 
e de destaque para a exposição de produtos diferen-
ciados ao varejo. A próxima edição está marcada para 
acontecer no segundo semestre de 2012, nos dias 21, 
22 e 23 de agosto, em Porto Alegre.  No ano passado, 
o evento movimentou R$ 274,6 milhões em negócios. 
Considerada a maior feira do setor em todo o Cone Sul, 
os fornecedores disponibilizam valores promocionais 
às empresas visitantes, incitando negociações, além de 
facilitar a criação de parcerias.

O evento é possível graças ao apoio de empresas 
do setor, como a Kimberly-Clark e o Banrisul, patroci-
nadores globais, e Cooperativa Piá, PanFácil e BestBeef 
(Frigorífico Silva), copatrocinadoras, além de outros 
parceiros que apoiam atividades específicas, como a 
Cielo, que patrocina credenciais e uniformes, a Isabela 
e o Banrisul, que investem no Jantar de Boas Vindas; 
Girando Sol, Intimus e Banrisul, que apostam no Agas 
Mulher. A Isabela apoia ainda o Encontro das Estaduais, 
e o Banrisul o Agas Jovem e as palestras magnas.

Tiago Haugg, gerente de marketing da Coopera-
tiva Piá, destaca o orgulho que a corporação sente em 
estar entre os copatrocinadores da ExpoAgas há várias 
edições. “Em 2012 nossa expectativa é de contribuir 
para mais um sucesso e estar cada vez mais próximo 
dos nossos clientes e consumidores”, explica. Da mes-
ma forma, o Grupo M Dias Branco, por meio da marca 
Isabela, está entre os apoiadores da feira. De acordo 
com o gerente regional de vendas, Andrei Trindade, “o 
supermercado gaúcho está entre as principais forças do 
mercado brasileiro no segmento e tal mérito deve-se ao 
trabalho incansável da Agas, que vem demonstrando 
sua constante evolução relativa aos resultados apresen-
tados em todos os trabalhos e eventos desenvolvidos”. 
Já Jaime Pretto, diretor do Moinho Estrela/Panfácil, 
conta que em 2010 a empresa resolveu aumentar a 
participação na feira, assumindo uma cota de copa-
trocinadores, “o que se mostrou uma decisão muito 
positiva”. “A divulgação que a Agas faz da feira é muito 
intensa e a nossa marca acaba ‘pegando carona’ nesta 
divulgação. A expectativa para a ExpoAgas 2012 é a 
melhor possível e temos certeza de que vamos superar 
os resultados anteriores”, afirma. 

A vez de grandes negócios
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A Páscoa 
é dos adultos
Ao contrário da Páscoa de 2011, os ovos infantis 
não foram o principal alvo de investimentos da 
indústria para este ano. Mesmo as crianças tendo 
maior poder de influência na hora da compra, o 
foco de vendas do feriado de abril será para os adul-
tos. “As pessoas estão com maior poder aquisitivo 
e desejam resgatar o prazer de comer o chocolate 
que não puderam desfrutar no passado”, segundo 
o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. De 
acordo com estudo encomendado pela entidade 
e realizado pelo Instituto Segmento Pesquisas, os 
ovos Premium e trufados e as caixas para presentes 
serão a menina dos olhos em relação ao consumo 
das classes A e B gaúchas. Em relação à classe C, 
os ovos para adultos também se destacarão na lista 
de compras. “Há mais de 90 lançamentos de ovos, 
com diversos destaques e formatos diferenciados, 
como bastões, corações, diamantes e retângulos. 
Será uma Páscoa marcada pela diferenciação em 
atrativos visuais”, destaca Longo. O setor super-
mercadista prevê um crescimento de 6% para as 
vendas deste ano. 

Walmart investe 
na China  
O Walmart acaba de assumir o controle acionário 
da empresa chinesa de comércio eletrônico Yihao-
dian. Para tornar-se competitiva frente à economia 
chinesa, a companhia buscou novos investimentos, 
e deterá participação de 51% dentro da Yihaodian, 
sujeitando-se também à aprovação dos órgãos regu-
ladores governamentais. O Walmart ainda planeja 
comprar uma participação minoritária de uma 
página chinesa da Yihaodian na internet, com venda 
de itens de consumo e de gêneros alimentícios. 
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Mercado Progresso é 
reformado em Santa Rosa
Um dos mais tradicionais pontos de compras de Santa Rosa 
ganhou novos ares. Pertencente à Rede CNS, o Mercado 
Progresso reformulou suas instalações, valorizando a seção de 
bebidas e garantindo maior conforto aos clientes. A loja, que 
fica na Vila Progresso, é do presidente da CNS, Carlos Leite 
de Oliveira, e possui dois check-outs.
A Rede CNS foi a se-
gunda que mais cres-
ceu entre as centrais 
de negócios gaúchas 
em 2010. 12ª co-
locada no Ranking 
Agas das Centrais, 
possui 32 lojas as-
sociadas e emprega 
315 colaboradores.

Bebidas geladas, 
valor diferenciado
Os supermercados no Rio Grande do Sul 
agora podem cobrar valores diferenciados 
pela venda de bebidas geladas. Procurado 
pela Agas, o Procon-RS considerou legítima 
a reivindicação da entidade para que o varejo 
comercializasse bebidas geladas a um valor 
diferenciado das não refrigeradas. Antônio 
Cesa Longo, presidente da Agas, explica que 
“o custo da energia elétrica para a refrigera-
ção chega a ser de 2% a 3% do faturamento 
de um supermercado, sendo que as bebidas 
representam até 10% das vendas de um pe-
queno comércio”. A permissão, no entanto, 
só é válida para os municípios onde não há 
Procon municipal, pois os órgãos locais têm 
autonomia para decidir sobre este ponto. 
Entretanto, para Longo, o parecer favorável 
emitido pelo Procon estadual deve balizar os 
posicionamentos dos órgãos municipais. 
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Pão de Açúcar monitora 
emissão de carbono           
A companhia assinou com a SAP, empresa global que desenvol-
ve softwares de aplicação empresarial, um contrato de licen-
ciamento da solução SAP Carbon Impact, que será utilizada 
para monitorar e gerenciar as emissões de carbono, permitindo 
o controle loja a loja. O uso do aplicativo vai possibilitar que o 
grupo passe a ter uma gestão mais efetiva de suas emissões de 
carbono, ampliando o controle e a qualidade dos dados lançados 
em relatórios ambientais.
Com previsão de três meses de duração, a implementação ficará 
a cargo da Finity, parceira SAP. No escopo inicial estão incluídas 
todas as bandeiras e marcas do Pão de Açúcar, o que significa a 
gestão de 12 fontes de emissão, em 1.832 lojas do grupo. 

Dívidas trabalhistas
no cartão 
Um convênio firmado em janeiro entre 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
a Caixa Econômica Federal (CEF) e o 
Banco do Brasil (BB) pode amenizar um 
velho problema da Justiça do Trabalho: o 
pagamento de dívidas já reconhecidas por 
decisão judicial. Com o convênio, os de-
vedores podem usar cartão de crédito ou 
de débito para quitar dívidas resultantes 
de condenação ou acordo conciliatório.
Atualmente, a execução de decisões da 
Justiça do Trabalho demoram até dois anos 
para serem finalizadas, com taxa de 78% 
de congestionamento. A ideia é que logo 
após o acordo ou a decisão judicial, o deve-
dor use a máquina de cartão na própria sala 
de audiência – podem ser usados cartões 
pessoa jurídica, pessoa física e até cartões 
corporativos. Ele pode optar por débito, 
à vista, ou crédito, de forma parcelada. 
Também haverá a opção de pagamento 
pelo modelo usado atualmente.

Empresa de apenas um 
sócio em vigor
Entrou em vigor no início do ano a lei nº 12.441/11, que criou a Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), modalidade de pessoa 
jurídica que protege os bens pessoais do empreendedor. Constituída 
por um só titular, a Eireli garante a distinção entre o patrimônio do 
empresário e o patrimônio social da empresa, o que reduz de forma 
significativa os riscos para o empreendedor. 
Caso a empresa passe por algum tipo de problema, como processos 
trabalhistas, somente o patrimônio social da empresa responderá pelas 
dívidas, sem que os bens pessoais do empresário sejam afetados. Para 
constituir uma Eireli, é preciso capital social de, no mínimo, cem salários 
mínimos – R$ 62,2 mil em valores atuais –, e as regras são as mesmas 
aplicadas às sociedades limitadas.

SIAL agora no Brasil
De 25 a 28 de junho, São Paulo sediará o 
primeiro o Salão Internacional de Alimen-
tação para a América Latina (SIAL) no 
Brasil. Tendo como referência o SIAL Paris, 
o maior evento de alimentos e bebidas no 
mundo, a edição brasileira vai reunir, num 
só lugar, todos os segmentos deste mer-
cado, apresentando as últimas novidades 
e tendências do setor. A estimativa dos 
organizadores do evento é de 300 marcas 
expositoras e 12.000 visitantes profissionais 
dispostos em 10.000 metros quadrados. 
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Supermercados de São Paulo 
deixam de distribuir sacolas 
Entrou em vigor no dia 25 de janeiro a lei municipal que proíbe os 
supermercados da cidade de São Paulo de fornecerem gratuitamente 
sacolas plásticas à base de petróleo. A mudança gerou polêmica entre 
o público paulista. No ano passado, pesquisa da Agas apontou que 81% 
dos consumidores gaúchos não queriam o fim da distribuição de sacolas 
plásticas nos supermercados. Neste ano será feito novo levantamento, 
em meados de junho, para saber como está a percepção dos gaúchos 
sobre o tema atualmente.

    



Nova regra para 
entrada de orgânicos 
Uma norma do Ministério da Agricultura tornou mais rígida a entrada de pro-
dutos orgânicos no país e está sendo considerada uma “barreira protecionista” 
por alguns varejistas, que afirmam terem sido afetados pela decisão. Desde 
1º de janeiro de 2011, quando foi implementada a regulamentação nacional 
dos orgânicos, passou a ser obrigatória a certificação a partir dos critérios de 
produção específicos para o Brasil. Até então, cada certificadora seguia uma 
cartilha diferente, adotando como referência regras existentes nos EUA, Eu-
ropa ou Japão.
Para os varejistas, a criação desses padrões nacionais acabou tendo o efeito de 
inviabilizar a importação de orgânicos processados. Isto porque, na prática, 
a chancela que os agricultores estrangeiros tinham para entrar no mercado 
brasileiro não vale mais. Para chegar aqui, agora eles precisam pagar por uma 
outra certificação que cobre as especificações brasileiras.
O Ministério da Agricultura exige o rastreamento de todos os ingredientes 
utilizados nos produtos orgânicos processados. Assim, é necessário comprovar 
a origem orgânica da farinha de trigo, ovos e fermento.

Fazenda prorroga escrituração digital
A Secretaria da Fazenda, por intermédio da Receita Estadual, informa que 
adiou a entrega da primeira Escrituração Fiscal Digital (EFD) de janeiro para 
julho de 2012. Desta forma, contribuintes gaúchos de ICMS poderão trans-
mitir dados sobre as movimentações realizadas no primeiro semestre do ano 
até o dia 16 de julho. 
Além da prorrogação do prazo, o limite de faturamento bruto anual, para obrigar 
a EFD, subiu de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões – o valor considera todo 
o ano de 2010 e exclui operações de competência tributária dos municípios. 
Com isso, as empresas enquadradas na categoria geral de tributação com esta-
belecimentos no Estado devem fornecer ao Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped) todos os dados dos livros fiscais e a apuração do ICMS desde 1º 
de janeiro. Até 2014 todas as empresas brasileiras da modalidade geral deverão 
entregar as suas operações em forma de arquivo (EFD) e os seus livros fiscais 
serão visualizados digitalmente.
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Ponto eletrônico 
na berlinda
As exigências da portaria do Ministério 
do Trabalho que regulamenta o sistema 
do ponto eletrônico podem ser suspensas, 
segundo decreto legislativo aprovado pela 
Comissão de Assuntos Sociais do Senado. 
O projeto ainda deve ser avaliado pela 
comissão dos Direitos Humanos e Par-
ticipação Legislativa da Casa. Entre os 
pontos considerados na proposta está o 
alto custo que o novo sistema acarreta, 
a questão de não haver produção no país 
suficiente para o atendimento da regra e 
o fato de não garantir o fim de fraudes na 
marcação do ponto. 
Em janeiro deste ano, o Inmetro havia 
sido designado, por meio de portaria, para 
atuar na fiscalização do mesmo.

