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reivindicações
                                  desfecho de mais uma Ex-
poAgas com a certeza do dever cumprido, mas 
cientes de que o trabalho será ainda maior para 
que, em 2014, um ano emblemático para o Bra-
sil, superemos o recorde de R$ 333,8 milhões 
em negócios registrados na feira deste ano. Para 
a indústria, este é um momento de fixação de 
marcas, de justificação de investimentos, de ex-
pansão da carteira de clientes e de buscar novos 
horizontes. A ExpoAgas é um período ímpar, de 
qualificação, negócios e congraçamento, mas de 
posicionamento e reivindicações.

Por isso, saudamos a presença do governa-
dor do Estado, Tarso Genro, em nossa abertura 
oficial. Agradecemos o diálogo que o Governo 
do Estado tem com o setor supermercadista e 
a atenção a alguns dos nossos pleitos, como no 
caso da redução do ICMS da bebida de soja, 
do apoio ao setor atacadista e da indústria lo-
cal. Assim como batalhamos pela redução da 
alíquota das bebidas à base de soja, somos par-
ceiros também para colocar o suco de uva com 
a alíquota diferenciada de cesta básica. Atual-
mente, o suco de uva representa mais de 40% 
da produção de toda a uva do nosso Estado.

Nos últimos cinco anos, o comércio teve 
um crescimento superior ao da indústria, pela 
oportunidade de trazermos produtos do mundo 
todo, mas esse crescimento não é sustentável 
se não tivermos uma indústria crescendo junto. 
Não queremos que uma banca que comerciali-
ze produtos importados trazidos de ônibus do 

chegamos ao Paraguai seja sinônimo de liberdade econômi-
ca. É preciso que se forme uma consciência em 
prol do crescimento local: fomentar a circula-
ção de produtos locais importa em incremento 
de renda para o Estado. Quando se adquirem 
em outros estados produtos similares aos que 
temos aqui, a renda é auferida lá, não aqui; o 
emprego é gerado lá, não aqui; e não podemos 
mais aceitar essa transferência de riqueza para 
outros estados, simplesmente por caprichos ou 
políticas imediatistas. Não buscamos uma re-
serva de mercado, e sim o incremento do nos-
so mercado. Queremos um Estado forte, com 
uma indústria forte e com apoio efetivo às mi-
cro e pequenas empresas, o que redundará em 
aumento de riqueza e de empregos. Para tanto, 
cada um de nós tem um papel: Estado, contri-
buintes e consumidores. Mais do que nunca, 
temos que nos dar conta disso.

O Rio Grande do Sul é modelo para outros 
estados no controle e no aumento da sua arre-
cadação, e somos totalmente contra a criação 
de castas privilegiadas, muitas vezes do próprio 
setor público, em cima do suor de um povo 
trabalhador. O Governo tem feito um trabalho 
exemplar ao criar mecanismos para o aumento 
da arrecadação, mas há equações a serem mais 
bem resolvidas para um funcionamento correto 
da máquina pública. A eficiência arrecadatória 
do estado brasileiro não pode ter crescimen-
tos acima do PIB e nenhuma despesa pode ser 
maior que o crescimento do PIB. Como pode-

  ma ExpoAgas de  U
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mos aumentar em 70% os gastos com cargos 
de confiança se a nossa economia não tem este 
crescimento? A fórmula do descompasso é sim-
ples: o Governo cria gastos e vai atrás da receita, 
e um supermercado regula os seus gastos ao ta-
manho da sua receita. Precisamos da redução de 
Ministérios e da redução do tamanho do Con-
gresso. O que acontecerá se um pequeno super-
mercado possuir um número de diretores e fun-
cionários muito superior à sua necessidade? Fica 
lento e sem competitividade, e será questão de 
tempo para quebrar.

O RS é modelo para o Brasil e para o mun-
do no setor primário, em diversos segmentos, 
como laticínios, avícola e muitos outros, mas 
é necessário que se façam mais investimentos 
para a diversificação de culturas. Nos últimos 
meses, registramos, por exemplo, dificuldades 
de produção na erva-mate, que sofreu alta de 
até 40% nos preços. O consumidor é quem está 
pagando esta conta. Precisamos de mais investi-
mentos na cultura do trigo, já que é necessária a 
produção de 11 milhões de toneladas por ano, e 
atualmente estamos produzindo somente 4 mi-
lhões de toneladas.

Sabemos da necessidade do Governo gaú-
cho de ampliar a sua arrecadação, mas voltamos 
a solicitar a isenção do ICMS de itens da cesta 
básica também em nível estadual, assim como o 
ocorrido na esfera federal em grande iniciativa 
da presidente Dilma. O RS é um exemplo na 
desoneração do leite, fazendo com que o preço 
pago pelos gaúchos por este item seja o menor 
do Brasil. Lembramos da necessidade de a le-
gislação local prever expressamente a possibi-

lidade de creditamento do ICMS suportado na 
aquisição de material utilizado na construção 
e ampliação de nossas lojas. Também pedimos 
o restabelecimento do convênio que garantia o 
crédito de ICMS aos supermercados referente à 
energia elétrica. Pagamos mais de 25% de ICMS 
sobre a energia elétrica e, em nossa operação, 
60% do consumo de energia dos supermercados 
é para fins industriais, principalmente destinado 
a padaria e conservação do frio.

Gostaríamos de solicitar ainda, publicamen-
te, para as empresas de cartões e tickets, que re-
visem as taxas e prazos cobrados dos supermer-
cados. Do contrário, seremos obrigados a avaliar 
a criação de uma grande empresa de tickets e car-
tões reunindo todas as Associações de Supermer-
cados do Brasil, para que o setor passe a receber 
somente dessa empresa os seus tickets e cartões.

Além do grande palco de reivindicações, qua-
lificação e bons negócios, a ExpoAgas 2013 nos 
proporcionou um momento especial: a homena-
gem ao presidente da Fecomércio-RS, senhor Zil-
do De Marchi, com o título de Supermercadista 
Honorário de 2013. Este justo reconhecimento 
não poderia estar em melhores mãos, já que há 
muitos anos admiramos Zildo pela sua atividade 
visionária e empreendedora como precursor na 
introdução dos iogurtes e do leite em saquinho 
para as famílias brasileiras.

Obrigado a todos os colegas de diretoria, 
aos supermercadistas, fornecedores e profissio-
nais deste setor, que ao construírem a história 
da ExpoAgas nesses 32 anos estão construindo 
também a história de sucesso do setor super-
mercadista gaúcho. Uma boa leitura!
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negócios do ano anterior e se firma como o principal evento do varejo gaúcho. Durante os três dias, os 
visitantes conheceram o que há de mais moderno em produtos e métodos de gestão de negócios
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i sempre à frente do seu tempo. Assim é o 

atual presidente da Federação do Comércio de 
Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande 
do Sul (Fecomércio-RS), Zildo De Marchi. 
Homenageado com o título de Supermerca-
dista Honorário na ExpoAgas 2013, o empre-
sário natural de Montenegro é o responsável 
por trazer o iogurte para o Brasil, além de ter 
sido pioneiro em segmentos até então inex-
plorados, como as especiarias. Aos 22 anos, 
ingressou na Laticínios Lacesa para trabalhar 
no almoxarifado, mas nove anos depois já 
era um dos diretores, e com 47 assumiu o 
cargo de diretor-presidente. Após a venda 
da empresa, De Marchi adquiriu a Uniagro. 
A trajetória sindical é antiga. Fundou e pre-
sidiu o Sindicato da Indústria de Laticínios 
(Sindilat-RS) e participou da diretoria da 
Fiergs e do conselho deliberativo da Federasul. 
Hoje, além de lutar pelos interesses do varejo 
e do serviço por meio da Fecomércio-RS, diri-
ge o Sindiatacadistas, compreendendo como 
poucos a relação entre indústria e comércio.

AGAS Na ExpoAgas 2013, o senhor recebeu o 

Prêmio Supermercadista Honorário. O que esse 

reconhecimento agrega para o senhor e para a 

Fecomércio-RS?

ZDM Foi uma grande satisfação ter recebido 
essa comenda da Agas, por ter uma ligação 
com o setor desde o início dos supermer-
cados no Rio Grande do Sul. Sempre tive 
uma relação próxima com o autosserviço, 
até em razão da minha atividade sindical. 
Mais tarde, quando assumi a Fecomércio-
-RS, esse relacionamento com a Agas 
passou a ser extremamente importante para 
o bom funcionamento do sistema. Então, 
considero essa homenagem, homologada 
por unanimidade, um reconhecimento e, ao 
mesmo tempo, uma satisfação pelo tempo 
de convívio com os supermercadistas.

AGAS  O senhor foi um dos precursores, pela 

Lacesa, da introdução dos iogurtes e do leite 
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em saquinho no Rio Grande do Sul. De onde 

veio essa inspiração? E como foi a implantação 

desses produtos?

ZDM Essa é uma história longa, mas vou ser 
sucinto. A Lacesa foi a pioneira no desen-
volvimento da indústria de laticínios no Rio 
Grande do Sul. Quando surgiram os super-
mercados, nós lançamos todos os derivados 
embalados que não existiam, como os quei-
jos fatiados, queijos cortados em pedaços, 
novas variedades de queijos, creme de leite, 
doce de leite e requeijão. Posteriormente, 
vimos que no leite – abastecido na época 
com dificuldades, porque se utilizavam gar-
rafas e engradados – o peso do líquido era de 
apenas 50%, além de não haver mais garantia 
de qualidade. Assim, precisávamos de uma 
embalagem descartável. Como o leite era 
tabelado, a caixinha era uma opção cara. Foi 
aí que surgiu a ideia de usar o saquinho plás-
tico. Mais tarde, o preço do leite foi liberado 
e passamos também a vendê-lo em caixinha. 
O iogurte veio depois. Em 1968 aconteceu 
o lançamento na Europa, e nós conhecemos 
o produto em um congresso naquela época. 
Percebemos que poderia ser trazido para o 
Brasil. Foi a Lacesa que, em 1970, junto com 
a Poços de Caldas, lançou o iogurte no país, 
com uma concessão à marca Danone. Depois 
vieram as outras marcas e toda a tecnologia 

que hoje está bem difundida, como as sobre-
mesas e bebidas lácteas e os queijos frescos.

AGAS Além da Fecomércio-RS, o senhor atua tam-

bém na Uniagro. Como surgiu a ideia de se tornar 

um empreendedor?

ZDM O empreendedorismo está inserido 
dentro do estilo e da formação de cada um.  
A empresa iniciou as atividades no comér-
cio, mas passou também a atuar na indús-
tria. Quando a Lacesa, por circunstâncias, 
vendeu a indústria de lácteos, optei, com 
a Uniagro, por lançar um produto inédito, 
que são as especiarias. Hoje a empresa 
está consolidada no mercado e tem várias 
marcas, como a Feliz e a Monde. Implanta-
mos no Brasil as frutas secas embaladas com 
várias apresentações e tipos de embalagem, 
mas a nossa linha de produtos conta com 
azeites, vinagre balsâmicos, bebidas e outros 
produtos especiais. Hoje, vejo que o merca-
do brasileiro está cada vez mais internacio-
nalizado. Somos um país com potencialida-
de e nosso futuro já está inserido dentro do 
contexto das nações desenvolvidas. 

AGAS A trajetória do senhor está ligada ao au-

tosserviço gaúcho. Hoje, como o senhor avalia a 

relação entre supermercadistas e fornecedores?

ZDM Os supermercadistas têm uma missão 
importantíssima: colocar à disposição do 
consumidor tudo aquilo que o mercado 
exige e pode adquirir. Naturalmente, os 
fornecedores precisam ter uma boa ligação 
com os lojistas e a sensibilidade de encontrar 
e desenvolver produtos em que o consumi-
dor tenha interesse. Essa relação é muito 
importante e tem que ocorrer dentro de um 
contexto, de acordo com a exigência e a de-
manda do sistema de distribuição. No Brasil, 
a logística é muito complexa, e a Agas e a ”“

Hoje, vejo que o mercado 

brasileiro está cada vez mais 

internacionalizado. Somos um país 

com potencialidade e nosso futuro 

já está inserido dentro do contexto 

das nações desenvolvidas
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Abras sempre trazem informações e orien-
tam os associados a se adequarem nas novas 
realidades. Acredito que essa relação entre 
fornecedor e supermercadista é positiva, 
porque sem essa sintonia final não há a 
possibilidade de avançar. Podemos dizer 
que o Rio Grande do Sul é, nesse sentido, 
um exemplo para o Brasil. Aqui, as lojas 
têm uma apresentação capaz de desafiar 
qualquer outra no mundo.

AGAS  A Fecomércio é uma parceira da Agas. 

Juntas, as duas entidades têm lutado por me-

lhorias para o comércio. Qual a importância do 

autosserviço no contexto do varejo?