Agora o Unidão é 
Supper Rissul
Em dezembro a última bandeira Unidão 
Supermercados deixou de existir, passou 
a se chamar Supper Rissul. A estrutura 
física mudou inteira para melhor atender 
todos os clientes. Com a nova proposta, 
muitas mudanças e novidades ocorreram, 
como a instalação de uma cafeteria comple-
ta e a ampliação no número de check-outs, 
para maior agilidade e rapidez para o cliente 
ao finalizar a compra.  Atualmente são 41 
lojas no estado com identidade visual uni-
ficada e funcionários igualmente treinados 
para oferecer o melhor atendimento. O 
Supper Rissul fica na avenida Feitoria, 
350, bairro São José, em São Leopoldo, e 
funciona de segunda a sábado das 8h às 22h 
e domingos das 8h30 às 21h.

Agas leva reivindicações 
ao Governo 
Entre o Natal e o Ano Novo, a Agas visitou o Palácio Piratini para 
expor algumas das principais reivindicações do setor. O encontro 
ocorreu na Ala Residencial e teve como tema central a possível 
redução da alíquota do ICMS da bebida de soja. Participaram da 
reunião dirigentes da Associação, membros do Gabinete do Go-
vernador e representantes da Secretaria Estadual da Fazenda.
Antes disso, o presidente da Agas, Antônio Longo, esteve na 
Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento para expor 
alguns pleitos do setor ao secretário Luis Augusto Lara. Em 
pauta, estiveram temas como a simplificação do Manual do 
ICMS e a viabilidade de linhas de crédito para que supermerca-
dos adquiram e mantenham seus emissores de cupom fiscal.

Sucos de uva: consumidores 
preferem comprar o integral
O consumo de suco de uva no Brasil aumentou significativamente nos úl-
timos anos, passando de 0,15 l per capita, em 1995, para 0,54 l, em 2005, 
de acordo com dados da Embrapa. Os tipos de suco de uva comerciais 
vendidos no Brasil são: suco de uva integral em concentração natural; suco 
de uva concentrado parcialmente desidratado e néctar de uva, obtido pela 
diluição de suco concentrado em água e com adição de açúcares. 

No estudo “Atributos sensoriais e aceitação de sucos de uva 
comerciais”, alunos do curso de Nutrição da Universidade 
Católica de Santos investigaram a aceitação desses sucos 
junto ao público. Os resultados dos testes sensoriais e da 
avaliação do consumo aplicado pelos pesquisadores a um 
grupo de consumidores apontaram o suco integral como 
o produto com a maior intenção de compra e a mais alta 
aceitação. Segundo o estudo, este suco apresentou equi-
líbrio entre os atributos doçura, amargor e adstringência. 
Esse produto, entretanto, é mais caro que os demais.
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Inflação no topo da lista
A inflação se mantém como a principal preocupação do consumidor 
brasileiro, mostra pesquisa divulgada pela Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI) em janeiro. O levantamento, que mede a expectativa 
dos brasileiros em relação à economia, aponta que 54% dos entrevistados 
responderam que acreditam que a inflação vai aumentar nos próximos 
seis meses, enquanto outros 15% pensam que os preços vão crescer 
muito. O indicador está 7,4% inferior ao registrado em janeiro de 2011, 
o que sinaliza aumento do pessimismo com a evolução dos preços.
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Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

TAQUARA

12/mar
Gestão de perecíveis
Instrutor: Cleonice Dias. 

13/mar
Excelência em atendimento
Instrutor: Lexandra Tregnago. 

14/mar
Empacotador: fazendo o correto
Instrutor: Monica Espath. 

15/mar
Chefe de loja
Instrutor: Monica Espath. 

IGREJINHA

19/mar
Empacotador: a arma secreta no 
atendimento em vendas
Instrutor: Monica Espath.

20/mar
Cartazista: o cartão de visitas da loja
Instrutor: Sérgio Vieira. 

21/mar
As atividades de fiscalização do 
inmetro em supermercados
Instrutor: Pedro Savi. 

22/mar
Atendimento excelente a clientes
Instrutor: Aurelise Braun. 

CAXIAS DO SUL

26/mar
Técnicas para contratar, manter e 
desenvolver colaboradores
Instrutor: Dames Consultoria. 

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. 

27/mar
Atendimento excelente a clientes
Instrutor: Aurelise Braun. 

28/mar
Cartazista: o cartão de visitas da loja
Instrutor: Sérgio Vieira. 

29/mar
Gestão de perecíveis
Instrutor: Fernanda Nunes. 

VACARIA

2/abr
Cartazista: o cartão de visitas da loja
Instrutor: Sergio Vieira. 

3/abr
Manipulação de frios e laticínios
Instrutor: Cleonice Dias. 

4/abr
Atendimento excelente a clientes
Instrutor: Alini Veiga. 

5/abr
Liderando equipes de sucesso
Instrutor: Dames Consultoria. 

FARROUPILHA

9/abr
Padronização e qualidade para 
operadores de check out
Instrutor: Vera caminha.

10/abr
Cartazista: o cartão de visitas da loja
Instrutor: Sergio Vieira. 

11/abr
Padronização de hortifrútis
Instrutor: Fernanda Nunes. 

12/abr
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen. 

Eventos

PASSO FUNDO

16/abr
Gestão de frios e laticínios
Instrutor: Cleonice Dias. 

17/abr
Mix de sucesso para padarias e confeitarias
Instrutor: Vanderlei Malta. 

18/abr
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen. 

19/abr
A frente de caixa que dá resultados
Instrutor: Dames Consultoria. 

SOLEDADE

23/abr
Mix de sucesso para padarias e confeitarias
Instrutor: Vanderlei Malta. 

24/abr
Gestão de perecíveis
Instrutor: Fernanda Nunes. 

25/abr
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen. 

26/abr
A frente de caixa que dá resultados
Instrutor: Dames Consultoria. 

VENÂNCIO AIRES

30/abr
Cartazista: o cartão de visitas da loja
Instrutor: Sergio Vieira. 

2/mai
Padronização de hortifrútis
Instrutor: Cleonice Dias. 

3/mai
Supridores eficazes
Instrutor: Fabio Maia. 

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

15/03
Happy Hour Agas
No Hotel Deville, em Porto Alegre, a partir das 19h, encontro com 
Eduardo Sirotsky Melzer, vice-presidente executivo do Grupo RBS.

11/04
Jantar e Divulgação do Ranking Agas 2011
Acontecerá no Hotel Deville, em Porto Alegre.

28/03
Jantando com a Agas
Evento acontece na 
cidade de Cruz Alta.

24/04
Jantando com a Agas
Em Santana do Livramento.

Horário dos cursos: Das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30
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mo de pista escorregadia e acidentes. Entretanto, 
nem mesmo o mau tempo intimidou 32 super-
mercadistas e patrocinadores a vestir o macacão 
e pisar no acelerador. A quinta edição do GP 
Agas de Kart, realizada na noite de 1º de março 
no Velopark de Nova Santa Rita, foi dividida em 
duas baterias.

Na primeira corrida, o fundador da Asso-
ciação Bento-Gonçalvense de Kart e presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo, cruzou a linha de 

chegada na frente. Foi a primeira vitória dele 
nos GPs promovidos pela entidade. Vinícius 
Guimarães, da Dinda Alimentos, venceu e fez a 
volta mais rápida na segunda bateria.

O evento reuniu diretores e representantes 
da Agas e membros da diretoria do Agas Jovem. 
Depois da corrida, a Cobig ofereceu um jantar 
campeiro aos presentes. A relação dos patroci-
nadores inclui a Oniz Distribuidora, CentralSul, 
Itaipava, Dinda Alimentos e Dias & Azevedo 
Consultoria Jurídica.

no automobilismo,

Confraternização
em alta velocidade

Os melhores do 5º GP Agas
Bateria 1 

1º Antônio Cesa Longo – Cia. Apolo

2º Matheus Viezzer – Viezzer Supermercados

3º Lucas Ortiz – Asun Supermercados

Bateria 2
1º Vinícius Guimarães – Dinda Alimentos

2º Edemar Pavan – Itaipava

3º Júlio Viezzer - Viezzer Supermercados

Evento 
aproximou 

diretores e 
representantes 

da Agas e 
membros da 
diretoria da 
Agas Jovem

Antônio Cesa Longo 
conquistou sua primeira 
vitória no GP Agas 

Vinícius Guimarães, da 
Dinda Alimentos, venceu a 
segunda bateria da noite
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Sapucaia do Sul
om o objetivo de atender a demanda do merca-
do gaúcho, foi inaugurado em janeiro o Centro 

de Distribuição do Grupo Petrópolis – responsável 
pela marca Itaipava – em Sapucaia do Sul. A área 
coberta possui 10 mil metros quadrados para efetu-
ar todas as operações envolvidas no armazenamento 
e distribuição dos artigos. 

Mili investe R$ 200 milhões
Mili, uma das maiores fabricantes brasileiras no 
segmento de higiene e limpeza, comemora mais 

uma etapa no seu caminho de crescimento: o investi-
mento de R$ 200 milhões em sua sétima máquina de 
papel tissue. O novo maquinário propiciará à empresa 
um incremento de produção de 90 mil toneladas/
ano. A chamada Máquina 7, de dupla largura, agrega 
tecnologias alemã, italiana, canadense, francesa, 
japonesa e brasileira. O equipamento será instalado 
na cidade de Três Barras, em Santa Catarina.

C

A
A

D

Santa Clara lança selo 
comemorativo 

ando início às ações voltadas para o centenário 
da Cooperativa Santa Clara, celebrado neste 

ano, a marca apresenta seu selo comemorativo. 
Desenhado em tons de dourado, o selo mantém 
o logotipo da Santa Clara com o número cem, 
estilizado, trazendo sofisticação e remetendo à 
nobreza de um século de história. Desenvolvido 
pela agência Núcleo de Propaganda.

Chocolate Do Parke 
anuncia nova fábrica

Chocolate Do Parke, de Gramado, comemora 
25 anos de atuação com o anúncio da constru-

ção de uma nova planta industrial, que será inaugura-
da em 2014, também na cidade serrana. Ela ampliará 
de 2,8 mil metros quadrados para 9 mil seu espaço, 
além de investir em mais maquinário moderno. Em 
paralelo, a empresa também será responsável por 
todo o processo da produção do chocolate.
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de maio não se configura apenas como mês 
das mães. As noivas também tem o seu momento 
garantido durante esse período. E para isso, nada 
melhor do que valorizar um pouco desse espaço 
junto aos preparativos do casamento. 

Por mais que essa data não afete a todas as 
pessoas, Sydney Porto, consultor de planejamen-
tos e negócios, pensa ser interessante a criação de 
um espaço em prol desse evento. Ocasionalmente, 
maio é também o mês das mães e tradição para 
o varejo já reservar um espaço em homenagem 
à maternidade. Por outro lado, seria um grande 
diferencial haver um espaço específico para as noi-
vas, o que demonstra que o estabelecimento está 
conectado com o calendário promocional, e que 
também oferta produtos especiais para matrimônio. 
Entretanto, o consultor ainda lembra que é preciso 
verificar quais produtos a loja oferece para este 
público prestes a pisar no altar. “Tudo deve ser bem 
pensado sobre o será explorado nesta campanha: a 
festa? A oferta de comidas e bebidas determinadas? 
Presentes para a casa? É fundamental uma estratégia 
para determinar as promoções ou lançamentos de 
itens específicos”, salienta. 

As ideias

Para atender os noivos é imprescindível 
um treinamento, ainda mais nessa ocasião, em 
que os mínimos detalhes fazem a diferença. O 
supermercado pode ofertar listas de presente, 
oferecendo para os casais produtos necessá-
rios para o lar. Hoje em dia os casamentos 
realizam-se de diversas formas, de modos 
simples a requintados. Há casais que preferem 
ganhar de presente cestas básicas, itens para 
casa, adornos ou até mesmo um depósito na 

conta bancária. O varejo pode aproveitar essas 
novas opções e inovar. Listas de alimentos que 
o casal goste de consumir, objetos de deco-
ração para a casa, tudo pode ser incluído em 
uma lista especial para o supermercado.