ZDM Os supermercados representam 
uma opção qualificada de compras para 
o consumidor. O cliente entra em uma 
loja e tem sempre à disposição aquilo que 
procura, além de ser um local em que são 
apresentados e sugeridos novos produtos. 
Isso cria novas alternativas de consumo. 
As lojas são uma referência naquilo a que 
se propõem: um ponto de exposição per-
manente à disposição do consumidor.

AGAS  O diferencial de alíquota do ICMS entre os 

estados tem sido um obstáculo para o forta-

lecimento do varejo gaúcho. Quais seriam os 

benefícios de uma reforma tributária?

ZDM Essa guerra tributária entre os estados 
atinge toda a cadeia produtiva. Cada unidade 
federativa tem a necessidade de trabalhar 
dentro de seus orçamentos, mas, por outro 
lado, precisa atrair investimentos e empresas 
com benefícios. Isso cria um conflito e, inclu-
sive, uma distorção dentro do fluxo econô-

mico. Deveria haver uma norma de tributos 
para todo o Brasil para que se evitasse esse 
tipo de confronto entre os estados. A reali-
dade atual repercute nos investimentos, que, 
muitas vezes, não são bem aplicados e aca-
bam afetando o desempenho das empresas.

AGAS A escassez de mão de obra qualificada 

atinge todos os setores da economia. Por que 

isso acontece e como a Fecomércio-RS tem 

atuado para solucionar esse problema?

ZDM A Fecomércio-RS é a entidade sindical 
que conta em sua base com duas entidades 
importantíssimas: o Senac e Sesc. O Se-
nac tem uma contribuição importante na 
formação de mão de obra. Por ano, mais de 
230 mil alunos passam pelos cursos ofere-
cidos aqui no Estado. Neste momento, por 
exemplo, temos em sala de aula em torno de 
44 mil alunos. Em pesquisa recente, fomos 
avaliados no país como o Senac de melhor 
desempenho no que se refere ao ensino a 
distância. Já o Sesc dá o apoio para o lazer e 
bem-estar dos colaboradores. Neste ano, só 
para veraneio, serão adquiridos em torno de 
350 mil leitos na rede hoteleira para oferecer 
a quem trabalha no comércio e em empresas 
de serviços e de turismo. Há ainda outros 
benefícios, em saúde e em entretenimento. 
São opções para toda a família: desde as 
crianças, com o Sesquinho, até os adultos, 
com mais tempo de vida.

s supermercados 

representam uma opção 

qualificada de compras para 

o consumidor. O cliente entra 

em uma loja e tem sempre à 

disposição aquilo que procura
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AGAS  Desde que o senhor assumiu a Fecomércio-RS, em 2010, tem aler-

tado sobre os entraves para o desenvolvimento do Estado. Quais são as 

principais bandeiras da entidade?

ZDM Temos, entre nossos objetivos, a disposição em fortalecer as 
nossas bases e em aumentar o número de associados nos sindicatos. 
Além disso, buscamos orientar todas as lideranças para que exista 
uma sintonia entre os diferentes setores que participam da Fecomér-
cio-RS. Precisamos ter uma boa relação com as entidades associativas, 
e elas entre si, para que, por meio da soma de esforços, seja possível 
dar continuidade ao desenvolvimento do Estado, superando os desa-
fios permanentes. Só com uma boa orientação e uma boa formação 
profissional de todos que operam no setor será possível crescer.

AGAS  A presença de produtos chineses é comum no varejo local. Hoje, 

como anda a relação do comércio com a indústria gaúcha?

ZDM Com a abertura às importações, nós estamos inseridos dentro 
do mercado mundial. Isso não acontece apenas com o comércio, 
mas com a própria indústria. Para você ter uma ideia, alguns produ-
tos produzidos em outros países dos Brics – Rússia, Índia, China e 
África do Sul, todos em estágio econômico semelhante ao do Brasil 
– têm tributos e custos trabalhistas 50% mais baratos. É por isso 
que temos perdido indústrias. O Rio Grande do Sul não tem conse-
guido avançar nessa área estratégica de incentivos à produção. Neste 
ano, estamos felizes porque o Estado teve uma safra extraordinária, 
capaz de sustentar a economia. Entretanto, basta qualquer variação 
climática e podemos entrar em depressão. Por isso, há uma neces-
sidade de fortalecer a economia em todos os sentidos, para que 
possamos seguir competitivos e com segurança para as empresas.

AGAS  O perfil do consumidor gaúcho mudou bastante nos últimos 30 

anos. O senhor, a quem o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, consi-

dera um visionário, aponta quais tendências em relação ao comportamento  

do consumidor no ponto de venda?

ZDM Procuro acompanhar a tendência da economia, através da 
Agenda 20-20 (movimento que luta por uma agenda estratégica 
para o desenvolvimento do Estado), e ficar atento às demandas 
do mercado e às expectativas do consumidor, porque é ele quem 
comanda o mercado e o desenvolvimento do país. Acredito que o 
setor supermercadista crescerá, nos próximos anos, cada vez mais. 
Neste ano, estão previstos 87 novos shopping centers no país, e, em 
geral, são espaços que sempre contam com um grande supermer-
cado. A nossa economia está sintonizada com o resto do mundo, 
então reduzir os tributos internos é uma necessidade para manter 
o desenvolvimento. Para os supermercadistas: quem se mantiver 
atualizado, investir na estrutura das lojas e na qualificação da gestão 
sempre estará na liderança.
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Mercado de flores 
aquecido
Presentes nas mais diversas ocasiões, as flores e plantas orna-
mentais integram um mercado em franca expansão. Acompa-
nhando o desempenho da economia mundial, a expectativa 
é de que a produção brasileira movimente cerca de R$ 4,8 
bilhões em 2013. De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Floricultura (Ibraflor) e a Câmara Setorial Federal de Plantas 
e Flores, o setor tem registrado um aumento anual de 8 a 12% 
nas vendas desde 2007. As entidades acreditam que esse resul-

tado favorável não seja apenas reflexo 
da estabilidade econômica, mas da 
qualidade e da diversidade dos pro-
dutos disponibilizados no mercado. 
Conforme a Ibraflor, o país conta com 
7,6 mil produtores de flores e plantas, 
que cultivam mais de 350 espécies com 
cerca de 3 mil variedades. Isso gera 194 
mil empregos diretos, tendo quase a 
metade (96 mil) das vagas voltadas à 
produção. Há ainda 39,7% (77 mil) 
relacionadas com o varejo, 3,1% (6 mil) 
na área de distribuição e as demais (15 
mil) em outras funções, principalmente 

de apoio. No entanto, o brasileiro gasta, em média, apenas R$ 23 
por ano com produto, enquanto na Europa o consumo per capita 
de flores gira em torno de R$ 141.

Nicolini reabre 
atacarejo 
O Super Nicolini, de Bagé, reinaugurou 
sua unidade de atacado e varejo no muni-
cípio, localizada no bairro Santa Tecla. A 
cerimônia aconteceu no dia 6 de agosto. 
O atacarejo trabalha com até três tipos 
de preços: por unidade, para rancho e 
por atacado. Assim, a loja recebe tanto 
consumidores finais quanto pequenos 
comerciantes da região. Um vídeo promo-
cional está circulando pelas mídias sociais 
para divulgar a reabertura da loja “2 em 
1”. A rede de supermercados Nicolini é 
uma das mais premiadas pelo Ranking 
Agas de supermercados.
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Governo zera IPI sobre açúcar 
não refinado 
Um decreto publicado no Diário Oficial da União retirou a alíquota 
de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do açúcar amorfo. A 
categoria engloba variedades como o açúcar cristal, o mascavo e outros 
tipos não refinados. Anteriormente, os produtos pagavam 5% de IPI.
A desoneração já havia sido anunciada em março. De acordo com o Mi-
nistério da Fazenda, entendeu-se que o açúcar não refinado está incluído 
na cesta básica e, por isso, deve ser 
desonerado integralmente.
Com a retirada do imposto, o 
governo deve deixar de arrecadar 
R$ 45 milhões até o fim de 2013. 
Estima-se uma renúncia fiscal de 
R$ 108 milhões anuais a partir do 
ano que vem.

Brasileiros estão 
mais sofisticados
Mesmo com um primeiro semestre de 
vendas tímidas em alimentos, bebidas, 
limpeza do lar e higiene pessoal, os brasi-
leiros mostram-se mais sofisticados. Isso é 
o que aponta o estudo Consumer Insights, 
da Kantar Worldpanel, que monitorou o 
volume de produtos adquiridos nos seis 
primeiros meses do ano. De acordo com 
a pesquisa, a variação de produtos co-
mercializados cresceu 2% em relação ao 
mesmo período de 2012. A estabilidade, 
porém, só foi alcançada graças à manuten-
ção das compras das classes D e E.
O estudo mostra ainda que a situação se 
inverteu entre janeiro e julho de 2013, 
principalmente pelo aumento de pre-
ços. Observa-se queda de 2% tanto em 
unidades como em volume de bens não 
duráveis adquiridos, embora o valor gasto 
pelas classes D e E no período represente 
acréscimo de 7%. Após o ingresso das 
categorias não básicas à cesta de compras 
das classes menos favorecidas em 2012, 
o destaque é a classe C. Nesse ano, esses 
consumidores dobraram o acréscimo de 
produtos não básico (com variação de 
4% para 8%).

    



Comércio de  
carne em pauta
O programa Pecuária Sustentável, ini-
ciativa do Ministério Público Federal 
(MPF) e da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), tem como ob-
jetivo incentivar a adoção de melhores 
práticas de comercialização da carne 
bovina no país. A Abras recomenda que 
os supermercados mantenham progra-
mas próprios de qualidade e segurança 
alimentar, bem como adquiram somente 
produtos carimbados pelo Sistema de 
Inspeção Federal. Isso é uma garantia de 
que as carnes não provêm de frigoríficos 
clandestinos ou fazendas com passivo 
ambiental. A entidade também sugere 
o uso do selo de Pecuária Sustentável, 
com o consentimento das associações 
estaduais, para divulgar as boas práticas 
aos clientes. Mais informações no site da 
Abras: www.abras.com.br.

Clima preocupa produtores
A possibilidade de uma nova seca nos Estados Unidos pode trazer 
reflexos para a agricultura brasileira. As mudanças climáticas no Meio-
Oeste norte-americano, ao final da safra, provoca alta no preço da soja 

e do milho. Com isso, aumenta o risco 
de a inflação crescer no Brasil.
No final de agosto, os contratos de soja 
negociados na bolsa de Chicago chega-
ram a 4,6% – o maior aumento registra-
do em um único pregão desde outubro 
de 2011. O milho também alcançou o 
mais alto índice desde junho do ano 
passado: 6,5%. Ao mesmo tempo, o 
trigo cresceu 3,5%. 
O aquecimento do mercado ainda gera 
dúvidas sobre a perspectiva de queda 
nos preços domésticos dos alimentos 

do segundo semestre. Para os produtores brasileiros, a combinação da 
valorização dos produtos e do dólar sinaliza uma nova safra de bons re-
sultados. O indicador Cepea/Esalq projeta a saca de soja a R$ 75,3, com 
alta de quase 16% no último mês – o maior desde janeiro passado. 
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Abilio Diniz deixa o 
Pão de Açúcar
O empresário Abilio Diniz deixou o comando do Grupo Pão de 
Açúcar (GPA). Após fechar um acordo com o grupo francês Ca-
sino, em 6 de setembro, ele renunciou à presidência do Conselho 
de Administração da empresa, fundada por seu pai em 1948. 
Interinamente assumiu o cargo o vice-presidente do conselho 
administrativo, o francês Arnaud Joachim Strasser. A eleição 
de um novo presidente depende da aprovação do Conselho de 
Administração e dos acionistas. Abilio fica na BRF, a companhia de 
alimentos criada a partir da junção da Sadia e da Perdigão. A saída do 
empresário põe fim à disputa com o grupo francês Casino, acionista 
controlador do Pão de Açúcar desde junho de 2012. Com o acordo, 
após dois anos de negociações, o Grupo Diniz passou a ser titular de 
23,4 milhões de ações do GPA, o que representa 8,88% do capital 
social da companhia. Um dos herdeiros de uma das maiores empresas 
de varejo do país, Abilio comandou a reestruturação da companhia 

em 1991. Com a abertura de capital 
na bolsa de valores, o empresário 
arrecadou mais de 300 milhões entre 
1995 e 1997. As negociações com o 
Casino se iniciaram em 2005, quando 
o grupo injetou R$ 2 bilhões no Pão 
de Açúcar. De lá para cá, a relação 
foi bastante conturbada em função 
da disputa pelo controle da empresa 
e divergências.

Limites de contaminantes 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a resolução 
número 42, em 30 de agosto, que regulamenta no âmbito do Mercosul 
os limites máximos de contaminantes inorgânicos em alimentos. A nova 
legislação determina que os níveis de arsênio, cádmio, chumbo, estanho 
e mercúrio deverão ser os mais baixos possíveis, devendo prevenir-se a 
contaminação do alimento na fonte. Dessa forma, o elaborador do produto 
deverá comunicar e justificar a proporção dos ingredientes no produto. Caso 
não haja a comunicação do fator de concentração ou diluição necessário 
ou a autoridade sanitária considerar este fator inadequado, o dado será 
definido a partir da informação disponível. No caso do arsênio, os limites 
máximos de contaminantes inorgânicos são divididos em 28 categorias, 
que vão desde óleos e gorduras (0,10 mg/kg) a castanhas (0,80 mg/kg). A 
resolução, porém, não se aplica aos alimentos para lactantes e crianças de 
primeira infância. O descumprimento do regulamento constitui infração 
sanitária, nos termos da lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo 
das responsabilidades civil, administrativa e penal.
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Vendas de leite
em alta
A comercialização de leite longa vida 
cresceu 3,9% no primeiro semestre deste 
ano, em relação ao mesmo período de 
2012. Conforme a Associação Brasileira 
da Indústria de Leite Longa Vida (ABLV), 
foram 3,2 bilhões de litros vendidos nos 
primeiros seis meses de 2013. A previsão 
da entidade é de que os negócios perma-
necerão aquecidos, devendo atingir 4% 
na comparação com o ano passado. Em 
2012, segundo a ABLV, foram vendidos 
6,1 bilhões de litros de leite longa vida no 
Brasil, movimentado R$ 14 bilhões. Os 
bons resultados, conforme o presidente 
da ABLV, Cláudio Teixeira, são reflexo 
do aumento da renda média das famílias, 
o que ocasionou a substituição do leite 
pasteurizado pelo longa vida.
O desaquecimento da economia, no 
entanto, já é sentido no bolso do consu-
midor. Em 2012, as vendas cresceram 
5,3% na comparação com o ano anterior, 
totalizando 6,125 bilhões de litros.

Folha digital 
em 2014
A partir de 2014, empresas de todas as áreas 
terão de se adaptar a nova forma de presta-
ção de contas de seus funcionários. O cro-
nograma de adequação à folha de pagamen-
to digital, o eSocial, começa com as grandes 
empresas no primeiro semestre. A partir de 
julho é a vez dos mi-croempreendedores 
individuais (MEIs), pequenos produtores 
rurais, empresas de lucro presumido e do 
Simples Nacional. O eSocial é um projeto 
do Governo Federal para unificar o envio 
de informações pelo empregador sobre seus 
empregados. A sigla representa o Sistema 
de Escrituração Fiscal Digital das Obriga-
ções Fiscais, Previdenciá-rias e Trabalhistas, 
e integra o Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped). O projeto envolve dados 
da Receita, Ministérios do Trabalho e da 
Previdência, INSS e a Caixa.  

    



Walmart registra 
déficit operacional
A rede de supermercados Walmart 
declarou que teve prejuízo operacional 
no Brasil durante o segundo trimestre 
do 2013, em relação ao mesmo período 
do ano passado. Embora o tíquete 
médio tenha aumentado 6,6%, o 
tráfego de pessoas nas lojas caiu 5,5%. 
Por outro lado, a empresa registrou 
crescimento de 2,8% nas vendas líquidas 
entre abril e junho, ficando atrás dos 
concorrentes Carrefour e Pão de Açúcar. 
O Walmart explica que os números 
foram prejudicados pelo calendário, 
já que a Páscoa foi antecipada para o 
primeiro trimestre do ano. As lojas 
da bandeira Sam’s Club registraram 
desempenho  na s  vendas  aba ixo 
das expectativas, mas a companhia 
garantiu que a rede Maxxi Atacado está 
com resultados positivos de receita.

Reposicionamento do Rissul
O Supper Rissul lançou no dia 28 de agosto o seu novo posicionamento: 
Quem vive do seu lado vive do seu jeito! O conceito foi apresentado ao 
público, durante evento no Villa Petit, em São Leopoldo. Para chegar 
a essa nova proposta, a rede de supermercados realizou estudos e pes-
quisas que buscaram saber o que o cliente busca em suas experiências 
de compra, mostrando um supermercado próximo, com atendimento 
amigável e pessoas interessadas em bem servir. O evento contou com a 
presença do presidente Augusto De Césaro (foto). 
Por meio do reposicionamento, o Supper Rissul quer tornar a vida 
prática dos clientes em todos os momentos. Com 42 lojas espalhadas 

pelo Vale do Sinos, Região 
Metropolitana, Serra Gaúcha, 
Vale do Paranhana e Litoral, a 
rede se consolidou por sua tra-
dição em ser o supermercado 
do bairro, onde o cliente tem 
as opções de produtos de que 
precisa com facilidade, sem 
sair de perto da sua casa. 
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Perfumarias na preferência 
das mulheres
Na opinião de 600 consumidoras de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Porto Alegre e Recife, as perfumarias são o melhor 
local para se comprarem produtos de higiene e beleza. De 
acordo com a pesquisa realizada pela Nielsen, elas associam 
a esses estabelecimentos facilidade de conveniência, aten-
dimento e novidades. 
Reflexo da piora do cenário macroeconômico, as vendas de 
produtos de higiene e beleza no varejo brasileiro estão em 
declínio. Conforme a empresa, no primeiro semestre do ano 
houve crescimento de 1,5% na comercialização do segmento. O 
resultado, segundo a empresa, está abaixo dos 10% registrados 
nos primeiros seis meses do ano passado. 
O maior faturamento, conforme a Nielsen, é resultado da 
aposta em novas categorias de produtos, como a coloração para 
cabelos, e itens mais sofisticados (desodorantes em aerossol, 

sabonetes líquidos e 
antibacterianos). Ao 
mesmo tempo, obser-
va-se recuo no volume 
de vendas de higiene 
e beleza (0,8%). Já 
a queda média de 
todos os bens de con-
sumo alcançou nesse 
quesito 2,6%. 
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Cresce confiança 
nas redes sociais
A ampla interatividade e a liberdade de 
expressão fazem com que as mídias sociais 
conquistem cada vez mais adeptos no 
mundo. Estudo realizado pela consultoria 
internacional de negócios Bain & Company 
aponta que a confiança dos brasileiros na 
internet está aumentando. De acordo com 
a pesquisa global Management Tools & 
Trends 2013, 85% dos executivos parti-
cipantes consideram que as mídias sociais 
melhoraram a relação das marcas com 
seus clientes e consumidores. Em países 
da América Latina, como Brasil e México, 
o índice cai para 76%. Já na América do 
Norte, 48% dos entrevistados veem bons 
resultados na social media, enquanto na 
Europa essa conexão torna-se positiva a 
43% das pessoas. 

Monitoramento de 
acidentes
O Instituto Nacional de Metrologia (In-
metro) possibilita que o cidadão relate a 
ocorrência de acidentes de consumo. Por 
meio do novo Sistema de Monitoramento 
de Acidentes de Consumo (Sinmac), pode-
se registrar quando um produto ou serviço 
provoca dano à saúde ou à segurança do 
consumidor. Conforme o Inmetro, esse 
dano pode ser causado por um defeito no 
produto ou serviço, pela falta de informação 
ou ainda por informações incorretas em rela-
ção ao seu uso. No endereço www.acidente-
consumo.inmetro.gov.br também é possível 
ter acesso ao banco de dados do órgão, com 
informações por setores, produtos, estados 
e datas de todos os registros desde 2006. A 
partir dos relatos, o instituto encaminhará 
os casos que não forem relativos aos 450 
produtos que regulamenta aos órgãos. Assim, 
entidades como a Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon) e a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) poderão to-
mar as providências necessárias para garantir 
a saúde e segurança do cidadão. 

Menos clientes nos 
supermercados
A alta da inflação reduziu a ida dos brasileiros em até quatro vezes ao 
supermercado. Conforme pesquisa da Kantar Worldpanel, os consumi-
dores das classes DE foram os que mais optaram em fazer aquisições 
maiores, diante de preços vantajosos. Ao mesmo tempo, a classe C 
gastou mais 14% nas compras feitas no primeiro semestre. De acordo 
com o levantamento, a média de despesas no período cresceu 11%, em 
relação aos seis primeiros meses de  2012. Já o volume de produtos 
adquiridos teve alta de 3%.
O estudo aponta também que dobrou o interesse por produtos não bá-
sicos de maior apelo à saúde ou pela praticidade. Já as classes AB estão 
consumindo mais os itens básicos, como arroz e feijão (5%). Enquanto 
isso, os clientes da classe C incrementaram em 8% o volume de itens 
mais sofisticados. Destaque para produtos como detergente líquido para 
roupa, suco pronto, requeijão, molhos e alvejante sem cloro.

    



Ações 
do Carrefour
A direção do Carrefour analisa a possibilida-
de de disponibilizar ações da rede por meio 
de oferta pública inicial. O assunto vem 
sendo debatido nas reuniões do conselho 
de administração da companhia na França. 
Inclusive o Brasil é cotado para abertura 
de capital de suas subsidiárias. A visita do 
presidente mundial do Carrefour, George 
Plassat, em setembro ao Brasil movimen-
tou o mercado devido à possibilidade de 
abertura de capital às unidades do país. 
A rede varejista preferiu não comentar o 
que considera especulações. Segunda rede 
de varejo do mundo, o Carrefour já foi alvo 
de negociações do empresário Abilio Diniz 
para uma fusão com o Grupo Pão de Açúcar. 
Plassat também trata no país sobre o novo 
executivo que deve comandar o Atacadão. 
O holandês Gerard Scheij deixou o cargo no 
início de setembro. 

Consumo deve crescer 10% 
O consumidor brasileiro deve gastar 10% mais neste ano. Conforme estudo 
da Pyxis Consumo Ibope, o consumo no país em 2013 deve chegar a R$ 1,55 
trilhão. Na preferência das famílias brasileiras, segundo o levantamento, estão 
automóveis particulares. Com os custos da aquisição do veículo somam-se 
manutenção, taxas, seguro e combustível, totalizando 18% dos gastos totais. 
Ao ano, isso representa R$ 278 bilhões, tendo a classe B como responsável por 
pouco mais da metade dessa demanda. 
A alimentação no domicílio é o segundo item que mais pesa no bolso da popu-
lação (16%), devendo chegar a R$ 250 bilhões até o final deste ano. Somado 
às refeições de rua, esse 
montante passa a repre-
sentar R$ 378 bilhões. A 
população ainda prioriza 
despesas com vestuário 
(8%), projetando-se R$ 
128 bilhões para este 
ano. Neste quesito, as 
classes C e B consomem 
juntas 80% de roupas.
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Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

CAXIAS DO SUL

1º/out
Padronização do setor de hortifrútis
Instrutor: Cleonice Dias

2/out
Empacotador Nota Dez
Instrutor: Cleize Gallas

3/out
Compras e negociação
Instrutor: Rodolfo Landgraf

VACARIA

7/out
Atendimento excelente a clientes
Instrutor: Cleize Gallas

8/out
Gestão de perecíveis
Instrutor: Mário Rivas

9/out
Padronização do setor de hortifrúti
Instrutor: Cleonice Dias

10/out
Transformando atendentes em 
vendedores
Instrutor: Salvador Fraga

Informações: capacitacao@agas.com.br. 

FARROUPILHA

14/out
Cartazista: o cartão de visitas da loja
Instrutor: Sérgio Vieira

15/out
Gestão de perecíveis
Instrutor: Mário Rivas

16/out
Padronização de hortifrúti
Instrutor: Cleonice Dias

17/out
O açougue de sucesso
Instrutor: Luiz Carlos Jantzen

TRAMANDAÍ

21/out
Chefe de loja
Instrutor: Salvador Fraga

22/out
Gestão de perecíveis
Instrutor: Cleonice Dias

23/out
Gestão de resíduos sólidos em 
supermercados
Instrutor: Mário Rivas

23/out
A revolução nas vendas
Instrutor: Rogério Machado

24/out
A importância do coaching  
para o sucesso nos negócios 
Instrutor: Eduardo Mendonça

24/out
A mágica de pensar grande
Instrutor: Janer Costa

CIDREIRA

28/out
Atendimento excelente  
a clientes
Instrutor: Lexandra Tregnago

29/out
Operadores de check-out
Instrutor: Cleize Gallas

30/out
Chefe de loja
Instrutor: Salvador Fraga

31/out
Gestão de perecíveis
Instrutor: Mário Rivas

Horário dos cursos: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

23 e 24/out
45ª Convenção Regional de Supermercados, em Tramandaí

25/nov
Carrinho Agas, em Porto Alegre

Informações: 
eventos@agas.com.br

Agenda de eventos

Agenda de cursos
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Troca mais rápida
Geladeiras, fogões, televisores, computadores e celulares devem 
entrar na lista dos chamados produtos essenciais. Com a medida, 
os aparelhos terão regras mais severas para a solução de defeitos de 
fabricação. Se constatadas falhas até 90 dias após a compra do pro-

duto, o consumidor deverá ter seu problema 
solucionado em até 10 dias úteis, no caso 
de capitais e regiões metropolitanas. No 
interior, o período será de 15 dias úteis. 
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Livro conta a história da 
automação no país

GS1 Brasil, que completa 30 anos, publicou 
um livro resgatando a história da automação 

no país. Órgãos governamentais, universidades e 
parceiros da entidade receberam exemplares da 
obra. A publicação está disponível também para 
download gratuito na loja iTunes da Apple. Há 
ainda uma extensão multimídia do projeto GS1 
Brasil 30 anos na internet. 