Outro ponto interessante é orientar 
sobre bebidas adequadas para a festa. Ter um 
funcionário apto a informar sobre os melhores 
vinhos, champagnes e espumantes é diferencial 
certeiro para casais indecisos. A loja também 
pode sugerir o cardápio a ser ofertado no jantar, 
oferecendo um menu para aqueles que quei-
ram uma festividade mais simples. Organizar 
flyers divulgando esse tipo de consultoria 
fornece um destaque para o cliente, além de 
promoções, como “deixe sua lista aqui”. 

 
Curiosidade

Por mais que casamentos ocorram no ano 
todo, a tradição instituiu o mês de maio para 
celebrar. Há quem diga que essa data foi consi-
derada por influência da Igreja Católica. Em Maio 
acontece a consagração de Maria, mãe de Jesus 
Cristo, e também pelo Dia das Mães. A noiva, 
teoricamente, é aquela que deseja ser mãe, a partir 
disso se originou essa relação.  

o mês

Supermercados ao altar

O mês das noivas pode ser uma estratégia diferente para os 

supermercados, com ideias diferenciadas para atrair a atenção 

dos noivos com promoções e produtos. Para isso, como em um 

casamento, a criatividade deve ser bem empregada  

Ge
rs

on
 N

un
es

Revista AGAS (março/abril 2012)20/21



c
al

e
n

d
ár

io
p

ro
m

o
c

io
n

al
 /

 D
ia

 d
as

 M
ãe

s

empresarial Celso Binotto, da Consultoria 
Prana, dá algumas dicas para o supermercadista se programar 
para o Dia das Mães: “Identifique, nas categorias de produtos 
de sua loja, os elementos potenciais que poderão ser ofereci-
dos na forma de presentes ou de insumos – comidas, bebidas, 
sobremesas e acessórios –, utilizados no almoço de família e as 
respectivas áreas da loja que os armazena”. Aproveitar o período 
que antecede a data para decorar a supermercado e não deixar 
a comunicação visual e os demais meios de divulgação para a 
última hora são outras dicas. “Se fizer parte de alguma rede 
de fornecimento, avalie se o material cedido não necessita de 
complemento. Na divulgação, a palavra ‘mãe’ bem utilizada 
sempre estimula vendas. Além disso, é importante reforçar 
as informações sobre os meios de pagamentos. 

“Alguns fornecedores poderão colaborar financiando prê-
mios para sorteios. Esta movimentação aumenta o tempo de 
permanência do cliente na loja”, afirma o consultor, que lembra 
que é preciso observar a legislação que regulamenta a prática 
de sorteios. Sobre produtos, lojas maiores ou com departa-
mento de eletroeletrônicos poderão oferecer desde celulares, 
computadores, câmeras digitais até artigos como secadores, 
chapinhas e demais utilidades de beleza. “Os eletrodomésticos 
não deverão ficar de fora, embora considerados presentes para 
o lar, costumam alavancar vendas nessa época”, diz Binotto. A 
floricultura também deve estar bem preparada para o período, 
já que flores constam entre as preferências.

Lojas sem departamento de eletroeletrônicos poderão 
concentrar-se em produtos que 
compõem os almoços tradicionais 
de sua região e tudo o que o acom-
panha. No exemplo de um bom 
churrasco, não se deve esquecer 
que além de carne, deverão estar 
em destaque o carvão, o sal grosso, 
a própria churrasqueira, as sobre-
mesas, as bebidas, o gelo e outros 
produtos relacionados.

o assessor

A vez das mães

O Dia das Mães é uma data especial. Neste 

ano, será comemorado no dia 13 de maio. 

Para o supermercadista ter um retorno 

positivo, é preciso planejamento
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de 2000, o empresário Gelson Zapparoli 
e seus dois irmãos, Jonas e Giacomo, fundavam 
o atual Multimercado Safra. Muito trabalho e 12 
anos depois, eles comemoram uma história de 
sucesso e fidelidade aos consumidores de Caxias 
do Sul, na Serra Gaúcha. 

Logo no começo de sua trajetória, em 2002, 
o super aderiu à rede Multimercados, como forma 
de enfrentar a concorrência e manter o destaque 
no mercado. “Com a chegada das grandes redes, 
vimos que era necessário procurar uma alternativa 
para crescermos”, afirma Zapparoli.

Desde então, a prioridade do negócio é estar atu-
alizado e atender às demandas dos consumidores.

Os três irmãos contam hoje com uma equipe 
de 30 colaboradores, os quais ajudam no funcio-
namento do supermercado que oferece um mix 
de, aproximadamente, 18 mil itens.

De acordo com Gelson Zapparoli, uma das 
principais transformações no comércio ao longo 
dos últimos anos é o aumento da exigência por 
parte dos clientes. “Eles procuram um atendi-
mento personalizado, de qualidade, com preço 
de mercado, assim como uma loja ampla, com 
estacionamento. Eles querem mais comodidade”, 
destaca. Para o empresário, o aumento da exigên-
cia não é à toa: com o aumento do poder aquisitivo, 
em especial das classes mais baixas, como a C e a 
D, é natural querer mais. “Enquanto consumidor, 
eu faria eu mesmo”, exemplifica.

Por isso, o foco do Multimercado Safra 
é buscar o crescimento contínuo por meio do 
atendimento à demanda. “Não podemos deixar a 
desejar, pois, de repente, abre um concorrente e 
nós temos de estar atualizados, para atender bem 
a todos”, salienta Gelson Zapparoli, que também 
é o atual presidente da rede Multimercados. O 
relacionamento e atendimento direto entre pro-
prietários e clientes também é um diferencial do 
Multimercado Safra. “Esta forma de contato ajuda 
bastante”, acrescenta. Na divisão das responsabili-
dades frente ao supermercado, Gelson assume o 
setor de compras, enquanto Jonas atua no frente 
de caixa e Giacomo no setor administrativo.

Em 2012, o super comemora os 10 anos 
da rede Multimercados, que agrega outros 20 
associados. Para celebrar, está prevista uma série 
de sorteios e promoções, bem com a mudança 
do layout das fachadas. A rede passa a integrar 
também a Rede Cem, que inclui outras redes de 
supermercados gaúchos. Sobre o futuro, Zapparoli 
não descarta projetos de expansão. “Mas, por en-
quanto, manteremos apenas uma loja”, conclui. 

no ano

Atenção permanente ao consumidor

Em Caxias do Sul, o Multimercado Safra registra mais 

de uma década de dedicação e fidelidade aos clientes. 

Conheça mais sobre a história destes três irmãos que 

buscam fortalecer a veia empreendedora familiar
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de tempos em tempos, especialistas de diferentes 
segmentos lançam novos conceitos de administração e 
a imprensa trata de disseminá-los. Benchmarking é um 
bom exemplo. Há poucos anos o tema surgiu como o 
novo “queridinho” das publicações especializadas e caiu 
no gosto dos empresários brasileiros. Porém, apesar de 
ter ganhado popularidade recentemente, a ação não é 
novidade. A própria revista Agas falou sobre o assunto 
em setembro de 1994, na edição 136.

Na época, Robert Camp, um dos maiores espe-
cialistas no tema e autor do best-seller Benchmarking 
– O Caminho da Qualidade Total esteve em São Paulo 
para um seminário promovido pela HSM Management. 
Camp afirmou em sua apresentação que “uma das fer-
ramentas mais excitantes no campo da qualidade é o 
benchmarking, uma alternativa para a determinação de 
metas operacionais e projetos de produtividade baseada 
nas melhores práticas industriais”.

Na prática, o benchmarking de 1994 é o mesmo 
feito hoje e, inclusive, não tem diferenças daquele 
realizado em 1981 pela Xerox, a primeira empresa a 
aplicar a ferramenta de forma competitiva nos Estados 
Unidos. De acordo com a reportagem publicada em 
1994, benchmarking é um processo preventivo, positivo 
e destinado a mudar as operações de modo estruturado, 
visando a atingir um desempenho melhor.

Para utilizar a ferramenta é preciso, em primeiro 
lugar, conhecer a operação detalhadamente, avaliando 
pontos fortes e fracos. É importante também conhecer 
os líderes e concorrentes; “somente é possível diferenciar 
capacidades conhecendo-se os pontos fortes e fracos dos 
líderes”. O terceiro passo e objetivo final é incorporar o 
que há de melhor e atingir a superioridade.

s melhores
como referência

O
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ações que compõem a rotina de um su-
permercado, trabalhar a política dos preços baixos 
é uma delas. O hábito de estabelecer um dia, ou 
mais, de promoções é uma forma não apenas de 
estimular o giro de mercadorias, mas também de 
atrair e fidelizar novos clientes. Mas, afinal, qual a 
melhor forma de elaborar ou estabelecer um dia 
de preços baixos?

Na opinião do consultor Janer Costa, os dias de 
promoções podem ser estabelecidos por diferentes 
critérios. Um deles, por exemplo, é identificar se 
há um dia de menor consumo em um determinado 
setor. “Neste caso, ele pode estimular o consumo 
por meio da promoção. Se o empresário já tem 
demanda em um dia específico, não há muito 
sentido em fazer a promoção”, explica. “A ideia é 
promover, atrair clientes”, propõe. 

Desta forma, uma boa estratégia é elaborar 
um dia de descontos como forma de incentivar o 
próprio giro de consumidores. Contudo, é neces-
sário ter alguns cuidados. “O empresário precisa 
estar organizado, pois não pode faltar o produto 

entre as

Elaborar promoções durante a semana 

nem sempre é uma tarefa fácil para 

um supermercado. Alguns critérios, 

como o giro de mercadorias e o 

relacionamento com fornecedores 

podem ajudar a criar uma referência

da promoção. Portanto, ele tem que verificar o giro 
das mercadorias”, sugere Costa, lembrando que 
este processo ajuda na prática e implementação da 
ferramenta de gerenciamento de categorias. “Assim, 
o supermercadista consegue olhar as seções de 
forma mais detalhada, por categoria de produto”, 
aponta. Ao obter o giro específico de cada item, 
por dia e mês, segundo Costa, o empresário poderá 
pensar em suas estratégias promocionais, definindo 
o período mais adequado para fazê-las.

Como definir o setor a realizar a promoção? 
Açougue ou hortifrúti? Na opinião de Janer Costa, é 
uma questão de saber jogar o dia da semana. “Geral-
mente, se compra mais hortifrútis nas quartas-feiras, 
por exemplo. Então, se faz a promoção na segunda”, 
sugere. E reforça: “Mas o empresário tem que estar 
pronto e acompanhar o giro das mercadorias”.

Definindo critérios

Alguns supermercadistas baseiam-se 
na concorrência para estabelecer as datas 
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o
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promocionais, ou mesmo o contrário: se determinado dia da semana 
já é tradição de um concorrente, então o varejista escolhe outro dia da 
semana para realizar uma promoção. Costa explica: “Se na sua região 
a concorrência é acirrada, então o empresário pode optar por fazer no 
mesmo dia.” Entretanto, o consultor acredita que esta nem sempre é 
a melhor opção. “Uma mensagem que busco passar muito é: tem que 
ser diferente. Não será um diferencial se tenho uma outra empresa 
que compra no mesmo volume que eu, com o mesmo poder de barga-
nha. É melhor ser mais inteligente e ter um momento diferenciado”, 
recomenda. Para o consultor, o que vale é ser criativo. “Além do preço, 
acrescente outros benefícios, como ‘compre uma certa quantidade de 
carne e ganhe um espeto’”, propõe. 

Uma estratégia muito recorrente dos supermercados é apostar em 
encartes promocionais. Para Janer Costa, promoções como a de padaria 
ou do horifruti estão muito saturadas, e é difícil que o consumidor 
repare na diferença de preços, em especial pela grande quantidade de 
informações que recebe diariamente. “A diferença é muito pouca de uma 
loja para outra, e é difícil deixar um dia marcado.” Por isso, o segredo é 
buscar uma diferenciação: “Se o supermercado trabalhar com as classes 
A e B, ele pode fazer uma promoção de vinhos, por exemplo. Ou então, 
fazer o dia da cerveja, das massas, ou da higiene e beleza”. Outra dica, 
segundo o consultor, é apostar na parceria com fornecedores. “Este é o 
caminho: buscar se diferenciar na promoção, pensar estrategicamente 
utilizando o gerenciamento de categorias, cuidar da gestão do abaste-
cimento e trabalhar a relação com o fornecedor.”