Centro de Distribuição 
amplia capacidade 

novo Centro de Distribuição da Uniagro 
quadriplicou a capacidade de armazenamento 

da empresa e abriu espaço na sede, em Porto 
Alegre, para triplicar a produção. O novo 
empreendimento tem mais de 2 mil m² e está 
localizado no Mega Intermodal, em Esteio. O 
terminal ferroviário com acesso ao Porto de Rio 
Grande deve facilitar a chegada dos produtos 
importados pela empresa.

O

Latco veicula comercial 
dos Leites Crioulo

Indústria de Laticínios Latco investiu em 
um comercial televisivo dos produtos Leites 

Crioulo, lançados recentemente pela marca. A 
propaganda deve ser veiculada nos meses de 
setembro e outubro nas emissoras Globo (RPC) e 
Record (RIC) da praça de Curitiba. A ideia é que 
o comercial funcione como um piloto para medir 
o impacto da propaganda televisiva na população. 
Se o resultado for satisfatório, a empresa pretende 
expandir a veiculação para outras regiões do país. 
Os Leites Crioulo, produto de categoria premium, 
são enriquecidos com vitamina A e D.  

A

A

Kitkat em versão robô
ecnologia com sabor de chocolate. O 
novo Android do Google vai se cha-

mar Android Kitkat. A plataforma móvel 
recebeu esse nome em alusão ao wafer 
com cobertura de chocolate da Nestlé. 
O anúncio da parceria e do novo sistema 
foi feito em setembro pela empresa. Mais 
de 50 milhões de barras de kitkat no for-
mato do famoso robô estarão disponíveis 
em 19 países, incluindo o Brasil. Uma 
pequena quantidade do chocolate em 
embalagem comemorativa também deve 
ser oferecida como prêmio em mercados 
selecionados.

Creme dental vitorioso
Colgate venceu pela 12ª vez consecutiva o 
Prêmio Marcas de Confiança, na categoria 

Creme Dental. A marca recebeu 64% dos votos na 
análise realizada pela revista Seleções e pelo Ibope 
Inteligência. O estudo, que apurou a confiança 
dos consumidores em 36 categorias de produtos, 
foi feito por meio de votação online com 1.500 
pessoas, entre maio e junho de 2013. 

T
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Iniciativa completa
cinco anos

programa Pedigree Adotar é tudo de bom, 
iniciativa da Mars que incentiva a adoção 

e posse responsável de cães abandonados, 
transformou a realidade de mais de 4 mil 
animais só em 2013. A ação, que completa 
cinco anos em outubro, já ajudou cerca de 39 
mil cachorros a encontrarem um lar por meio 
das 33 ONGs parceiras, distribuídas em 11 
estados brasileiros.   

O



Inaugurado novo 
Centro de Distribuição

Bebidas Fruki S.A. inaugurou oficialmente 
seu novo Centro de Distribuição em 

27 de agosto. Localizado em Canoas, o 
empreendimento tem 40 mil m² de área total. 
A estrutura conta com um moderno centro 
administrativo e um amplo pavilhão de logística, 
que somam 15 mil m² de área construída. 
A obra é resultado de um investimento 
aproximado de R$ 20 milhões e vai atender a 
Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral.

A

A

Aposta em cervejas premium 
Ambev está apostando na ampliação de seu 
portfólio de cervejas premium. A empresa 

lançou, recentemente, a Bohemia Imperial e 
apresentará o chope Brahma Weiss durante a 
Oktoberfest, em Blumenau.  

Alonso e AC/DC 
em campanha do TNT

piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso é a estrela do 
novo comercial da TNT Energy Drink, bebida do Grupo 

Petrópolis, que é o energético oficial da Scuderia Ferrari. 
Filmada na Itália, a campanha começou a ser veiculada no início 
de setembro e ainda conta com trilha sonora da banda AC/DC. 
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quentinho tem o seu valor. Quem não 
gosta de chegar bem na hora em que está saindo uma 
fornada? O visual e o cheiro do pão fresquinho agu-
çam o paladar de qualquer consumidor. No entanto, 
este é um produto que exige cuidado na exposição 
e no manuseio, bem como dois outros setores que 
também envolvem produtos perecíveis e delicados: 
o de confeitaria e o de rotisseria.

Quando produtos como pães, bolos, tortas e 
salgados são bem expostos, é possível entender o 
que quer dizer a expressão “comer com os olhos”. 
Uma boa apresentação é um prato cheio para quem 
circula pelo supermercado – mesmo para quem só 
pensou em “dar uma passadinha rápida”. A soma 
entre a atenção com o visual, a criatividade no aten-
dimento e um mix completo de produtos resulta 
em sucesso nas vendas. 

De acordo com o gestor empresarial e pales-
trante Janer Costa, uma exposição e um acabamento 

um pão

Pães fresquinhos, tortas, salgados e, quem sabe, um almoço rápido e prático.  

A exposição bem-elaborada nos setores de padaria, confeitaria e  

rotisseria conquista os consumidores e torna-se aliada das vendas

de qualidade desses produtos fazem a diferença. 
“Vende-se muito por impulso nesse setor”, avalia so-
bre as padarias nos supermercados. Por isso, verificar 
se o local está sempre arrumado e com o mobiliário 
em dia é crucial. Arrisque também com ornamen-
tos: por que não realçar a apresentação combinando 
legumes coloridos? “Toda decoração feita ajuda”, 
salienta Costa, lembrando que o empresário deve 
apostar no marketing de experiências. Uma ideia, 
sugere o consultor, é montar o setor de padaria com 
jeito de “casa de campo”, com toque de madeira e 
detalhes de janelinhas. “Traz aquele ar caseiro para 
a padaria.” Esta, aliás, é uma grande tendência: criar 
áreas temáticas dentro do supermercado. “Tudo 
isso diz respeito à exposição”, explica Janer Costa. 
Degustação também conta pontos a favor; convide 
o cliente a experimentar, agregue novidades.

Não restam dúvidas quanto à importância 
de uma boa apresentação dos alimentos frescos e 
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perecíveis. Engana-se, porém, quem pensa que isso basta. O atendimento é 
um braço fundamental dos setores de padaria, confeitaria e rotisseria. Por isso, 
invista em treinamento e lembre que pequenos detalhes fazem a diferença, 
sobretudo no que diz respeito à higiene. Uniforme, uso de luvas e toucas são 
bons procedimentos. Para os homens, barba feita, cabelo penteado e unha 
aparada. Para as mulheres, a dica é evitar maquiagens exageradas e, da mesma 
forma, os cabelos também devem estar bem-feitos. 

E o comportamento? Janer Costa explica que evitar uma postura passiva 
e ir além do atendimento faz com que o vendedor também seja um estímulo 
ao cliente. Quem sabe, além do tradicional cacetinho, o consumidor não está 
interessado em experimentar a cuca que acabou de sair do forno? Será que 
ele já foi apresentado à nova linha de pães integrais? Aposte no treinamento 
e na capacitação da equipe de colaboradores que atendem a esses setores.  
A dificuldade em encontrar profissionais qualificados é uma realidade vivida 
pelo mercado de forma integral, por isso o investimento na capacitação se torna 
mais que estratégico: é fundamental.

Seja o consumidor

Em Igrejinha, o Super Lanz conta com responsáveis pelo controle 
da exposição e qualidade dos produtos nos setores padaria, confeitaria e 
rotisseria. “Isso inclui controlar as validades, o tipo e o estado da emba-
lagem, a forma como expor”, esclarece a supervisora de lojas e diretora 
de Marketing dos Supermercados Lanz, Muriel dos Reis. Ela conta que, 
no supermercado, são realizadas feiras de padaria semanalmente. Todas 
as sextas, a feira de pizza faz sucesso entre os consumidores. Instalada no 
centro da loja, são os próprios clientes que montam as pizzas com seus 
ingredientes prediletos. Depois, é só saborear no conforto de casa. Para 
Muriel, é importante oferecer produtos tradicionais e de excelente qua-
lidade. “Para que se destaque perante a concorrência”, explica. Posicionar 
as novidades no setor mais próximas ao cliente também pode ser uma 
boa estratégia. “É preciso se colocar no lugar do cliente e entender os 
caminhos que ele percorre dentro do supermercado. Cada espaço deve 
ser especial e, assim, facilitar a vida do cliente, bem como mostrar a ele 
produtos que, talvez, não esteja procurando.” Mesas decoradas e aromas 
de acordo com a seção também são recursos utilizados pelo Lanz para 
captar a atenção dos consumidores. 

No supermercado Asun, os produtos de padaria são expostos em um 
balcão propício ao armazenamento dos pães, além dos artigos embalados. 
Na rotisseria, 80% dos alimentos são terceirizados. Isso significa que a rede 
recebe o produto, pesa-o e coloca à venda, como é feito com as tortas. No 
caso dos salgados, por exemplo, eles são fritos no interior da loja e expostos 
em um balcão que permanece aquecido. O supervisor de padaria da rede, 
Luís Gonzaga Soares, afirma que são realizados treinamentos específicos 
para quem atende no setor, orientando sobre a manipulação correta do 
produto, assim como dicas sobre higiene e limpeza. A decoração, no 
entanto, é um dos pontos mais importantes. “Se não houver harmonia, 
não agrada aos olhos e não vende”, explica. Não à toa, a rede Asun está 
investindo em uma nova estrutura para o setor de padaria. “Vimos que a 
apresentação é tudo na padaria de um supermercado.”
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Uma imagem vale mais que mil palavras, já diz o ditado. Nos supermercados, os 

cartazes constituem importante meio de comunicação do empreendimento.  

Se elaborados de forma clara e objetiva, podem ajudar a alavancar as vendas
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eficientes e organizados.” Para que isso aconteça, é 
necessário contar com profissionais qualificados ou, 
então, investir na capacitação dos colaboradores por 
meio de cursos específicos. Lembre-se de garantir 
que os cartazes comuniquem de forma eficiente. A 
recomendação de Vieira é, inicialmente, combinar o 
uso de material profissional com a técnica adequada. 
“Dessa forma é possível obter bons resultados.” Além 
disso, acrescenta o instrutor, é importante observar 
aspectos como combinação de cores, espaçamento 
proporcional  e “soltar a criatividade”.

Comunicar bem

“A imagem responde por mais de 80% da 
comunicação moderna”, decreta Vieira. No su-
permercado, anúncios claros e criativos atraem 

 diferentes ele-
mentos compõem o ambiente. A disposição e orga-
nização das gôndolas, assim como a iluminação da 
loja, informam ao consumidor o perfil do empreen-
dimento e a que ele se propõe. Outro componente, 
igualmente importante, também é responsável pela 
comunicação do súper: os cartazes. 

Na parte externa e interna, são eles os respon-
sáveis por informar o cliente sobre os produtos em 
oferta ou ainda reforçar os preços dos artigos de 
determinados setores, como hortifrúti, açougue ou 
padaria. Em geral, elaborados com cores fortes: ver-
melho e preto, reforçados pelo brilho do amarelo. O 
importante é comunicar de forma clara e objetiva.

Sérgio Vieira, instrutor da Agas, afirma que, as-
sim como outros meios, o cartaz divulga a imagem da 
empresa. “Logo, é elementar que os anúncios sejam 

no supermercado,    



os clientes e, consequentemente, aumentam as vendas. Em Imbé, o Super 
Bom faz uso recorrente de cartazes. “Utilizamos tanto na parte interna 
quanto externa da loja”, diz o gerente da unidade matriz, Eduardo Martins 
de Oliveira. Além de divulgar as promoções, os cartazes também ajudam 
a reforçar na parte externa da loja as ofertas publicadas no encarte. 

“E em todos os setores procuramos utilizar cartazes com tamanhos 
diferentes”, acrescenta Oliveira. Ele explica que, dentro da loja, geralmente 
o Super Bom utiliza meia cartolina. O padrão seguido pela empresa é a car-
tolina branca, escrita com letras em vermelho e preto, com fundo amarelo, 
para dar mais destaque. E os clientes reparam. Quando há necessidade de 
conferir um preço ou erro de divulgação, os consumidores avisam. 

“Para nós, o cartaz é, sim, uma ferramenta muito interessante de 
trabalho”, constata o gerente do Super Bom. O padrão, aliás, não pode ser 
deixado de lado. “Ela é objetivo e mérito do cartazismo”, enfatiza Sério 
Vieira. Do ponto de vista organizacional, é o padrão que ajuda a destacar a 
empresa, embora a especificação dos setores também seja eficaz. “Depende 
mais do marketing empregado, ou da política da empresa, do que qualquer 
outro fator. Portanto, é uma questão de opção, pois a variação ocorre em 
apenas alguns aspectos, mantendo-se a essência da técnica”, conclui. 

Material sempre em dia

Na rede Unisuper, o Centro de Distribuição em Porto Alegre mantém 
em seu estoque tintas, pincéis, ponteiras e demais materiais necessários para 
elaborar um cartaz. “Demonstramos para a loja a importância que damos ao 
assunto, não deixamos faltar material”, garante o diretor comercial da rede, 
Gerson Kaefer. O associado tem a vantagem de poder pedir exatamente o que 
lhe falta, seja um tubo de tinta preta ou um kit de pincéis, sem precisar fazer um 
pedido mínimo envolvendo maiores quantidades. “Ele tem acesso rapidamente 
ao material de que precisa.” 

Na Unisuper, os cartazes são elaborados pelo setor de Marketing. Além 
disso, a rede oferece cursos específicos sobre cartazismo às equipes de colabo-
radores. Somente em 2013 já foram realizadas duas edições. Em alguns casos, 
o lojista recebe a orientação de plastificar o cartaz, alterando somente o preço. 
“Gera economia e comprometimento em não lançar tanto lixo para o meio 
ambiente”, destaca o diretor comercial. 

Um produto não precificado dificilmente gera venda, e por isso, a precifi-
cação é uma das prioridades da equipe do Unisuper. “Mas um destaque em um 
cartaz bem-elaborado fomenta negócio”, reconhece. Com relação à padronização 
dos cartazes, Kaefer é sucinto: “Mostra organização e respeito com o consumidor. 
Evita, inclusive, a poluição visual, pois mostra que a empresa está preocupada 
em colocar à disposição do cliente um produto bem pontuado com a questão 
do preço.” Tal atitude, reforça o diretor comercial, deixa claro que a empresa 
deseja oferecer um padrão no atendimento. 

As cores utilizadas nos cartazes simulam a fachada da rede: branco com 
letras em marrom, num tom amadeirado. “O cliente tem o encarte, o cartaz e 
a fachada nesse tom, associando e reconhecendo tudo como rede Unisuper.” 
O que muda, eventualmente, é o tamanho dos cartazes, adequados conforme 
o local de exposição. “Temos quatro tamanhos diferentes, podendo ir para uma 
gôndola ou para uma ilha. O padrão é o mesmo”, enfatiza Gerson Kaefer.
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             do Supermercado Central, de 
Santa Rosa, começou em 1996. Milton Bins-
feld trabalhava com vendas e vinha de uma 
família de comerciantes. Ele observava os 
pontos fortes e fracos de outros estabeleci-
mentos, já com o interesse de ter o próprio 
negócio. O início do trabalho como supermer-
cadista se deu numa loja de 30 m², conduzi-
da apenas por ele, sua esposa e seu cunhado. 
Logo, veio a necessidade de mudar. Surgiu um 
novo ponto na cidade, com área maior. Era a 
oportunidade de crescimento de que a em-
presa precisava. Assim, o Mercado Central foi 
transferido para o atual endereço, na rua Santo 
Ângelo, no Centro do município. Hoje são qua-
tro check-outs e um espaço interno de 315 m². 
Ao longo dos anos, a equipe também foi se pro-
fissionalizando. Além dos colaboradores contra-
tados, as tarefas dos proprietários foram sendo 
definidas. Binsfeld cuida mais do relacionamen-
to com os clientes. Ele passa a maior parte do 
tempo na loja, conversando com os consumido-
res e garantindo um atendimento mais próximo 
ao público. À esposa cabem as atividades de ma-
rketing. Ela também é responsável pelo layout 
e pela decoração em datas comemorativas. Já o 
filho do casal – Gustavo, de 19 anos – vem as-
sumindo o setor administrativo; já fez cursos na 
área e está na faculdade, com o objetivo de dar 
seguimento aos negócios da família.

 
Experiência e especialidade

Pelo Central passam clientes fiéis, 
que recebem o rancho em casa – corte-
sia do mercado. Tem gente que chega do 
interior especialmente para realizar as 
compras do mês. Muitas pessoas, segun-

do Binsfeld, vão à procura dos itens da 
padaria, que correspondem a 11% das 
vendas totais. Além das fornadas de pão 
francês a cada meia hora, o setor oferece 
salgados e cucas, especialidades da casa. 
O empresário afirma que parte da força da 
loja se deve à Rede Sul 10, à qual é asso-
ciada. A união com outros supermercados 
permite maior poder de compra e acesso a 
produtos de qualidade. As carnes vêm de 
um abatedouro próprio e as frutas são cul-
tivadas em propriedades de confiança. Po-
rém, fora as questões econômicas, Binsfeld 
comenta que a rede é uma oportunidade 
de aprendizado. Cada colega contribui com 
sua experiência em vendas ou contabilida-
de, o que também é muito importante. 
O próximo desafio do Supermercado Cen-
tral é solucionar um problema da clientela: 
disponibilizar vagas para carros, algo raro 
no entorno. Como ainda há uma área livre 
no terreno, está sendo considerada a cons-
trução de um prédio maior, com estacio-
namento subterrâneo. Apenas mais uma 
etapa para esta história de sucesso.

a história

No centro do sucesso

Localizado na região central de Santa Rosa, o supermercado da 

família Binsfeld se destaca pelo atendimento próximo ao cliente e pelo 

setor de padaria, com seus lanches e cucas
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está aí, e com ele, a época mais esperada 
por dez entre dez varejistas. Não importa o seg-
mento ou porte da empresa, sabe-se que esta é 
a data mais representativa em vendas no calen-
dário varejista. Para os consumidores, é hora de 
fazer a lista de presentes e garantir os produtos 
da ceia, tais como peru, chester, espumantes e 
o tradicional panetone. Para os empresários, é o 
momento de estar pronto para atender a essas 
demandas, o que inclui planejar o estoque de 
mercadorias e qualificar a equipe de colaborado-
res para que o atendimento no período não deixe 
a desejar. O consultor Mário Persona ensina:  
“O varejista deve se preparar em várias frentes 

para atender a demanda que normalmente cresce 
no Natal.” Em primeiro lugar, é preciso investir 
na preparação da equipe. “Seja a permanente ou 
a temporária”, explica Persona, lembrando que 
esta é uma época em muitos empresários recor-
rem a profissionais temporários para reforçar o 
quadro de colaboradores. E é neste ponto que o 
preparo dos funcionários faz a diferença. 

“Não basta simplesmente colocar os aten-
dentes na loja e esperar que eles aprendam 
fazendo. Cada erro pode significar vendas e 
clientes perdidos.” Para evitar que isso aconteça, 
contratar treinamento de atendimento e vendas 
é a recomendação de Persona.

o natal

Felizes vendas

Data mais aguardada do calendário varejista, o Natal está próximo e, com ele, o 

aquecimento do mercado. Preparar a equipe e a estrutura da loja são apenas 

algumas das etapas fundamentais para garantir o sucesso no final de ano 
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Não esqueça a estrutura 
 
Um ponto importante para alavancar 

as vendas é o ambiente. Uma estrutura 
organizada, limpa, iluminada e com pro-
dutos bem-dispostos faz toda a diferença. 
Mário Persona, que também é palestrante e 
professor de estratégias de Comunicação e 
Marketing, destaca que, assim como os co-
laboradores, o espaço físico da loja também 
deve estar preparado para receber um con-
tingente significativo de clientes, geralmente 
em busca de produtos nem tão requisitados 
em outras épocas do ano. “Pode ser preciso 
fazer um remanejamento de diferentes 
seções para facilitar o acesso ou para criar 
oportunidades de vendas por similaridade.” 
Ele exemplifica: “Quem vai comprar uma 
cafeteira para dar de presente pode querer 
incluir sachês de café gourmet no conjunto”. 
A decoração é outro ponto alto, sendo válido 
apostar no apelo emocional. “Alguém imerso 
em um ambiente com estímulos visuais, so-

noros e olfativos adequados às festas entrará 
mais facilmente no ‘clima’ e terá sentimen-
tos mais flexíveis em relação a presentear 
amigos e parentes”, afirma Persona. Um 
aspecto muitas vezes deixado de lado é a 
trilha sonora, a qual deve ser adequada ao 
ambiente de compras. “A música não pode 
ter um ritmo muito intenso, pois somos 
inconscientemente acelerados pelo ritmo. 
Versões mais lentas e que permitam criar 
um ambiente agradável fazem o consumidor 
mover-se mais lentamente entre as gôndolas, 
tendo mais tempo para observar produtos, 
lembrar-se de necessidades e, assim, com-
prar mais.” A contratação e o treinamento 
da equipe, assim como as mudanças na 
estrutura da loja, devem ser acompanhados 
por profissionais com visão de Marketing e 
de Recursos Humanos. “Às vezes é preciso 
contratar consultores externos para situações 
assim, pois eles podem trazer ideias novas 
que a equipe interna poderia deixar passar”, 
sugere o consultor Mário Persona. 



c
al

e
n

d
ár

io
p

ro
m

o
c

io
n

al
 /

 N
at

al
Foco no planejamento

Em Caxias do Sul, o Supermercado Andrea-
zza elabora o planejamento das compras a serem 
feitas com base no ano anterior, acrescido de 10% 
referentes à expectativa do ano corrente. Também 
são realizados treinamentos junto à gerência e 
chefia dos setores nas lojas, as quais serão respon-
sáveis por multiplicar o aprendizado aos demais 
colaboradores. O preparo começa logo no final de 
setembro e início de outubro. “O Natal é muito 
importante, porque dá um acréscimo no fatura-
mento de 20% a 25% no mês”, avalia o diretor da 
rede, Marcos Antônio Andreazza. 

A rede composta por 23 lojas, instaladas, 
além de Caxias, em Farroupilha, Flores da Cunha 
e Bento Gonçalves, adiciona em 5% o quadro 
de funcionários nos meses de novembro e de-
zembro. O aumento nas vendas, aliás, também é 
resultado da busca por produtos específicos para 
a celebração da data. As aves de Natal, as frutas 
cristalizadas e os panetones não podem faltar. 
“Leitão, lentilha e os espumantes também são os 
preferidos”, acrescenta Andreazza. 

A expectativa para o Natal de 2013 é de que 
as vendas cresçam em torno de 10%. Tão impor-
tante quanto o preparo da equipe e da estrutura 
do ponto de venda é garantir a segurança de todos. 
Por isso, em épocas sazonais, o Andreazza tem um 
incremento de 50% na equipe de seguranças da 
loja; são duas ou três pessoas a mais para cuidar 
de cada unidade.

Questão de experiência

O diretor e treinador do Instituto Brasi-
leiro de Vendas (IBVendas), Mário Rodrigues, 
afirma que o Natal é uma data para estar atento 
e preparado, já que o consumidor compra 
por “espontânea necessidade”. O problema é 
quando, em alguns casos, ocorre a contratação 
de profissionais temporários e, sem treiná-los, 
perde-se qualidade no atendimento. “Pode ser 
o começo de um ano ruim, pois o cliente acaba 
não voltando”, diz, explicando que esta deve 
ser vista como uma oportunidade para atrair 
e fidelizar o cliente. 

Mesmo aqueles que já são consumidores 
fiéis do estabelecimento ao longo do ano 
podem deixar de sê-lo após uma experiên-

cia ruim na movimentada época do Natal. 
“Essas datas geram maior demanda porque 
os clientes não compram só produtos, os 
quais são uma plataforma para a resolução de 
problemas. Quando vou a uma loja, tenho um 
desejo por trás do que procuro”, constata. 

Ir às compras é buscar experiência, e 
quando esta é frustrada, isso fica marcado. No 
Natal, o peso é maior ainda. “Quando erramos 
no varejo, a frustração fica carimbada com a 
nossa marca”, enfatiza Rodrigues. Por isso a 
capacitação é, mais que em outras épocas, 
crucial para colher bons frutos nas vendas; ela 
é fundamental tanto para a equipe fixa quanto 
para os temporários. O importante é garantir 
que a demanda obtenha o atendimento neces-
sário e de qualidade. “Preciso fazer algo que 
dobre minha capacidade de atendimento, não 
necessariamente o dobro de profissionais”, 
comenta o diretor do IBVendas.