Na prática

Para o administrador do Super Müller, de Taquara, Franck Müller, os dias 
fixos de promoção são segundas, terças e quartas-feiras. Os dois primeiros são 
dedicados ao hortifrúti, enquanto a quarta-feira é o dia da padaria. “Sempre 
incluímos mais um produto na promoção, como refrigerante, por exemplo. Mas 
isso nós decidimos na loja, durante a semana”, explica. Aos finais de semana, 
o supermercado trabalha com as ofertas de panfleto, além de anunciar no 
jornal da cidade, internet, rádio e carro de som. No caso de Müller, a escolha 
pela segunda e terça-feira do hortifrúti não se dá pela concorrência ou para 
incentivar o consumo. “É o dia de reposição das mercadorias, então o hortifrúti 
chega fresquinho”, conta. Na opinião do empresário, é melhor trabalhar com 
promoções em dias diferentes ao da concorrência: “no nosso caso, fazemos na 
segunda e terça-feira até como forma de antecipar o concorrente”, revela.

No caso do supermercado Guarapari, de Viamão, o diretor Manuel 
Ademir Pereira afirma cuidar o giro da mercadoria e também a concorrência 
na hora de elaborar os dias de promoções. Quartas e quintas-feiras já são os 
dias tradicionais do hortifrúti. “É uma forma de puxar o movimento para o 
meio da semana também”, explica Pereira. Além de fazer encarte mensal, o 
supermercado trabalha com eventuais promoções de combos. “A exemplo, 
na compra de dois pacotes de massa, o cliente ganha um molho”, conta o 
diretor do Guarapari. Assim como sugerido pelo consultor Janer Costa, Pereira 
acredita que é melhor ter um dia independente da concorrência para elaborar 
a promoção. “Não vamos fazer só porque os outros fazem”, afirma. 
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cofre e aplicar os recursos não é uma tarefa fácil em 
um período marcado pela crise da zona do Euro e a seca no inte-
rior do estado. Porém, por mais contraditório que possa parecer, 
é essa a estratégia adotada por muitas redes de supermercado 
para sobreviver em um setor cada vez mais competitivo. A 
decisão tem lógica: abandonar os planos de crescimento é o 
primeiro passo para que a empresa seja superada pelas concor-
rentes e tenha a própria existência ameaçada.

Com os investimentos, o gestor dá condições para que a 
companhia esteja mais preparada para atender aos clientes da 
melhor forma. As opções vão desde a simples injeção financeira 
no capital de giro, passam pela qualificação dos colaboradores, 
compra e reforma de pontos de venda, aposta em um novo 
serviço, até mudança da política de preços. Para tomar a deci-
são mais coerente com as necessidades da empresa, a diretoria 
precisa estar atualizada em relação ao mercado de atuação, aos 
produtos, às inovações tecnológicas e, principalmente, acom-
panhar as tendências da macroeconomia.

Em regra, as políticas de investimento costumam acompa-
nhar o desempenho recente do setor. Portanto, as decisões das 
redes supermercadistas relativas a 2012 são um reflexo das ven-
das no ano anterior. De acordo com os dados do Departamento 
de Economia e Pesquisa da Abras, houve um crescimento de 
3,71% no volume de vendas em 2011. Esse resultado, motivado 
pela alta no preço dos alimentos nos primeiros meses, foi o 
mais fraco desde 2005. A estatística indica a média geral, mas 
é necessário lembrar que cada região e empreendimento tem 
suas próprias peculiaridades de desempenho. 

abrir o

Marcelo Salton Schleder
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O panorama é de incertezas no cenário 

econômico internacional, mas a demanda 

interna consegue manter o mercado 

varejista brasileiro aquecido. Enquanto 

parte da cadeia produtiva sofre com 

a queda nas exportações, o setor 

supermercadista oferece possibilidades 

para a expansão dos negócios
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O consultor de empresas e professor de Ad-
ministração de Marketing da Pucrs, Airton Dória, 
ressalta que esse cenário de crescimento reduzido 
nas vendas aumenta a necessidade de investimentos 
em duas áreas distintas. No âmbito interno, é indi-
cado aos empresários muita cautela na condução 
de seus negócios. O foco deve estar na definição 
do modelo de gestão e na definição de processos 
e indicadores de desempenho para monitorar os 
resultados. A partir disso, os ajustes são feitos con-
forme as necessidades. “Essa medidas irão permitir 
um melhor gerenciamento dos custos e despesas, e 
devem acarretar na melhoria dos resultados opera-
cionais”, destaca.

Na esfera externa, Dória entende que as empre-
sas supermercadistas devem investir no atendimento 
e no fortalecimento da relação com o consumidor. 
“Dessa forma, a companhia poderá lograr dife-
renciais competitivos para obter a preferência e a 
fidelidade dos seus clientes”, afirma.

Tipos de investimento

O Brasil teve duas importantes conquistas 
nas últimos 20 anos. Na década de 1990, o 
Plano Real criou uma moeda forte e trouxe 
estabilidade ao cenário econômico do país. 
Nos anos 2000, os avanços sociais possibili-
taram a expansão do mercado consumidor. 
Na avaliação do consultor de empresa e espe-
cialista em Varejo e Planejamento Tributário, 
Vanderlei Goulart, a situação atual é adequada 

para novos investimentos. “Nunca estivemos 
tão consolidados. As vendas estão em cresci-
mento, o mercado está estável. Acredito que 
é o momento apropriado para a ampliação e a 
abertura de lojas”, calcula.

Goulart ressalta que o mercado oferece 
linhas de créditos atrativas para a compra de 
equipamentos, com taxas de juros reduzidas. 
Porém, ele alerta que os supermercadistas 
devem tomar cuidado para não contrair em-
préstimos elevados. “O ideal seria que uma 
organização tivesse 60% de recursos próprios 
para ampliar seus negócios”, explica. 

De acordo com o consultor, os empresá-
rios do setor precisam saber diferenciar os dois 
tipos de investimentos. Um deles, capaz de ser 
planejado, tem como objetivo o crescimento 
da companhia, enquanto o outro é voltado para 
as necessidades urgentes, imprescindíveis para 
manter a posição no mercado ou até mesmo a 
existência da organização.

Obrigação legal

Para a maior parte das empresas de super-
mercados, há a necessidade de adaptar os sistemas 
de gestão e ERP para atender a nova legislação 
tributária. Desde o início do ano, a Receita Fede-
ral e a Estadual passaram a cobrar a escrituração 
fiscal digital de todas as movimentações realizadas 
pelas empresas.

Goulart estima que uma boa parte das re-
des de supermercado ainda precisa se adequar. 
“Essas organizações vão precisar comprar novos 
equipamentos, já que todos serão gerados no 
próprio estabelecimento. Cada vez que as de-
clarações não forem enviados, serão aplicadas 
multas pesadas”, assegura.

As informações fiscais exigirão o estoque 
item a item, mês a mês. Então, as companhias 
têm ainda a necessidade de investir na compra 
de softwares específicos e no recrutamento de 
controladores de estoque. “A verificação é muito 
difícil de ser realizada em empresas com tantos 
negócios como as supermercadistas. Qualquer 
informação errada, e a empresa pode ser sancio-
nada”, certifica Goulart.

As mudanças podem, contudo, ter um papel 
educativo para as empresas. Será, a partir de agora, 
cada vez mais fácil de encontrar o ponto de equi-

Em 2012, a Comercial Zaffari lança oficialmente 
um novo programa de treinamento



líbrio do estoque. Com a compra de mercadorias 
na medida certa, o capital de giro não ficará mais 
imobilizado. Isso significa mais dinheiro no bolso 
dos empresários.

Os gigantes

Para 2012, a expectativa é de que os 
maiores grupos de supermercados do Esta-
do realizem investimentos importantes. No 
primeiro semestre, a Companhia Zaffari irá 
inaugurar o Bourbon Shopping Wallig, na zona 
norte de Porto Alegre. Com mais de 167 mil 
m de área construída, o projeto terá, além do 
hipermercado, cerca de 230 lojas, 2.700 vagas 
em estacionamento coberto, oito salas de cine-
ma – entre elas, a primeira sala IMAX 3D em 
solo gaúcho – e praça de alimentação com mil 
lugares. O empreendimento deve ser respon-
sável pela criação de 3 mil empregos diretos. 
Em um segundo momento, será aberto um 
centro de convenções e uma estrutura própria 

para negócios e entretenimento, com espaços 
dedicados à cultura e eventos.

Já o Walmart só deve anunciar os projetos 
de investimento no final do mês de março. 
Porém, é aguardado que a empresa mantenha 
o ritmo de expansão do último ano. Em 2011, 
foram aplicados R$ 150 milhões na abertura 
de sete novas lojas – cinco da bandeira Todo-
Dia, uma do Big e a primeira do Sam’s Club 
no estado –, e na reforma de outras sete: seis 
unidades do Nacional e outra do Big. Ao todo, 
foram gerados 700 novos postos de trabalho. 
Desde que chegou ao Rio Grande do Sul, em 
dezembro de 2005, a multinacional já injetou 
R$ 575 milhões em iniciativas no estado.

Presente no Rio Grande do Sul desde 
outubro passado, a rede de supermercados 
Dia% tem planos de expansão agressivos. 
Para alcançar essa meta, o grupo espanhol re-
solveu se adaptar ao mercado do Rio Grande 
do Sul. A estratégia é manter o modelo de 
baixo custo e privilegiar os parceiros locais, 
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um sistema de franquias. Em 2012, a em-
presa pretende focar os negócios na Grande 
Porto Alegre para só então partir com força 
para os municípios do interior.

Foco em RH

Outras empresas projetam um crescimento 
sustentável, em ritmo menos acelerado. É o caso 
do Grupo Asun. “Em 2011, adquirimos muitos 
equipamentos de loja e de tecnologia, e abrimos 
uma de nossas melhores unidades, em Osório. 
Para este ano, porém, o nível dos investimentos 
será menor que o ano anterior”, diz o diretor 
administrativo, Valdecir Pressi. 

Estão previstas a inauguração de uma loja em 
Canoas e a reestruturação de outras três, em Porto 
Alegre, Alvorada e Estância Velha. Nos próximos 
meses, o Asun irá desenvolver também diversas 
iniciativas nas áreas de segurança do trabalho, trei-
namento, desenvolvimento do quadro gerencial e 
melhorias no processo de recrutamento e no plano 

de benefícios dos colaboradores. Na avaliação de 
Pressi, o retorno para os clientes serão imediatos. 
“Os pontos de venda ficam mais atrativos, com 
melhor exposição das mercadorias, e principal-
mente maior agilidade no atendimento”, avalia.

Na Comercial Zaffari, os investimentos em 
gestão de recursos humanos são uma prioridade. 
No último ano, a rede de supermercados criou um 
programa piloto de treinamento, para despertar o 
espírito de liderança nos colaboradores. O projeto, 
em que jovens selecionados passam por um progra-
ma intensivo de aulas téoricas e práticas, ganhará 
caráter oficial em 2012 e será ampliado. Outra 
iniciativa envolve a expansão dos cursos de ensino a 
distância. Através da internet, todos os funcionários 
do grupo terão acesso a módulos de treinamento 
específicos para suas áreas de atuação.

O diretor de Desenvolvimento Organizacio-
nal da Comercial Zaffari, Tiago Zaffari, revela  
que uma das prioridades é reduzir a rotatividade 
dos colaboradores. “Estamos bem preocupados 
com isso, mas mudaremos a nossa política. Como 
investimento, passaremos a oferecer um plano de 



saúde entre os benefícios dos funcionários”, conta. Em relação às unidades 
da rede, está confirmada a abertura de mais uma loja, em local ainda inde-
finido, e ampliação de um atacado da bandeira Stok Center. Entretanto, as 
compras de pontos de venda e de terrenos não estão descartadas. “Isso é 
uma questão de conjuntura. Se aparecer uma oportunidade boa, teremos 
interesse, mas a princípio não há nada programado”.