Promoções como estratégia

Fazer compras e, de quebra, concorrer a 
prêmios é um forte estímulo para muitos consu-
midores. No varejo supermercadista, algumas lojas 
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e redes já têm tradição em realizar promoções 
vinculadas à época do Natal. No Andreazza, além 
dos encartes exclusivos de Natal e dos anúncios 
na televisão, as promoções costumam ocorrer 
entre os dias 10 e 31 de dezembro. De acordo 
com Mário Persona, caracterizar as promoções 
com o clima natalino as torna ainda mais eficazes. 
“Muitas vezes, elas nem dependem de investimen-
tos do varejista porque podem ser feitos acordos 
com os fornecedores para que sejam cedidos 
promotoras de vendas, estandes, equipamentos”, 
elenca o consultor. Seja uma campanha média ou 
grande, é necessário desenvolver a competência 
para bem comunicá-la. “As pessoas precisam saber, 
se possível antes de ir à minha loja, que elas têm 
a possibilidade de ganhar algo”, comenta Mário 
Rodrigues, do IBVendas.

O que 2013 reserva

Este tem sido um ano fortemente mar-
cado por altos e baixos da economia. Quem 
atua no varejo sabe que a alta do dólar e a 

inflação tiveram forte impacto no consumo. 
“Existem coisas que não dependem do super-
mercadista, e a variação do dólar é uma delas. 
As circunstâncias não podem ser alteradas, 
mas o modo como nos preparamos para elas 
e as enfrentamos, sim”, ensina Mário Perso-
na. Por isso, o consultor reafirma a posição 
sobre o preparo do ambiente, da equipe, 
bem como a busca por parcerias que possam 
ajudam o supermercado a se diferenciar 
perante a concorrência. Para ele, a pergunta 
mais importante que deve ser feita pelos 
empresários do ramo é “Como criar uma ex-
periência única para o cliente?”. “Isto envolve 
transformar o supermercado em uma espécie 
de parque temático, onde o cliente respire 
uma atmosfera que o leve a comentar com 
toda a sua rede de relacionamentos.” Com 
relação ao Natal, Mário Rodrigues tem boas 
expectativas. “Acredito que possamos manter 
o otimismo por conta dos sinais positivos que 
estamos tendo; para o final do ano, devemos 
ter uma melhora no consumo”, confia.
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       supermercado, tão logo começa a ala dos 
produtos refrigerados, é possível encontrá-los ali, 
organizados conforme tipo ou marca. Integral, 
desnatado, adoçado, com pedaços de frutas ou 
consistente feito uma mousse de chocolate; para 
comer de colherinha ou beber direto do potinho. 
São os iogurtes. Na verdade, as opções vão muito 
além: natural, grego, aveia, com sabor de morango, 
ameixa, coco, ou mesmo salada de frutas; eles po-
dem ser encontrados também na versão light, com 
percentual de gordura e calorias reduzidas. Em geral, 
esses últimos são os mais cobiçados por quem deseja 
perder alguns quilinhos. 

Vale lembrar que os iogurtes também foram 
feitos para os pequenos. Os do tipo petit suisse são 

em um

Saudável e versátil
O iogurte é um alimento rico em proteínas, vitaminas e minerais. Fonte de cálcio, 

importante ingrediente na prevenção da osteoporose, pode ser combinado a 

diferentes ingredientes, como granola e frutas variadas
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os prediletos da garotada (e de alguns já nem tão 
pequenos assim). O dicionário Aurélio define a pa-
lavra iogurte como “coalhada preparada sob a ação 
de fermentos lácteos”. Diferentes fontes apontam 
para a origem da palavra iogurte como sendo turca. 
Yogurut, yogurt ou yoghurma, no idioma, significa 
engrossar ou tornar denso. Nos rótulos dos produtos 
dispostos nas gôndolas, lê-se mais resumidamente: 
leite fermentado, podendo ser acrescentado de 
outros ingredientes e informações.

Propriedades e benefícios

Derivado do leite de animais como a 
vaca e a cabra, o iogurte é um alimento nutri-
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tivo e rico em vitaminas, proteínas, minerais 
e cálcio, sendo este último essencial para o 
fortalecimento dos ossos e também para a 
prevenção da osteoporose. 

O médico e nutricionista Alexandre 
Wahl Hennigen informa: trata-se de um 
produto rico em proteínas e lipídeos, além 
de conter carboidrato em maior ou menor 
quantidade, dependendo se é adoçado ou 
não no processo de fabricação. “São todos 
nutrientes essenciais à saúde”, explica. Além 
do cálcio e das propriedades já mencionadas, 
vale reforçar que é um alimento igualmente 
farto em vitaminas essenciais na regulação de 
diferentes reações químicas do corpo. 

Hennigen acrescenta que o iogurte pode 
ser considerado um alimento probiótico, 
por conter bactérias benéficas para a saúde 
humana. Tais micro-organismos vivos, adi-
cionados ao iogurte e demais derivados do 
leite, tornam o alimento ainda mais nutritivo. 
“Elas melhoram a digestão e participam na 
regulação do sistema imunológico, além de 

competir com bactérias que poderiam causar 
doenças no trato gastrointestinal”, salienta. 
Em alguns casos, pessoas com intolerância à 
lactose podem, inclusive, consumir iogurte, 
uma vez que as bactérias utilizadas na fa-
bricação do produto decompõem a lactose, 
diminuindo a quantidade desse nutriente 
no alimento. Apesar de nutritivo e benéfico 
para o organismo de forma geral, o consu-
mo de iogurtes, assim como qualquer outro 
alimento, exige moderação. 

Outras fontes de nutrientes não devem 
ser ignoradas, assim como a prática regular 
de exercícios físicos. “Não existe um tipo de 
iogurte que auxilie na perda de peso especifi-
camente. Para que isso aconteça, é necessário 
ingerir menos calorias do que são gastas ao 
longo do dia”, ensina Alexandre Wahl Hen-
nigen. A versão light de iogurtes, preparada 
com leite desnatado, apresenta menos calorias 
que os integrais e, portanto, é mais apropriada 
para quem está de olho na balança. Contudo, 
Hennigen enfatiza que isso não é uma regra, “já 
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Enquete
Qual o iogurte da sua preferência? Veja o que 

disseram três consumidores gaúchos.

Sempre compro os feitos com frutas. 
Aprendi a tomar desde criança e não 

troco por nenhum outro.
Alberto Tyska, metalúrgico.

Lá em casa são as crianças que 
escolhem, e elas só querem saber 
de coco e morango.
João Batista Lima Duarte, 
representante comercial

Gosto do iogurte de frutas vermelhas. 
Acho mais saboroso e saudável do que 
os demais.
Luciene Farias do Nascimento, cabeleireira

que toda a alimentação e a prática de exercícios 
físicos devem ser consideradas”. 

Mais sabor no cardápio

De acordo com o médico e nutricionista, não 
há um limite máximo para a quantidade de iogurte 
a ser consumida diariamente, da mesma forma 
que não existe quantidade mínima de nenhum 
alimento que deva ser ingerido todos os dias. “O 
importante é que a necessidade diária de todos os 
nutrientes seja suprida”, ressalta. Uma importante 
vantagem do iogurte é sua versatilidade. Direto do 
potinho ou combinado a outros ingredientes, a for-
ma de consumo varia conforme a preferência. 

“Qualquer fruta picada com iogurte fica ótima, 
especialmente com um pouco de aveia, linhaça, gra-
nola e temperada com um pouco de canela”, sugere 
Hennigen. “Também pode ser utilizado em diversas 
preparações culinárias, como pães, bolos, molhos 
para salada ou mesmo para carnes e massas.” Ele 
lembra, ainda, de bebidas elaboradas à base de 
iogurte, como os smoothies e o lassi, bebida típica 
indiana preparada com iogurte e leite. 

Pelo mundo

Ao pesquisar sobre a história do iogurte, 
é possível encontrar referências que datam de 
5.000 a 3.500 a.C., quando o leite armaze-
nado por pastores no deserto ficava exposto 
a elevadas temperaturas e, dessa forma, 
fermentava. Já a origem turca do iogurte 
remonta ao transporte, feito por camelos, do 
leite em sacos de pele de cabra. 

Em contato com o calor do corpo do 
camelo, o leite se transforma no que seria, 
hoje, o iogurte natural. O nome de Ilya Ilyich 
Mechnikov é um dos mais importantes no 
campo da imunologia, incluindo estudos pio-
neiros relacionados à importância dos bacilos 
presentes nos iogurtes. Um deles apontou para 
a longevidade dos búlgaros com resultado do 
consumo diário do alimento. O biólogo russo 
foi agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina 
(ou Fisiologia) em 1908, recebido em conjunto 
com o médico polonês Paul Ehrlich.

No Brasil, o mercado foi conquistado 
pelos iogurtes na década de 1970. Vale ressaltar 
que, à época, a variedade disponível era bem 
menor que as múltiplas opções encontradas 
hoje nas gôndolas dos supermercados. Atu-
almente, há tipos de iogurtes adequados para 
diferentes momentos do dia; do café da manhã 
e passando pelo lanchinho da tarde até a hora 
do jantar ou, quem sabe, como sobremesa. 

Por que faz bem

Cálcio, fósforo, vitaminas A e do complexo B, 
proteínas, ácido fólico e potássio. Esses são, para 
citar alguns, componentes responsáveis por fazer 
do iogurte um alimento tão completo. Além de 
contribuir para o bom funcionamento do organismo 
(como, por exemplo, na regulação da flora intesti-
nal) e o fortalecimento dos ossos, vale destacar que 
o iogurte também faz bem para a pele (mulheres, 
atenção!) e para o sistema imunológico. No mercado, 
o aumento do consumo do iogurte comprova que 
os brasileiros estão mais atentos a esses benefícios. 
Dados da Nielsen Brasil revelam que, de 2010 para 
2012, o volume de vendas subiu de 653,908,1 para 
698,352,6 toneladas. No Rio Grande do Sul, o to-
tal representa um aumento de 20,8% (2010) para 
21,3% (2012) nas vendas.
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    ecepção à moda gaúchaR
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Associações estaduais supermercadistas foram recebidas na Serra Gaúcha 

nos dias que antecederam a ExpoAgas 2013. Em um clima descontraído, a 

programação reforçou a união das entidades

                                  Gaúcha de Supermercados 
é considerada um dos pontos altos do calendário 
supermercadista brasileiro. Para quem é de fora do 
Rio Grande do Sul, essa é a ocasião perfeita para 
ver de perto a pujança do autosserviço gaúcho. Por 
essa razão, diversas associações estaduais, de todos 
os cantos do país, enviaram representantes.

Esse grupo, formado por 46 autoridades super-
mercadistas de 23 estados, visitou a Serra gaúcha 
no fim de semana anterior à ExpoAgas 2013, de 
17 a 19 de agosto, a convite da Associação Gaúcha 
de Supermercados (Agas). Para recepcionar os 
convidados, a entidade e os patrocinadores da feira, 
montaram uma programação especial de sábado 
à segunda. As baixas temperaturas, tradicionais 
de agosto, serviram de estímulo para os visitantes 
apreciarem pratos típicos da região, como o galeto 
e o fondue, e as belezas naturais.Acompanhados de 
vice-presidentes da Agas e do gerente-executivo, 
Francisco Schmidt, a comitiva conheceu o trabalho 
desenvolvido pela entidade na capacitação de gesto-
res e colaboradores de empresas do autosserviço.

Integração

A oportunidade oferecida pela Agas 
para ampliar o diálogo entre as associações 

a convenção

estaduais agradou aos visitantes. É o caso do 
vice-presidente da Associação Paulista de Su-
permercados (Apas), Omar Abdul Assaf. “A 
viagem até Gramado foi maravilhosa. Houve, 
por parte de todos, companheirismo e uma in-
teração constante. Estava bem frio, mas o calor 
humano do grupo superou tudo isso”, diz. 

Já o presidente da Associação Sergipana 
de Supermercados (Ases), João Luiz Silva 
Oliveira, salienta que ficou impressionado 
com a receptividade gaúcha. “Gramado é 
uma cidade que eu, quando me aposentar, 
gostaria de morar. Lá os representantes das 
associações tiveram um momento para se 
aproximar dos colegas. Está de parabéns a Agas 
por esse convite e pela demonstração de como 
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um anfitrião deve se comportar”, elogia. 
Vice-presidente da Associação Amapaense 
de Supermercados (Amaps), Josué Souza 
Rocha compartilha da opinião. “A integração 
do setor é importante. Com iniciativas como 
essa, proporcionadapelo presidente Longo, 
e ações da Abras, o futuro do autosserviço 
tem tudo para ser positivo”, avalia.

Treinamento

No retorno da Serra gaúcha, os visitantes 
puderam conhecer a sede da Agas. A estrutura, em 
especial o setor de capacitação, encantou a todos. 
“Temos interesse em mandar nosso pessoal para 
cá, para que conheçam os cursos de boas práticas 
do Rio Grande do Sul. Ficamos surpresos com 
a escola móvel e a forma como o treinamento é 
encarado, com seriedade. Os gaúchos estão de 
parabéns e a Bahia tem muito para se espelhar”, 
destaca João Cláudio Andrade Nunes, da Associa-
ção Baiana de Supermercados (Abase).

Quem também gostou do que viu foi a 
secretária-executiva da Associação dos Super-
mercados do Rio Grande do Norte (Assurn), 
Cida Alves. “A carreta é uma iniciativa fantástica. 
Todo o trabalho desenvolvido para qualificar o 
autosserviço é de altíssimo nível. Conhecer esse 
trabalho foi maravilhoso”, ressalta. Superinten-
dente da Associação Capixaba de Supermercados 
(Acaps), Hélio Hoffmann Schneider explicou que 
ficou contente em ver a união dos empresários 

gaúchos. “Lá fora, cada um defende seu espaço 
com unhas e dentes, mas aqui vejo que todos 
dão as mãos quando é pelo bem comum”, frisou. 
Colega de cargo, mas na Associação Paranaense de 
Supermercados (Apras), Valmor Antônio Rovaris 
concorda. “Ajudar no trabalho dos colegas é muito 
importante. É assim que construiremos um setor 
supermercadista forte”, entende. Atanázio dos 
Santos Neto, presidente da Associação Catari-
nense de Supermercados (Acats), reconheceu a 
relação especial entre fornecedores e o autosser-
viço. “É esse esforço conjunto o responsável por 
essa pujança e o desenvolvimento da Agas, uma 
associação organizada e forte como poucas”.

A primeira vez

Pela primeira vez na ExpoAgas, o presi-
dente do conselho superior da Associação 
Mineira de Supermercados (Amis), Valdemar 
Martins do Amaral, leva para seu estado en-
sinamentos. “Pude ver o quanto o esforço da 
Agas em ajudar as empresas, principalmente 
as menores, torna o evento mais rico. Volto 
para casa com vontade de copiar algumas 
iniciativas daqui”, conta. Também é o que 
pensa Davi Marques Jardim, presidente da 
Associação de Supermercados de Rondônia 
(Asmeron). “Gostei muito da convenção. 
Tudo é muito bem organizado, com excelente 
presença de público e expositores de alto 
nível. Só tenho elogios”, observa.

Na sede da Agas, os executivos das associações estaduais conheceram a estrutura 
e as iniciativas da entidade na qualificação de profissionais do autosserviço
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marcam presença
Gente famosa esteve presente nesta edição da ExpoAgas. A 
gaúcha Gabriela Markus, eleita Miss Brasil 2012, percorreu os 
corredores do Centro de Eventos da Fiergs mostrando toda a 
sua beleza. 
Quem também esteve por lá foi o ex-jogador e atual técnico 
de futebol Dunga, figura carimbada da feira, que circulou pelos 
estandes e tirou fotos com os fãs. Ainda na área dos esportes, o 
apresentador e narrador Paulo Brito, da RBSTV, foi outro que 
prestigiou a ExpoAgas, assim como seu colega de emissora José 
Antônio Pinheiro Machado, o Anonymus Gourmet, conhecido 
pelas receitas de fácil e rápido preparo.

Mesa Brasil ensina receitas 
sem desperdício
O programa Mesa 
Brasil Sesc ofereceu 
oficinas de gastro-
nomia para os pre-
sentes na ExpoAgas. 
Quem compareceu 
ao estande do Siste-
ma Fecomércio-RS 
durante a feira pôde 
aprender a preparar 
receitas sem desperdício. Os quitutes da vez foram Doce 
de Banana, Manjar de Beterraba e Palitos Dourados. As ofi-
cinas eram gratuitas e se encerravam com a degustação dos 
pratos. O programa Mesa Brasil é uma iniciativa que visa ao 
consumo consciente e saudável de alimentos e funciona com 
a colaboração de empresas doadoras.

O espaço da Unifrutas chamou a atenção 
de quem chegava ao Centro de Eventos 
da Fiergs. Logo na entrada do pavilhão, 
um trator estacionado no meio do salão 
remetia à produção agrícola. O objeti-
vo era mostrar o frescor do campo e a 
proximidade com a natureza.

Quem passou pelo estande do Café 
Pelé pôde se deliciar com os diversos 
produtos da empresa. Um barista – 
profissional especializado em drinques 
feitos com café – vindo de São Paulo 
especialmente para o evento caprichou 
no preparo de diversos tipos de cafés.

O Comitê Agas das Centrais de Negócios 
se reuniu na manhã do segundo dia de 
feira. Sob o comando do presidente 
Cláudio Schwerz, os representantes 
das redes discutiram a logística de 
compras, a capacitação profissional e a 
padronização das lojas.

Disposta a conquistar a atenção do público 
apaixonado por automóveis, a Centralsul 
Química levou uma Lamborghini para 
dentro do estande. Famoso pelo design 
arrojado e a potência do motor, o carro 
atraiu flashes e olhares curiosos.

O garoto propaganda da Telecon Siste-
mas chamou a atenção dos visitantes 
da feira com um garoto propaganda 
diferente. Não era uma celebridade ou 
uma atendente atraente, mas sim um 
robô. A máquina era capaz de expressar 
emoções e conversar com quem passava 
pelos corredores.

A Suvalan optou pela temática Copa do 
Mundo na decoração do seu estande. 
O carpete verde simulava o gramado, 
enquanto o painel de fundo contava 
com traves e redes. Tudo para os visi-
tantes se sentirem dentro de um estádio 
de futebol.
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ExpoAgas atrai veículos 
da imprensa
Sendo a maior feira supermercadista do Cone Sul, a 
ExpoAgas atrai não apenas empresários e profissionais 
do setor, mas também veículos da mídia interessados 
em divulgar os números e as novidades do varejo de 
autosserviço. Nesta edição, o evento contou com a 
cobertura de diversas emissoras de rádio e televisão, 
além dos principais jornais do Estado. As rádios 
Bandeirantes e Camaquã, transmitiram programas 
diretamente da feira, enquanto a Gaúcha levou sua 
unidade móvel e fez cobertura em tempo real. Como 
sempre, a imprensa contou com espaço reservado 
especialmente para seus profissionais, com estrutura 
de computadores e acesso à internet.

A Astória Papéis realizou ação promocional durante a 
ExpoAgas 2013. Quem adquirisse o novo papel Doble 
de 50m concorria a uma moto de 125 cilindradas. Com 
a ação, que premiou o Supermercado Asun, as vendas da 
empresa aumentaram 14%, em relação à edição do ano 
passado. A companhia prevê um crescimento de 30% até 
o fim do ano e pretende investir em novos projetos para 
2014, garantindo uma maior oferta de produtos.

Promoção dá moto a
cliente da Astória
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Jantar de boas-vindas 
para os convidados
Na noite do dia 20, a Agas promoveu o jantar de abertura 
da feira com cerca de 400 convidados na Associação 
Leopoldina Juvenil. O presidente da entidade, Antônio 
Cesa Longo, aproveitou a ocasião para homenagear os 
representantes das associações estaduais presentes ao 
evento. Patrocinado pela Isabela, o jantar teve cardápio 
assinado pelo chef Cláudio Solano, enquanto a mesa de 
doces ficou por conta de Daz Ferreiras. Os convidados 
assistiram apresentações do pianista Rodrigo Salton e de 
bailarinos do Studio de Dança Paulo Pinheiro, com fundo 
de palco produzido pela Matrix Ambientação Sustentável 
e decoração de Sergio Ávila.

Inclusão social
através da música 
Um dos momentos mais emocionantes da ExpoAgas 
2013 foi a participação do coral do Centro de Reabili-
tação de Porto Alegre (Cerepal), entidade filantrópica 
que atende crianças e jovens com lesão cerebral, na 
palestra O avanço da acessibilidade e inclusão social, no 
CAT. A apresentação iniciou com o Hino Rio-grandense 
e continuou com sucessos do pop e da MPB. Comanda-
dos pelos professores Tiago Ferraz e Marcelo Salgueiro, 
o grupo de músicos mostrou uma alegria contagiante, 
comovendo a todos os presentes.
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Uma edição histórica. A ExpoAgas 

2013 supera o recorde de volume de 

negócios do ano anterior e se firma 

como o principal evento do varejo 

gaúcho. Durante os três dias, os visitantes 

conheceram o que há de mais moderno 

em produtos e métodos de gestão Amaior de
 todas as feiras
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Marcelo Salton Schleder

para quem deseja 
fazer excelentes negócios, a Convenção Gaúcha 
de Supermercados – ExpoAgas, realizada pela 
Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), é o 
momento mais aguardado do calendário supermer-
cadista. Com a indústria determinada a apresentar 
as últimas novidades em lançamentos de produtos e 
a disponibilizar as ofertas mais vantajosas do ano, a 
feira é imperdível. Em 2013 não foi diferente, com 
a quebra de recordes de negócios, um elevado nú-
mero de visitantes e uma equipe de palestrantes do 
mais alto nível. Realizado no Centro de Eventos da 
Fiergs, entre os dias 20 e 22 de agosto, o evento foi 

uma demonstração do excelente momento vivido 
pelo autosserviço do Estado.

Os números refletem o bom desempenho 
do setor. De acordo com o Instituto Segmento 
Pesquisas, a ExpoAgas 2013 encerrou com o maior 
volume de negócios da história. Nos três dias de 
evento, os 340 expositores totalizaram R$ 333,8 
milhões em vendas, uma venda média de R$ 
981,7 mil por estande. Esse resultado foi impul-
sionado pelos segmentos de limpeza, laticínios e 
equipamentos, e impressiona, já que houve uma 
redução de 12,9% no número de empresas vare-
jistas visitantes. Os empresários e colaboradores 

ocasião perfeita

Fotos: Carlota Pauls
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total, calculado em 37,9 mil pessoas.

O aumento nas negociações nos três dias de 
evento é resultado da qualificação do público, da 
maior participação de varejistas de outros estados 
e da consolidação da ExpoAgas como um encontro 
plurissetorial: neste ano, entre os empresários visi-
tantes, 74% foram supermercadistas; 8% vieram de 
padarias; 6%, de bares e restaurantes; 4%, de lojas 
de conveniência; 2%, de farmácias; outros 2%, de 
bazares e lojas de R$ 1,99; e 5%, de outros setores 
do comércio. Do total negociado no evento, 49,3% 
foram efetuados junto a lojistas gaúchos, 41,8% 
com compradores de outros estados brasileiros e 
9% com empresas de outros 11 países. Para a Agas, 
o aumento da participação de varejistas de fora do 
Rio Grande do Sul é positiva, já que significa mais 
oportunidades para que as empresas locais rompam 
fronteiras e aumentem a área de atuação. 

Em relação aos expositores, os dados do 
Instituto Segmento Pesquisas indicam que a prin-
cipal motivação para participar da ExpoAgas 2013 
foi fortalecer o relacionamento com os varejistas 
(81,4%), seguida pela oportunidade de potencializar 
negócios e vendas (74,5%), exposição de produtos 
e marcas (61,8%) e apresentação de lançamentos 
(47,1%). Quase dois terços das empresas com es-
tande (63,7%) afirmaram ter concretizado acordos 
comerciais com representantes de outros setores 
que não o supermercadista.

Os negócios foram positivos para a quase 
totalidade de expositores. Na pesquisa de satisfa-
ção, 50% das empresas com estande responderam 
que as vendas superaram as expectativas, 48% 
declararam que os resultados estão dentro da 
meta estipulada para a ExpoAgas 2013, enquanto 

apenas 2% não conseguiram alcançar os objetivos 
estipulados. Para quem expôs na feira, a nota 
média foi de 8,2. Do total de expositores, 72,5% 
confirmaram participar de outros eventos e 90,5% 
consideram a ExpoAgas melhou ou igual às demais 
feiras do varejo. Entre os entrevistados, 93,1% 
desejam retornar à feira no próximo ano.

Defesa do setor

A abertura da ExpoAgas 2013 aconteceu 
no Teatro do Sesi e foi prestigiada pelos prin-
cipais líderes de setores ligados à cadeia do 
autosserviço, além do governador do Estado, 
Tarso Genro, e do prefeito de Porto Alegre, 
José Fortunati. Em seu pronunciamento, o 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
destacou a representatividade do evento 
como gerador de negócios e agradeceu ao Exe-
cutivo gaúcho o diálogo aberto com o setor 
supermercadista e a atenção às demandas da 
entidade. Além disso, ele aproveitou a ocasião 
para novas reivindicações, como a redução 
da alíquota do suco de uva e uma melhor 
infraestrutura. “A logística é um dos grandes 
entraves do nosso setor, fazendo com que as 
empresas necessitem de um estoque maior 
desnecessário, em cerca de 10 dias, onerando-
as com um valor de cerca de R$ 2 bilhões. 
Esses recursos, que poderiam estar gerando 
mais renda, estão locados como estoque de 
segurança, aumentando o risco de vencimen-
tos e quebra de produtos”, enfatizou.