Expansão em 2013

Aguardar a ocasião adequada é também a estratégia do Super-
mercado Gecepel. O diretor Paulo Pfitscher indica que o empre-
endimento irá privilegiar os esforços para minimizar o turnover. “É 
uma questão delicada, já que é cada vez mais difícil atrair pessoas 
comprometidas no longo prazo. Então, sempre há a necessidade de 
realizar programas de treinamento”, explica. Os outros planos ficaram 
para 2013. “Temos a expectativa na abertura de uma nova loja no 
próximo ano”, menciona.

Planos semelhantes tem o Super Müller, de Taquara. O admi-
nistrador Franck Muller diz que a empresa pensa em inaugurar uma 
terceira unidade até o final do ano que vem. Para 2012, o objetivo é 
adquirir novos equipamentos. Na lista de compras figuram objetos 
como balcão para açougue, balanças, coletor de dados wireless e 
fatiadeira de frios. “Até agora, temos como certo a compra de um 
gerador e a cobertura do estacionamento na nossa matriz, além de 
mudar o layout interno das lojas, para deixá-las com um ar mais 
moderno”, afirma.

“O estacionamento, por exemplo, agrega valor ao estabelecimen-
to. Isso é uma vantagem ao cliente”, crê. A qualificação também é 
valorizada, já que a empresa tem planos de participar de quatro cursos 
na próxima visita da carreta da Capacitação da Agas. Para Müller, 
assim como para qualquer empresário do ramo de supermercados, 
investir é mais do que uma vontade. É uma necessidade.

O Asun pretende abrir uma nova unidade em 
Canoas e reformar outras três lojas
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de empreendedorismo da família 
Muller começou em 1934, quando Hugo Müller – 
falecido em 1998 – abriu um armazém em Tupandi 
(na época o município pertencia a Montenegro). 
Segundo Hélio, filho de Hugo e um dos admi-
nistradores do Super Müller, o pai tinha 19 anos 
quando abriu uma loja de 100 m² em um prédio 
que existe até hoje. “Na época não era um super-
mercado, não existia esse formato ainda, se fazia 
escambo, o colono produzia e pegava mercadoria 
em troca. O pai tinha um caminhãozinho e levava 
itens produzidos pelos colonos a Porto Alegre.”

Aproximadamente em 1970, Hugo adicionou 
aos dois balcões já existentes duas gôndolas e a par-
tir desse momento o armazém da família mudou 
de formato e passou a ser um mini mercado. “Em 
1989 construímos, ao lado da loja inicial, o pri-
meiro prédio especificamente para supermercado; 
eram cerca de 400 m², considerando o depósito.” 
A inauguração do prédio novo, onde a empresa 
atua até hoje, fez com que o Super Müller parasse 
de utilizar a loja antiga.

Hélio Müller explica que o crescimento dos 
negócios da família estão totalmente alinhados ao 
desenvolvimento da comunidade. Em 1992 ocorreu 

a emancipação de Tupandi e, a partir daí, foi criado 
um loteamento. Atento às necessidades do entorno, 
o Super Müller abriu sua filial lá naquele mesmo 
ano. “Esse prédio era muito grande, tinha 250 m² 
somente no andar de cima e não havia população 
para tanto, por isso, só abrimos 60% do prédio. 
Colocamos uma parede divisória e atrás tínhamos 
espaço até para um instituto de beleza.” 

Em 2001 a filial passou a contar com açougue, 
o que garantiu a utilização do restante do espaço do 
prédio. E quatro anos depois foi inaugurada a padaria. 
“Até então comprávamos pão pronto. A venda deste 
item aumentou muito nos últimos anos, a população 
de Tupandi mudou consideravelmente, passou de 
uma situação rural para urbana. Hoje a maioria da 
população trabalha na cidade.” Em 2006 a família 
Müller investiu na ampliação da filial e no ano seguin-
te da matriz, reforma em que o açougue, fruteira e 
um novo escritório foram prioridades. Ano passado 
a filial passou por uma nova ampliação.

Negócios de família

Com duas lojas, o Super Müller possui 
cerca de 20 funcionários. O negócio que come-
çou com Hugo Müller foi levado adiante pelo 
filho e hoje conta com a dedicação do neto. 
“Em meados de 1980 assumi a administração 
e meu filho, Alexandre, em 2010. Minha es-
posa, Nilza, cuida das compras e eu do setor 
financeiro”, esclarece Hélio. Constantemente 
investindo no patrimônio que possui, Hélio 
Müller conta que a empresa não tem planos 
de abrir novas lojas. “Crescer muito também 
é um bom abacaxi, temos tanto serviço. Por 
enquanto não pretendemos dedicar esforços 
a um novo ponto.” Além do supermercado, a 
família possui uma farmácia anexa à matriz.

a história

De pai para filho

Desde 1934 servindo a comunidade de Tupandi, o negócio da família Müller 

passou de um pequeno armazém a duas lojas de supermercado, hoje referência 

no município. Visão empreendedora e dedicação fazem parte da história
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de um produto na gôndola de um supermercado está ligada 
ao seu prazo de validade. Os fabricantes recorrem a testes de 
laboratório para determinar essa data e assegurar aos potenciais 
compradores as boas condições de consumo. Entretanto, os dados 
servem também para orientar o ritmo de entrega dos distribuidores 
e das compras pelos varejistas.

Para evitar que mercadorias estragadas sejam adquiridas pelo 
consumidor, o Procon-RS realiza frequentes ações de fiscalização. 
O diretor da entidade, Cristiano Aquino, afirma que os supermer-
cadistas são instruídos a adotar uma vigilância permanente quanto 
aos prazos. “Não se trata apenas do fato de estar vencido ou não, 
mas aquele produto fora da validade pode oferecer um risco à 
saúde do consumidor”, diz.

Assim que o Procon-RS localiza artigos com data de validade 
expirada, os varejistas são obrigados a retirá-los das gôndolas e 
passam a responder por processos administrativos. De acordo com 
o grau da infração, as punições vão da multa às sanções penais. 
Aquino alerta que “em última instância, a responsabilidade é do 
dono do estabelecimento comercial. Ele é o responsável por per-
mitir que um promotor coloque um item na prateleira”.

Quanto aos produtos encontrados com data de fabricação 
adulterada, Aquino é especialmente duro. “Esse tipo de prática 
não pode ser tratada com caráter pedagógico. Temos que ter uma 
atitude muito forte no sentido de punir esse estabelecimento. Ele 
acaba denegrindo a imagem de um setor de credibilidade muito 

grande, responsável por boa parte da economia gaúcha e 
brasileira”, alerta.

Os casos dos alimentos comercializados com prazo de 
validade vencido levaram a Agas e o Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do RS a firmar um compromisso para 
criar um grupo de estudos que tratará da regulamentação do 
médico-veterinário nos supermercados. A iniciativa busca apri-
morar a segurança alimentar nos produtos de origem animal 
nos estabelecimentos do setor no estado.

a vida

Atenção
aos prazos

Não manter um controle 

sobre as informações dos 

rótulos dos produtos pode 

acarretar problemas aos 

supermercadistas

Cristiano Aquino
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varejista, a segurança é um critério muito 
importante a ser considerado para o bom funciona-
mento de um supermercado. Não raro as lojas abrem 
cedo, pela manhã, e só fecham tarde da noite. Logo, 
é necessário que a empresa garanta a segurança 
não apenas dos clientes, em todos os horários, mas 
também de sua equipe. 

Na hora de decidir sobre qual serviço adotar, 
qual a melhor opção? Na visão do consultor na área 
de segurança pública André Moraes Garcia, contratar 
um funcionário orgânico, que tenha incidência traba-
lhista, acaba pesando um pouco mais no orçamento 
da empresa. Já optar pelo serviço terceirizado alivia 

no setor

Contratar um eficiente 

serviço de segurança tem 

se tornado obrigatório 

para os empresários 

supermercadistas, tanto para 

assegurar o bem-estar dos 

clientes como o da própria 

equipe. Confira alguns 

cuidados na hora de contratar 

esse serviço 

não apenas a burocracia do supermercado, como 
também contribui no processo de seleção. Uma 
dica é contratar empresas do ramo, que geralmente 
exigem e oferecem um treinamento. “A empresa 
terceirizada assume as características trabalhistas 
que normalmente oneram o supermercado”, diz 
Garcia. Para o consultor, o supermercado é como 
uma família, cada um com suas características 
próprias, e a empresa de segurança contratada tem 
que entender que está entrando em uma família. 
“Às vezes essa adaptação é difícil, por isso é impor-
tante uma qualificação para garantir satisfação na 
prestação de serviços”, confia.

te
rc

e
iri

za
d

o
s



Para André Garcia, ao contar com o respaldo 
de uma empresa terceirizada e especializada em 
segurança, o supermercadista evita o acúmulo de 
problemas de ordem operacional e financeira. 
Caso o empresário não esteja satisfeito com a 
atuação do profissional contratado, ele pode so-
licitar um novo colaborador ou uma nova equipe 
à empresa especializada. 

“É uma tendência mundial terceirizar este 
tipo de serviço. Cada vez mais as empresas bus-
cam terceirizar, mas há também uma tendência 
de customização, de pré-condição para atender às 
necessidades”, constata.

No momento em que o supermercado tercei-
riza seu serviço de segurança, o consultor André 
Garcia lembra que deve haver a preocupação em 
qualificar o profissional de acordo com as neces-
sidades da empresa, pois a responsabilidade é, 
acima de tudo, do próprio supermercado. Além 
de contratar seguranças, quando há o interesse 
em fazer uso de dispositivos eletrônicos, como 
câmeras de vigilância, a empresa de segurança 
pode auxiliar indicando qual o melhor serviço para 
aquele empreendimento.

Os cuidados do supermercado

De acordo com o diretor do supermer-
cado Gecepel, Paulo Pfitscher, a necessidade 
de contratar um serviço terceirizado surgiu a 
partir de um assalto, e, há 12 anos, a empresa 
utiliza seguranças freelancers, distribuídos 
individualmente por loja (ao todo, são 
cinco). Pfitscher recebe pronta a escala dos 
seguranças, os quais atuam durante o horário 
comercial da empresa, isto é, das 7h às 22h. 
“Temos um segurança desde antes de abrir 

as lojas até a última pessoa sair”. Se, antes, 
alguns supermercadistas questionavam a 
necessidade de investir em segurança, em 
função do custo, hoje é uma necessidade, 
“tanto externa quanto interna”, explica. 
“Hoje é obrigatório, até para o cliente se 
sentir mais seguro”, diz. 

Em Bagé, o diretor-executivo da rede 
Nicolini, Patrique Nicolini Manfroi, conta 
que o investimento em segurança inclui 
diferentes serviços terceirizados: de vigias in-
ternos até o reforço na hora do fechamento. 
Cofre de boca de lobo e chaves combinadas 
reforçam a segurança de cada loja do súper, 
assim como câmeras de vigilância, etiqueta 
magnética em duas lojas, e um sistema 
de alarme acionado todas as noites. Além 
disso, o Centro de Distribuição conta com 
vigia 24 horas. Ao todo, o investimento em 
segurança representa 0,4% do faturamento 
da rede. “Tem que ter, até pela segurança 
da equipe”, reforça o diretor-executivo da 
rede Nicolini. 

Já em Caxias do Sul, o sócio-propri-
etário do supermercado Kastelão, Edemar 
José Bressan, contrata, há 12 anos, serviços 
de uma empresa de segurança terceirizada. 
O Kastelão atua tanto com câmeras de 
vigilância quanto segurança física. “Temos o 
mesmo serviço na matriz e nas quatro filiais.” 
Com relação ao custo, o Bressan não esconde 
que esta necessidade traz um aumento de 
custo para o súper, “mas traz mais segurança 
para os clientes também”. Além do monito-
ramento constante das câmeras instaladas no 
super, o segurança físico atua diariamente ao 
longo do expediente da loja. 
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Envie seu problema, dúvida ou dificuldade sobre gestão da loja e 
encontraremos um especialista para responder à questão!

supermercadistas, o consumo 
de produtos no interior da loja é sinônimo de 
perdas. A situação leva empresários a considera-
rem a proibição da ação por parte dos clientes, 
mas a estratégia é vista de forma controversa por 
consultores e consumidores. 

Na opinião do consultor e diretor do Centro 
de Treinamento e Desenvolvimento Empresarial 
(CTDE), Clóvis Polese, o problema não é o con-

para muitos

Perdas pouco significativas

O consumo de produtos no interior dos supermercados pode resultar em prejuízos 

para os empresários do setor. No entanto, restringir a liberdade do cliente pode causar 

uma tensão desnecessária. Saiba como lidar com a situação de forma objetiva e sutil

sumo em si, mas a possibilidade de não-pagamento 
por parte do cliente. O consultor observa ainda 
que a situação deve ser tratada com muita cautela, 
evitando ofensas ao cliente. “Quem está no ramo 
deve entender que a possibilidade de consumo 
de produtos existe, mas não é algo tão frequen-
te. Recomendamos a prevenção, garantir que 
funcionários observem a loja, fiquem de olho no 
movimento dos consumidores, mas sempre agindo 
de forma discreta, sem constranger o consumi-
dor. Em hipótese alguma se deve adotar alguma 
ação agressiva. O cliente deve estar à vontade.” 
É importante salientar que não existe nenhuma 
determinação legal que proíba o consumo; ilegal 
é não pagar pelo item. 

Com relação aos anúncios, Polese defende que 
não se faça nenhum tipo de divulgação, como carta-
zes ou via rádio, sobre a proibição do consumo, pois 
a grande maioria não consome. “Não vale a pena em 
função de uma pequena porcentagem de pessoas 
adotar uma postura constrangedora. Na verdade, 
mesmo que se perca um pacote de salgadinho, é 
preciso levar em consideração que um cliente re-
presenta muito mais do que esse pacote.”

É melhor prevenir do que remediar 

Tenha funcionários treinados para observar a 

movimentação na loja

Lembre-se que discrição é muito importante no processo 

de acompanhamento da movimentação dos clientes, 

porém não precisa ser escondido. O cliente deve 

perceber a presença dos profissionais 

Os funcionários e/ou seguranças internos, com muito 

cuidado, devem informar ao gerente da loja tomadas de 

providências 

O problema não é consumir e, sim, não pagar. Por isso, 

não permita que a equipe intimide os clientes que estão 

consumindo, mas mostrem que estão observando

Não crie um clima de abordagem, de exigir o pagamento

Não esqueça: não existe alguma determinação legal que 

proíba o consumo

O consumo de produtos no interior dos supermercados 

não é tão grande assim para colocação de um aviso. Este 

cartaz não é bem visto pelos clientes

Em caso de má índole do consumidor, avalie se cobrá-lo é 

interessante para a loja

Lembre-se das questões legais. Para cobrar o cliente, tem 

que haver provas do consumo

Jamais haja com agressividade 
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do ovo de páscoa está muito associada 
à criação e à fecundidade. Em diversas culturas 
antigas no Mediterrâneo, Leste Europeu e Oriente, 
era bastante usado como presente, principalmente 
quando acontecimentos naturais indicavam a chega-
da da primavera. Antes de se tornar uma iguaria de 
chocolate, ovos normais eram utilizados e pintados 
com gravuras, representando elementos naturais. 
Também eram cozidos junto a ervas ou raízes carre-
gadas por corantes naturais. Já no período medieval, 
nobres e reis comemoravam a Páscoa presenteando 
seus próximos com ovos de ouro customizados com 
pedras preciosas.

A variedade feita de chocolate surge a partir 
do contato entre espanhóis e povos maias e astecas, 
quando houve a divulgação para o velho mundo 
sobre o cacau e após isso, com o desenvolvimento 
da culinária, o advento da produção do chocolate. 
Deve-se à cozinha francesa a ideia de fabricar os 
primeiros ovos de chocolate da história. 

Sucesso garantido de vendas em todo o varejo, 
o ovos de Páscoa são uma das principais encomendas 
de supermercadistas aos fornecedores. Da mesma 
forma é um dos itens que apresenta as maiores ex-

pectativas de venda. Só em 2011 a Abras registrou 
9,7% de crescimento de pedidos dos varejistas. 
Referente ao consumo de chocolate, o Brasil ocupa 
a quarta posição no mundo, atrás apenas dos Estados 
Unidos, Reino Unido e Alemanha. Da mesma forma, 
o país destaca-se na produção, firmando a terceira 
posição entre os maiores fabricantes. Só em 2011, 
houve um aumento de 15% nas vendas de ovos. 

Atualmente a atenção concentra-se frente à 
diversidade proporcionada do item. A figuração 
de personagens infantis, opções light e diet, ao 
leite, amargo, branco e recheado contribuem com 
o aperfeiçoamento do produto, atendendo o gosto 
de qualquer consumidor.

a origem

Uma iguaria lendária

O item mais requisitado no feriado de Páscoa, o ovo de 

chocolate continua encantando gerações e paladares, com 

sabores que vão dos simples aos mais sofisticados

Enquete

Você tem 

o hábito de 

presentear 

ovos de 

Páscoa?

“Claro. Faz parte do 
feriado dar presentes, mas 

só as crianças ganham.”
Laurentino Ramos da Silva, 

zelador

“Sim. É uma festa bonita 
e meus filhos sempre 

recebem os ovos.”
Ernani Cruz, segurança

“Com certeza. As crianças merecem 
ganhar na Páscoa, porém os adultos 

não precisam receber.”
Maria Sirlei Mesquita Vianna, 

doméstica
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na região de São Mar-
cos, Tânia Fochesato atua como compradora na 
Cooperativa Rio Branco. O cargo de importância, 
conquistado quando tinha apenas três anos de ex-
periência no setor, mostra o envolvimento de Tânia 
com sua profissão. “Sou apaixonada por isso aqui, 
não consigo me ver trabalhando em outro lugar, 
tenho muito prazer em estar aqui dentro.”

Em 1986, Tânia graduou-se na faculdade 
de Ciências Econômicas; após trabalhar durante 
alguns anos em banco, optou por ficar em casa em 
função dos quatro filhos e da profissão do marido, 
caminhoneiro. “Perdi uma filha e era importante 
retomar a vida para superar tudo isso. Decidi voltar 
a trabalhar. Soube de uma vaga para gerente de 
supermercado, me candidatei e fui contratada.” 
Em 2000 entrou para o setor supermercadista sem 
experiência alguma, “só com os conhecimentos da 
faculdade e experiência de vida”. 

“Vim parar nesse segmento meio por acaso, 
tentando ver se meu perfil se encaixava com as 
necessidades, e foi quando me apaixonei pela ativi-
dade. Fiquei apenas três anos na função de gerente 
de loja e migrei para o setor de compras. Hoje atuo 
em todas as funções gerenciais e administrativas, 
exceto funcionários e área de loja. Sou uma pessoa 
de confiança da empresa, tomo decisões e faço 
planejamentos.” Tânia conta que quando pediram 
para assumir o setor de compras, cobrindo as férias 
do comprador, achou que quando ele voltasse de 
férias corrigiria seus erros. “E recebi a notícia de 
que eu ficaria no setor. Não sou de me assustar, 
mas a perna tremeu! Não era mais a coordenação 
de 20 ou 30 funcionários, agora era a área finan-
ceira, a sustentabilidade do negócio.”

Para se preparar para os novos desafios, ela 
buscou a Agas. “Fiz parte da primeira turma do 
GES, que contribuiu muito, e a partir daí fiz todos 

os cursos para conhecer as questões específicas do 
setor.” Segundo a compradora da Cooperativa Rio 
Branco, não foram poucas as dificuldades. “En-
frentei muitos desafios, especialmente por ser um 
segmento mais masculino, e consegui provar minha 
competência. A cooperativa deu um salto muito 
grande, hoje estamos em uma situação estável.”

Representação

Tânia é representante da Agas desde o 
primeiro mandato de Antônio Cesa Longo, 
assumido em janeiro de 2003, participando 
desde o primeiro encontro de diretoria. 
“Se a cooperativa ficou conhecida foi por 
intermédio da Agas, e minha função como 
representante tem grande participação.” Ela 
explica que como representante não é de-
masiadamente exigida, a não ser em alguns 
eventos da entidade. “Ajudamos na divul-
gação dos eventos e cursos da Agas entre os 
supermercadistas da região. Já trouxe a escola 
móvel De Olho no Futuro duas vezes, cursos 
in company e abri para interessados de outros 
supermercados.”

Representante

Paixão pelo que faz

Apaixonada pela profissão, Tânia Fochesato dedica boa parte do seu 

tempo à Cooperativa  Rio Branco, onde atua como compradora, e às 

atividades como representante da Agas. Desenvolver a si e ao setor 

supermercadista é um dos seus objetivos
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eventos mais conceituados no mundo do 
varejo, a 101ª edição da Convenção Anual da NRF 
– National Retail Federation – apresentou, de 14 a 
19 de janeiro, em Nova Iorque, Estados Unidos, as 
principais tendências em tecnologia e outros temas 
atuais relacionados. A consultora de varejo Clara 
Machado participou da feira e de visitas técnicas a 
redes norte-americanas. 

“A palestra ministrada por Bill Drake, da Cor-
nell Food Industry Management Program, sobre 
crescimento em um ambiente que não perdoa foi 
um dos pontos altos do evento”, revela. “Depois 
da crise econômica iniciada em 2008 houve uma 

um dos

Confira as principais tendências ditadas na National Retail 

Federation – Big Show 2012, realizada em Nova Iorque, em 

janeiro. A consultora de varejo e parceira da Agas Clara Machado 

acompanhou de perto o evento e revela bastidores da feira

inversão de hábitos dos americanos, que deixaram 
de fazer refeições fora de casa, passando a fazê-las 
em casa”, conta Clara. “Também está havendo uma 
migração de preferências de produtos exóticos para 
os produtos mais básicos, e os produtos de marca 
própria ganharam força. Drake ressaltou ainda que 
o tema da tecnologia cada vez mais ganha terreno 
no varejo alimentar.” 

Outra palestra destaque foi de Justin Honaman, 
vice-presidente de Varejo Nacional da Coca-Cola, 
Michael La Kier, diretor de Marketing, e Claire 
Quinn, diretora nacional de Shopper Insights da 
marca, que falaram sobre customizar a experiência 



dentro da loja para obter a preferência do cliente. Eles mostraram alternativas 
para levar o shopper ao varejo tradicional em um contexto em que os consumi-
dores utilizam muito mais comércio eletrônico e multiplicidade de canais. “A 
Coca-Cola acredita que um design arrojado, moderno e vigoroso é capaz de 
criar uma vantagem competitiva no varejo. Vantagem essa que irá se traduzir 
por inspirar momentos de felicidade e otimismo no shopper”, lembra Clara.

Mais que tecnologia, é preciso treinamento

Segundo Clara, o painel Permitindo experiências de compra trans-
formadoras: uma perspectiva paneuropeia, apresentado por Frederico 
Santos, CEO do Grupo Sonae; Riccardo Sperrie, CEO da Kaiser`s, e 
Gerd Wolfram, diretor da Metro Group; também chamou a atenção 
dos participantes. “Para se ter sucesso é preciso ter em mente que novas 
tecnologias devem apoiar o modelo central do negócio, e identificar 
este ponto talvez seja um dos desafios a ser enfrentado pelos lojistas.” 
Gerd lembrou ainda que o maior de todos os desafios é o processo de 
treinamento das pessoas. “A capacitação é fundamental, tornar as pessoas 
cientes do novo processo. De nada adianta o investimento em TI se o 
processo não for entendido por inteiro pelo colaborador.”

Outro ponto importante destacado por Clara é a questão dos da-
dos preditivos (que predizem). “A palestra Desenvolvimentos críticos no 
marketing de varejo entendendo os clientes, construindo marcas, com Jon 
Iwata, vice-presidente de Marketing e Comunicações Sênior da IBM, 
explorou como o varejista pode desenvolver insights a partir da produção 
de dados dos clientes. Jon demonstrou a importância da segmentação 
de mercados, ressaltando a divisão por comportamento para se chegar 
à maior individualização possível.” As informações preditivas permitem 
ações pontuais que vão ao encontro dos desejos dos clientes, antevendo 
o comportamento dos clientes. Trabalhar dados preditivos significa com-
preender dados qualitativos. “É enxergar o sentimento que está dentro 
de cada shopper.”

Lojas do futuro

Clara lembra que a NRF é uma feira de tecnologia. “O varejo ganhou nova 
nomenclatura: agora é varejo 3.0. Mas o que vem a ser varejo 3.0? Pois bem, 
é a inevitável presença das novas tecnologias”, explica. É o mobile check-out, o 
sistema WiFi, o RFID, o middleware e também o e-commerce e o m-commerce 
que vêm dia a dia tomando força.

“Muito se debateu nesta NRF acerca do futuro das lojas físicas do 
e-commerce e o m-commerce (forma mais moderna de comercialização 
via mobile phone); entretanto, restou sacramentado entre painelistas, pal-
estrantes e ouvintes, que o futuro que se vislumbra é formado, sim, por 
um forte e-commerce, um forte m-commerce e uma igualmente forte 
loja física”, comenta. “O mundo mudou, o cenário hoje exige agilidade, 
qualidade e experiência de compra. Os pontos de venda físicos do futuro 
têm que impor conceitos, propor experimentação, agir como verdadeiras 
promotoras de seus produtos, proporcionando ao shopper a mais completa 
intimidade com as mercadorias”, conclui. 
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Santa é, para os católicos, o 
dia de substituir o consumo de carnes pelos peixes. 
Entre os diversos tipos de pescados, o bacalhau 
conta com a preferência de milhões de brasileiros. 
As razões são muitas: rico em vitaminas e sais mi-
nerais, teor de colesterol baixo, de fácil digestão 
e, claro, o sabor diferenciado.

Seco e salgado, o bacalhau pode ser conser-
vado por longos períodos. Não por acaso, era o 
alimento preferido dos navegadores portugueses, 
que passavam meses em alto-mar. Se armazenado 
entre 2 e 5 graus ou dessalgado e então congelado, 
o produto tem prazo de validade de 12 meses. 
No Brasil, o prato se popularizou com a chegada 
da corte portuguesa, no início do século 19. En-
tretanto, a escassez de comida na Europa, após 
a Segunda Guerra, elevou os preços e mudou o 
perfil do consumo.

Para um peixe receber a denominação de 
bacalhau, é preciso que passe por um processo 
de salga e cura, com a retirada de 50% da sua 
umidade. Considerada a espécie mais nobre, 
o Cod Gadus Morhua é a única classificada 

como legítima. Porém, outros quatro tipos, mais 
populares, podem ser encontrados: o Saithe, o 
Ling, o Zarbo e o Cod Gadus Macrocephalus. 
Com exceção deste último, nativo do Canadá 
e do Alaska, todos os demais são importados 
da Noruega.

É interessante alertar o consumidor para a 
escolha dos cortes. Quem deseja preparar o ba-
calhau em postas, deve ser orientado a comprar o 
lombo. Porém, para receitas como a Gomes de Sá, 
a opção recomendada é pelo produto desfiado. Aos 
clientes interessados em fazer mais de um tipo de 
preparo, indica-se apresentar o peixe inteiro.

a sexta-feira

Tradição saborosa

Herança da colonização portuguesa, o consumo do 

bacalhau é um hábito antigo no Brasil. Nos supermercados, 

as vendas dessa espécie de peixe, típica do Atlântico Norte, 

são aquecidas no período que antecede a Páscoa

Enquete

Você preserva a 

tradição de evitar o 

consumo de carne 

vermelha na Sexta-

Feira Santa? Saiba 

o que responderam 

os consumidores.

“Comeria normalmente, 
mas geralmente meus 
filhos querem que eu 
prepare um peixe.”

Nilda Kitaiski, cozinheira

“Não sei o porquê, mas não 
como. Fui criada assim e já 
nem sou muito de carne.”

Lourdes da Silva, 
aposentada

“Sim. Eu não como 
carne pela tradição 

religiosa da família.”
Claudia Maciel Szobot, 

médica 
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empreendedora, não uma admi-
nistradora.” É assim que Rosane Ávila Roxo se 
autodefine. A supermercadista admite preferir o 
planejamento e a execução de projetos ligados à 
empresa ao trabalho rotineiro de gestão. Acom-
panhar o desempenho das vendas em planilhas, 
analisar os gastos e projetar o estoque não estão 
entre suas atividades favoritas. “Eu gosto é de 
transformar, de modificar e de melhorar. É isso 
que mexe muito comigo”, revela.

O estilo de colocar as mãos na obra reflete na 
empresa dirigida por Rosane, o Supermercado Roxo. 
Aberto em 2003, o empreendimento registrou um 
veloz crescimento e, mesmo com uma única loja, 
se tornou referência em Camaquã. Entretanto, a 
história da companhia antecede a entrada no setor 
supermercadista. A trajetória teve início há 45 
anos, quando o sogro começou a trabalhar como 
feirante. O sucesso profissional o estimulou a abrir 
uma fruteira e um atacado de hortifrúti. 

Em 1989, Rosane assumiu os negócios e 
deu atenção especial à consolidação de um novo 
setor da companhia, a floricultura. A estratégia 
trouxe resultados positivos e permitiu a reforma 

do prédio. Doze anos mais tarde, com a empresa 
estabilizada, os filhos adolescentes alertam para 
oportunidades no setor de alimentação. “Rejeitei 
um pouco a ideia de ser proprietária de um açou-
gue ou de uma padaria, mas assimilei e fiz uma 
loja de conveniência”, conta. 

Com a ampliação, o espaço da loja ficou pe-
queno. Então, Rosane tomou a decisão de adquirir 
o prédio de uma antiga unidade do Real, quatro 
vezes maior do que a antiga sede. A mudança 
originou a entrada no setor supermercadista e, 
de lá para cá, a aceitação dos clientes permitiu 
reformas graduais na estrutura do local. Para a 
empresa, o objetivo é qualificar o serviço, porém 
os investimentos não devem comprometer o 
equilíbrio financeiro.

Trabalho pela classe

Representante da Agas desde 2007, 
Rosane tem se esforçado para aproximar 
pequenos e grandes empreendimentos, além 
de promover o crescimento de todo o setor 
na região. Nesse período, a empresária for-
mada pelo GES ajudou a promover a visita da 
carreta de cursos e um jantar da associação, 
na Expofeira. “A entidade faz um trabalho 
importante: abre novos caminhos e auxilia na 
qualificação dos supermercados e também 
de seus colaboradores”, avalia.

Uma das poucas mulheres no comando 
de uma companhia do ramo de supermerca-
dos, Rosane diz que não sente nenhuma difi-
culdade no dia a dia e garante que sempre foi 
tratada com respeito. “Hoje, a mulher tem 
se destacado muito e ocupa vários cargos nos 
mais diversos setores. Por conta disso, nunca 
tive qualquer inconveniente”, afirma.

“sou uma

Empreendedora por vocação

Com mais de 20 anos de experiência no setor varejista, Rosane Roxo 

é a representante da Agas em Camaquã. A carreira da empresária é 

marcada pela transformação de uma distribuidora de hortifrúti em um 

supermercado de destaque na região
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Fatima Merlin Diretora de Retail & Shopper Insights da Kantar Worldpanel 

mostram que os consumidores tam-
bém foram menos aos pontos de venda, o que aju-
dou a reduzir o volume do carrinho de compras.

Em 2011, o consumidor teve que diminuir 
suas compras diante da alta, quase que constante, 
dos preços. O preço médio da cesta de 65 produ-
tos auditados indica que o aumento foi de 9% em 
2011 na comparação com o ano anterior. Por conta 
disso, o volume de unidades cresceu apenas 1% 
contra 11% em 2010 em relação à 2009. Com a 
subida dos preços, os consumidores optaram por 
frear as compras e privilegiar os produtos que 
mais gostam, principalmente, aqueles ligados ao 
cuidado pessoal e praticidade.

Nas regiões pesquisadas o interior acabou  
se destacando, alguns produtos chegaram a ter 
expansão de mais de 5% nas unidades, por exem-
plo: fraldas, absorventes, cremes e loções, pós-
shampoo e deo colônia. Já nas metrópoles esses 
mesmos produtos tiveram um comportamento 
estável nas vendas.

As vendas de itens não básicos, que avança-
ram 3%, demonstram que o consumidor busca 
mais praticidade no dia a dia, além de itens dife-
renciados. Os produtos básicos tiveram uma alta 
em volume bem mais tímida, de apenas 1% em 
2011. O consumo de itens de maior valor agrega-
do é um dos pontos fortes nesse cenário.

Outro fenômeno causado pelos preços altos 
foi a diminuição da quantidade de vezes que 
o consumidor vai ao ponto de venda. No ano 
passado, a baixa foi de 2% contra estabilidade 

os dados em 2010. Apesar do cenário de desaceleração, 
as únicas regiões brasileiras que apresentaram 
um crescimento mais expressivo foram Norte e 
Nordeste, e Grande Rio de Janeiro.

O maior acesso das classes C e DE a produtos 
antes restritos às camadas mais altas da população, 
AB, solidificou um comportamento cada vez mais 
comum ao consumidor brasileiro: a disponibilida-
de em experimentar novos produtos. 

Além disso, para fugir dos preços elevados 
o consumidor tem optado por canais de venda 
diversificados, como porta a porta, atacarejo e 
farmácia.

Os dados mostram que os itens não básicos 
cresceram 18% nesses canais alternativos, sugerin-
do que o brasileiro vem encontrando alternativas 
e sendo atraído por estes pontos de vendas. 

O poder de entrada nos lares também teve 
alta de 3 pontos percentuais nesses canais atin-
gindo 95% da população.

Uma nova geração de consumidores que está 
impulsionando o mercado são donas de casa de 
até 29 anos que gastam mais que as gerações ante-
riores, principalmente com a categoria de higiene 
pessoal, onde os gastos em valor alcançaram 24% 
na variação 2010 x 2011 e com aumento nas uni-
dades de 4%. Outro ponto interessante é que essas 
donas de casas estão cada vez mais conectadas e em 
busca de novas conquistas no mercado. Segundo o 
estudo, 87% delas têm celular; 40% trabalha; 88% 
são das classes C e DE e 39% têm um filho.

lta dos preços
freia o consumo 
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O curso superior de Gestão em Supermerca-
dos, um projeto da Agas em parceria com a Uni-
versidade de Caxias do Sul (UCS), deve dobrar 
o número de processos seletivos a partir de 2013. 
A iniciativa tem o objetivo de atender a crescente 
procura de interessados, de diversos estados. 

O curso, reconhecido pelo MEC, é oferecido 
na modalidade de ensino a distância. Dessa forma, 
profissionais de qualquer local do país podem par-
ticipar, com a vantagem de organizar os estudos de 
forma mais autônoma. A coordenadora do curso, 
Cláudia Ramos, está satisfeita com a visibilidade 
que a atividade pioneira alcançou nos últimos 
anos. “Somos procurados por entidades de classe 
de outros estados, para implementar o projeto no 
formato desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul. 
Isso caracteriza a necessidade de profissionaliza-
ção do segmento supermercadista, bem como o 
sucesso da iniciativa”, afirma.

O processo seletivo acontece sempre após 
a realização da ExpoAgas. A primeira formatura 
aconteceu no segundo semestre de 2011 e lançou 
no mercado um grupo de profissionais qualifica-
dos, preparados para atuar nas empresas do setor. 
A turma atual tem previsão de encerramento das 
aulas na primeira metade de 2013.

O coordenador do polo da UCS em Porto 
Alegre, Cláudio Vogt, ressalta o papel inovador 
do projeto e a forma como ele atende a uma 
demanda específica da sociedade. “Para a UCS, 
esta parceria com a Agas é muito significativa, 
porque demonstra os esforços das instituições no 
desenvolvimento de um curso de nível superior 
que possibilita aos alunos o desenvolvimento 
de conhecimentos, habilidades e competências 
específicas de um segmento importante da eco-
nomia”, destaca.

Mais informações sobre o curso podem ser 
encontradas pelo telefone (51) 2118-5200, ou 
através do e-mail cursos@agas.com.br.

O conteúdo programático e a grade de disci-
plinas do curso Gestão Estratégia em Supermer-
cados (GES) estão de cara nova. Foram incluídos 

Agas planeja dois 
vestibulares por ano para GES Superior

GES Agas renova grade curricular
cinco novos módulos de formação: Direito do 
Consumidor, Direito do Trabalho, e Prevenção de 
Ações Judiciais, todos ministrados pela professora 
Leila Seelig, Pesquisa de Mercado e Geomarke-
ting, com Cláudia Ramos, e Tendências de Merca-
do e Hábitos de Consumo, por Clara Machado.

A finalidade do curso é formar gestores 
de negócio, adaptados às questões estratégicas, 
humanas, ambientais e processuais do segmento 
supermercadista. Em 2012, o projeto terá turmas 
nas cidades de Porto Alegre, Santa Cruz do Sul 
e Santa Maria.

Lisia Strussman é responsável por disciplinas de gestão de pessoas                  

Professores do GES Superior reunidos: curso é 
pioneiro em formar gestores de supermercado
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Os métodos de ensino do projeto Reno-
vação para o Crescimento, promovido pela 
Agas em conjunto com a Escola Nacional de 
Supermercados (ENS), da Abras, foram reali-
nhados em uma reunião, realizada no dia 25 de 
janeiro. O encontro teve a meta de aproximar 
o trabalho dos professores gaúchos ao padrão 
de outros estados.

Os formadores presentes compõem agora o 
grupo de multiplicadores oficiais da Agas/2012. 
O evento serviu também como a etapa preli-
minar que antecede a realização do curso em 
ensino a distância, proposto pela Abras aos pro-
fessores prestadores de serviço das associações 
regionais do setor.

Os profissionais do varejo supermercadista 
que passarem agora a fazer os cursos de capa-
citação da Agas irão receber uma metodologia 
de ensino mais adequada para o aprendizado, 

Projeto Renovação para 
o Crescimento moderniza metodologia

em razão da linguagem adequada e das dinâmicas 
específicas para facilitar o aprendizado. 

No encontro, todos os professores e profissio-
nais do setor de capacitação da Agas aproveitaram 
para renovar os princípios básicos da conduta de 
trabalho e receberam senhas de acesso ao sistema 
de multiplicadores da ENS. 

Projeto aproxima professores gaúchos dos padrões de outros estados
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A terceira edição do Projeto Verão Agas 
percorreu sete praias do Litoral Norte do Estado 
para promover atividades gratuitas de lazer, en-
tretenimento e qualificação, nos meses de janeiro 
e fevereiro de 2012.

As oficinas foram realizadas sempre no 
interior da unidade móvel da Agas, uma carreta 
com expansão lateral equipada com auditório 
para até 50 pessoas.

Projeto Verão 2012 capacita mais 
de 1.200 veranistas

FOTO: DSC06677 e DSC06639

Os anfitriões foram o Asun Supermercados, 
em Quintão e Cidreira, o Samy Supermercados, 
na praia de Pinhal, o atacado Leve Mais, em Capão 
da Canoa, o Dalpiaz Supermercados, na cidade de 
Osório, e o Bom Mercado, no município de Imbé. 
A programação teve patrocínio de Unilever/Ades 
e apoio da L’Oreal, Solar, Orquídea, Escola Dora 
Dimer e Brazilian Pet Foods.

Projeto Verão promoveu 
palestra sobre animais 

de estimação

Auditório da unidade móvel comporta até 50 pessoas
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A segurança nas empresas su-
permercadistas será o tema de um 
ciclo de palestras gratuitas promo-
vido pela Agas, em parceria com a 
Squadra Gestão de Riscos. Sempre 
às 17h da última segunda-feira 
de cada mês, entre março e 
junho, a sede da Agas será o 
palco das conferências.

O consultor de negócios 
da Squadra, Sthenio Montag 
Luz, acredita que as palestras irão 
conscientizar os supermercadistas 
sobre as questões relativas à segu-
rança. “Há uma preocupação sobre 
o tema e nós queremos ajudar as 
empresas do setor a preservarem o 
patrimônio das lojas e dos distribui-
dores, os colaboradores e também as 
informações estratégicas”, diz.

Squadra realiza palestras sobre gestão de riscos

Palestras
Data: 26/03
Hora: 17h
Tema: A Importância de um Sistema Integrado de Segurança Corporativa
Apresentação de Case: Inexistência de projeto de segurança corporativa
Palestrante: Leandro Longhi

Data: 23/04
Hora: 17h
Tema: Gestão de Riscos Empresariais
Apresentação de Case: Desvio de produtos destinados a uma promoção específica
Palestrante: Gustavo Caleffi

Data: 28/05
Hora: 17h
Tema: Integração de Sistemas de Segurança
Apresentação de Case: Redução de custos na implementação de um projeto de segurança
Palestrante: Sidnei Maciel

Data: 25/06
Hora: 17h
Tema: Prevenção de Perdas.
Apresentação de Case: Desvio, roubo e furto de produtos do Centro de Distribuição
Palestrante: Leandro Longhi
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A tradicional Balinha do Coração da 
Florestal acaba de incorporar novas versões e 
sabores. A primeira novidade é a inclusão da 
opção framboesa na linha, devido à preferência 
e destaque do sabor. Além disso, as balinhas 
também terão uma nova alternativa de em-
balagem com apelo de presente: latinhas no 
formato de coração, com 10 balinhas de 4g 
cada, totalizando 40g de produto.

O Amaciante Concen-
trado Toque de Carinho 
é um novo produto da 
Útil Química. Disponível 
em embalagem de 500ml, 
equivalente a 2l do Ama-
ciante normal, apresen-
ta perfumes que fixam a 
fragrância por muito mais 
tempo. Produzido nas ver-
sões Classic, Bouquet e 
Baby, oferece um conceito 
de sustentabilidade, usando 
na fabricação menor volu-
me de água, embalagens 
menores e caixas com me-
nor quantidade de papel.

Parati aposta agora no diferencial dos biscoi-
tos Wii. Recém-lançados no mercado, são leves, 
crocantes e com bastante recheio. Além de deter 
menos calorias, sua linha apresenta os sabores 
baunilha e chocolate em embalagens de 240g 
com oito mini pacotes internos de 30g. 

O Bacalhau Dias na Brasa chega como uma opção 
para o feriado de Páscoa. O item segue um rígido 
processo de industrialização junto à tradicional cura 
portuguesa às tecnologias avançadas de dessalgue 
e vitrificação. Oferecido em embalagens com peso 
médio de um quilo, com 100% carne de lombo, foi 
desenvolvido com altura e comprimento para preparo 
na brasa. Também pode ser preparado no forno, na 
panela, gratinado ou de outras formas. 

Florestal Balinha do
Coração com novidades 

Útil Química Novo 
Amaciante Concentrado

ParatiBiscoitos
recheados Wii

Dias na BrasaSugestão
para a Páscoa
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Ana Amélia Lemos Senadora

seca quanto as enchentes são fenômenos 
naturais que podem se transformar em catástro-
fes. O orçamento público não compreende essa 
diferença, e trata essas situações emergenciais da 
mesma maneira, como se os problemas decor-
rentes de uma ou de outra fossem os mesmos, 
mas não são. 

Os recursos disponibilizados pela União aos 
Estados e Municípios que enfrentam situações de 
emergência causadas por períodos de seca ou de 
enchentes são carimbados com a rubrica da ajuda 
humanitária. Esses recursos podem ser muito úteis 
em caso de enchentes e deslizamentos, na compra 
de colchões, cobertores e utensílios de primeira 
necessidade para alojar desabrigados, mas não 
possuem a mesma utilidade nos casos de seca. 
Esse problema tem origem na complexidade da 
burocracia estatal, e impede que municípios atin-
gidos pela seca possam utilizar recursos disponíveis 
em ações de prevenção à seca, ao invés de apenas 
remediar os seus efeitos.

As enchentes representam causam prejuízos 
imediatos, mas a seca “mata aos poucos”. Os 
prejuízos provocados pela seca ultrapassam os 
limites geográficos, causando perdas em toda a 
cadeia produtiva. As famílias de agricultores que 
agora estão perdendo suas lavouras, ou assistindo 
o gado morrer de fome e de sede estão vivendo 
com recursos da safra passada. Porém, daqui 
a alguns meses, quando não houver grãos para 
colher, ou gado para vender, terão esgotado sua 
capacidade financeira.

tanto a Como a agricultura e a pecuária fazem parte 
de uma grande cadeia produtiva, os danos serão 
também para o comércio e a indústria, que ven-
derão menos e produzirão pouco. A produção de 
alimentos será menor e, por consequência, seus 
preços irão aumentar, com prejuízo aos consu-
midores. Dificuldades no campo geram um ciclo 
negativo para toda a economia dos municípios, das 
regiões e do Estado. A Federação da Agricultura 
do Rio Grande do Sul estima que a colheita de 
2012 sofra perdas em torno de 33% nas lavouras 
de arroz, milho e soja, com prejuízos diretos de 
5,3 bilhões de reais. Esse número, somado ao seu 
impacto na indústria, no comércio e nos serviços, 
pode chegar a prejuízos de até 20 bilhões de re-
ais, e afetará cerca de um milhão de empregos. 
Somente a arrecadação de ICMS, pelo tesouro 
estadual, deverá diminuir 6,14%, o equivalente a 
1,1 bilhão de reais.

Essa situação caótica poderia ter sido ame-
nizada com ações preventivas simples, como 
a construção de poços, pequenas barragens ou 
açudes, para armazenar a água das chuvas durante 
o ano e utilizá-la durante a estiagem. Os gaúchos 
já sabem, há décadas, que dois em cada três anos 
serão marcados pela falta de chuvas, e mesmo 
assim, o Poder Público não consegue realizar 
ações de prevenção como essas, que necessitam 
de poucos recursos. Quando os produtores re-
solvem agir com recursos próprios, esbarram na 
legislação ambiental, que os impede de represar a 
água. Dilemas que precisam ser enfrentados logo, 
sem esperar a próxima seca.

feitos
econômicos da seca
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Edina Fassini Assessora jurídica da Agas

limites legais, a política 
de preços é livre e o mercado assenta-se na livre 
concorrência. A diferenciação de preços em razão 
da classificação de determinado produto não implica 
imposição de preços abusivos ou aumento arbitrário 
por parte das empresas, sendo prática usual no co-
mércio. A discriminação de preço ocorre com base 
em valor agregado a um serviço ou produto.

Surge, assim, a discussão sobre a existência 
de uma possível prática abusiva na venda de be-
bidas geladas com preço superior ao das bebidas 
não refrigeradas, conduta que afrontaria o Código 
de Defesa do Consumidor. 

Em linhas gerais, o Código de Defesa do 
Consumidor constitui um microssistema normati-
vo, que se insere dentro do ordenamento jurídico 
brasileiro como um todo e, particularmente, no 
interior do sistema de direito privado, que tem 
como eixo central o Código Civil. Tendo por 
função orientar as ações tanto do consumidor, 
quanto do fornecedor. 

Como se sabe, o sistema jurídico brasilei-
ro é interpretável a partir da ideia de sistema 
hierarquicamente organizado, no qual se tem 
no topo a Constituição Federal, se inserindo, 
simultaneamente, a lei n. 8.078/90 (CDC) nas 
etapas de decodificação e de constitucionalização 
do direito privado.

respeitados os A referida norma prevê, na sua aplicação, 
a participação de diversos órgãos públicos e 
entidades privadas de defesa do consumidor, 
bem como o incremento de vários instrumentos 
para a realização da Política Nacional de relações 
de Consumo. 

Nesse diapasão, estão os Procons – órgãos 
administrativos ligados à Secretaria da Justiça e 
do Desenvolvimento Social, com representação 
estadual ou municipal de defesa do consumidor, 
criados, na forma da lei, especificamente para 
este fim, com competências, no âmbito de sua 
jurisdição, para exercitar as atividades contidas 
no CDC e no Decreto nº 2.181/97, visando 
garantir os direitos dos consumidores, atuando 
preventivamente e buscando a harmonização 
das relações de consumo, a educação para o 
consumo, a repressão das práticas abusivas e 
infrações à lei através da aplicação das sanções 
administrativas cabíveis.

É fundamental observar que as compe-
tências são concorrentes entre União, Estados 
e Municípios no que se refere aos direitos dos 
consumidores, não havendo, portanto, relação 
hierárquica entre o DPDC e os Procons ou entre 
Procons. Os Procons são, portanto, os órgãos 
oficiais locais, que atuam junto à comunidade, 
prestando atendimento direto aos consumidores 
de forma independente.

ebidas refrigeradas X  
bebidas não refrigeradas 
B
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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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