Após o discurso, Longo entregou, jun-
tamente com o governador Tarso Genro, o 
título de Supermercadista Honorário de 2013 
ao presidente da Fecomércio-RS, Zildo De 
Marchi. A comenda é um reconhecimento à 
contribuição do líder empresarial, precursor na 
introdução de iogurtes e leites em saquinho no 
mercado brasileiro. “Tive a oportunidade de 
acompanhar o crescimento do setor supermer-
cadista e sinto orgulho da rede do Rio Grande 
do Sul”, ressaltou o homenageado.

Presidente da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), Fernando Yamada 
elogiou o trabalho da Agas e ressaltou que 
a associação nacional luta para a redução de 
impostos na folha de pagamento e investe 
em projetos sustentáveis e de tecnologia. 

Presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
reivindica melhorias na infraestrutura do Estado
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“Trabalhamos continuamente para trazer be-
nefícios de Norte a Sul do país. Hoje, somos 
responsáveis por 5,5% do PIB brasileiro, mas 
nossa meta é chegar a 6%”, enfatizou. Já o 
presidente da Associação Latino-Americana 
de Supermercados (Alas), João Carlos de 
Oliveira, discursou sobre os desafios do setor e 
apresentou uma tecnologia superior ao código 
de barras. “Hoje, o Databar está presente em 
80% dos equipamentos vendidos no mundo. 
Essa é uma solução que é benéfica à empresa e 
ao consumidor e pode ser facilmente adaptada 
ao autosserviço”, argumentou.

A importância do setor supermercadista 
para a economia brasileira pautou o discurso 
do prefeito José Fortunati. “O segmento é um 
importante gerador de emprego, de renda e de 
tributos, e foi um dos responsáveis pela ma-
nutenção da estabilidade econômica da nossa 
cidade durante a crise de 2008”, lembrou. 

Tarso Genro, por sua vez, não poupou 
elogios ao presidente da Agas. “Onde quer 
que esteja, ele sempre exala um senso cívico 
que orgulha a todos os gaúchos. A sua pala-
vra é sempre serena e de responsabilidade”, 
comentou. O governador reiterou também 
o papel do autosserviço como indutor do 
desenvolvimento.

Debate de alto nível

Logo após a cerimônia de abertura, teve início 
a programação de palestras magnas da ExpoAgas 
2013. O primeiro a subir ao palco foi o jornalista 

Alexandre Garcia, para apresentar Brasil: caminhos 
e descaminhos. A palestra traçou um panorama da 
História recente do país, falando sobre os fatos e 
acontecimentos que tiveram influência decisiva 
sobre o cenário nacional e na maneira como a popu-
lação encara sua realidade e seu futuro. 

Para Garcia, a História do país é marcada por 
acontecimentos que abalaram profundamente a con-
fiança dos brasileiros no governo e nas instituições. 
“Nas manifestações de junho, por exemplo, não ha-
via disposição dos jovens em dialogar com governos, 
porque eles sabiam que ouviriam as promessas de 
sempre”, lembrou. A causa, de acordo com o jorna-
lista, passa pela frustração do movimento Diretas Já, 
o falecimento de Tancredo Neves e a eleição, seguida 
da renúncia forçada pela possibilidade de impeach-
ment, de Fernando Collor. “Mesmo a partir do Plano 
Real, em 1994, havia uma sensação de descrença. No 

Zildo De Marchi, presidente da Fecomércio-RS, recebe 
o título de Supermercadista Honorário de 2013

Tarso GenroJosé FortunatiFernando Yamada João Carlos de Oliveira
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entanto, a medida se revelou um divisor de águas, 
pois, ao acabar com a hiperinflação em que vivía-
mos, foi possível nos voltarmos a outros problemas 
que não enxergávamos. Passamos a pensar sobre 
ética e nos males da corrupção”, recordou. 

Depois da apresentação, Garcia participou de 
um debate com os presidentes do Banrisul, Túlio 
Zamin, da Fiergs, Heitor José Müller, do Grupo 
RBS, Eduardo Sirotsky Melzer, e da Tramontina, 
Clovis Tramontina, com a mediação do jornalista 
Lasier Martins. 

Zamin afirmou que a inflação merece atenção, 
mas não vê, num futuro próximo, uma situação 
catastrófica. “Temos de ficar alertas a indicadores 
que podem colocar em risco nossos projetos e in-
vestimentos, mas enxergo um cenário que me leva a 
crer que o Rio Grande do Sul terá um desempenho 
econômico descolado das projeções para o resto do 
país”, ponderou. Para ele, a boa safra, a injeção de 
recursos no comércio, além de investimentos em 
energia e infraestrutura, gerarão uma demanda 
forte por insumos, crédito e mão de obra. 

Para Melzer, as manifestações de junho mostra-
ram uma grande crise de confiança nas instituições. 
“Mas o que precisamos fazer é admitir e enfrentar 

essa realidade, e não fingir que esses problemas 
não existem”, alertou. Segundo ele, não é possível 
permitir que a inflação chegue a níveis com os quais 
a sociedade não possa progredir. “É preciso que a 
indignação não fique no discurso. Precisamos fazer 
um exame minucioso de quem nos representa e de 
quem queremos que nos governe”, salientou. 

A crença errônea de que “em time que está 
ganhando não se mexe” foi criticada por Müller. 
“Nunca fazemos as mudanças necessárias em 
épocas favoráveis, deixando as intervenções mais 
importantes para momentos de turbulência”, 
criticou, pontuando o gargalo logístico, o excesso 
de burocracia, de carga tributária e a falta de 
investimentos em educação como os principais 
entraves para o crescimento da nação. “A agenda 
empresarial está mais perto das demandas popula-
res de junho do que da pauta de nosso Congresso 
Nacional”, disse. 

De acordo com Tramontina, é preciso que 
a sociedade fique atenta e pronta a cobrar do 
governo seus planos para logística, educação e 
segurança. “Não há solução em curto prazo. Em 
2014 teremos a Copa e as eleições presidenciais 
e estaduais. É um período crítico para a constru-
ção de um projeto de longo prazo para atacar os 
problemas nacionais, principalmente em relação à 
educação. A falta de investimentos nesse setor não 
deixa de ser um agravante para questões como a 
saúde, por exemplo. Temos uma geração para me-
lhorarmos a qualidade da educação”, concluiu.

À tarde, além da abertura da feira de negó-
cios, aconteceu o Agas Mulher (veja reportagem 
nas páginas 50 e 51) e começaram as atividades do 
Centro de Aperfeiçoamento Técnico (cobertura 
a partir da página 60).
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Túlio Zamin, Heitor José Müller, Lasier Martins, Alexandre Garcia, Clovis Tramontina e Eduardo 
Melzer: debate sobre o passado e o futuro do Brasil marcou a primeira manhã da ExpoAgas

Alexandre Garcia observa que os brasileiros 
perderam a confiança nas instituições políticas
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Muito conhecimento

No segundo dia, o jornalista e cineasta 
Arnaldo Jabor falou sobre as Perspectivas 
do Brasil contemporâneo. Na análise, ele 
enfatizou que o país mistura realidade e 
fantasia. “Este é um país que nos provoca 
dúvidas, pois não temos ainda uma identi-
dade, somos uma mistura de instituições, de 
vícios, de erros e de acertos”, disse.

Jabor ressaltou que o Brasil não sabe 
qual caminho está sendo seguido, pois falta 
clareza na política nacional. “Fomos colo-
nizados de forma muito complicada, com 
vícios e dificuldades plantadas, e isso nos faz 
estarmos em uma constante luta de atraso e 
de modernização ao mesmo tempo.” O jor-
nalista evidenciou os problemas herdados da 
colonização portuguesa. “Já iniciamos com o 
problema número um que persiste até hoje no 
país: o patrimonialismo, a dependência.”

De acordo com Jabor, um dos avanços 
no Brasil é a construção de uma ideia de 
presente. “Temos que viver o tempo atual 
não como algo que vai chegar um dia, pois o 
futuro não existe. O que se tem é uma série 
de presentes se sucedendo”, atesta.

Na sequência, o público acompanhou a 
descontraída palestra O varejo de sucesso: lições 
brasileiras ao varejo americano, do professor 
José Alfredo Lievore. A apresentação abordou 
as características brasileiras de bom atendimen-
to. “Deixar faltar produto nas gôndolas é sim-
plesmente fazer com que 60% dos clientes não 
voltem ao estabelecimento. O cliente tem que 
encontrar tudo o que quer, pois isso lhe causa 
uma sensação de bem-estar”, comentou.

Lievore ressaltou que atendimento agrega 
valor, pois a compra, em muitas situações, é 

por impulso, e o consumidor é o centro das 
atenções. “Procure saber tudo sobre o cliente, 
tendo sempre em mente que o diferencial é 
necessário. É ele que aciona o consumo.” O 
professor finalizou evidenciando que o Brasil 
tem características próprias no atendimento, 
atraindo o interesse de empresas dos Estados 
Unidos. “O Walmart, por exemplo, está tra-
zendo seus executivos para treinarem aqui, 
justamente por essa emoção e atenção. Nós 
somos sinestésicos, queremos pegar o produto, 
o cliente chega e quer atenção. Pensar como 
dono faz a diferença”, ensinou, fechando a 
manhã do segundo dia de ExpoAgas. No meio 
da tarde, a atração foi o Agas Jovem (cobertura 
completa a partir da página 52).

A primeira palestra do terceira dia de 
feira teve o tema Alta performance em ne-
gócios de varejo, conduzida pelo consultor 
Carlos Hilsdorf. A apresentação impressio-
nou a plateia pela fala, mas também agradou 
por combinar informações do mercado com 
música e ilusionismo.

Para Hilsdorf, as lojas não fecham da 
noite para o dia. Os estabelecimentos vão 
“morrendo” aos poucos, pois os empreende-
dores não percebem os problemas que vão se 
acumulando e comprometendo o futuro da 
companhia. A solução, garantiu o palestrante, 
é pensar além, com os líderes comprometidos 
com o planejamento. 

Outro erro apontado na palestra foi a ma-
neira como alguns líderes tratam problemas e 
pessoas. Há casos em que os gestores tendem a 
ser firmes demais com os colaboradores – com 
cobranças excessivas, por exemplo – e relaxam 

Arnaldo Jabor afirma que política 
nacional carece de clareza

José Alfredo Lievore: consumidor não retorna  
se a loja não estiver preparada para satisfazê-lo
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frente aos problemas, deixando-os para depois. 
Hilsdorf alerta que deve acontecer o contrário: 
tratar os problemas com firmeza e ser amável 
com as pessoas. Assim, as equipes se sentem 
acolhidas e motivadas.

Inovação: a criatividade na era digital foi 
o tema da última palestra magna, apresentada 
pelo comunicador Marcelo Tas na manhã do 
dia 22 de agosto. A apresentação abordou a 
sua trajetória e como ele se apaixonou pela 
comunicação enquanto cursava Engenharia, 
faculdade que não chegou a concluir. 

Tas foi pioneiro em produção de vídeo, 
numa época em que este tipo de trabalho não 
era muito difundido no Brasil. Por isso, ele 
ressaltou a importância de as novidades serem 
recebidas sem preconceito. Afinal, as pessoas 
eram descrentes até mesmo com a internet, e 
hoje a rede dita comportamentos sociais.

O palestrante destacou que os consumi-
dores estão mais informados, pois têm acesso 
a diferentes fontes em tempo real. Com isso, 
cresce a importância de estar presente no 
meio digital. Tas explicou que utiliza as redes 
para conversar com seus “consumidores” – a 
audiência do programa CQC. É pela internet, 
ainda, que ele recebe críticas e elogios sobre o 
seu trabalho, que guarda num arquivo chamado 
Quem sou eu. Ele sugeriu aos empresários pre-
sentes fazerem o mesmo, como um exercício 
de autocrítica e de possibilidade de melhoria.

Na última tarde, o Teatro do Sesi foi palco 
do Seminário, com palestra de Eugenio Mussak 
e um debate com enfoque jurídico (saiba mais 
na página 56), além do encerramento das 
atividades do CAT. 

Compromisso com o setor

A ExpoAgas é a maior feira de negócios do 
segmento no Cone Sul. Tamanha representativida-
de não seria possível se o evento não contasse com 
fortes apoiadores. Patrocinadora máster, a Nestlé 
entende que a participação no evento já se tornou 
uma tradição. “Essa parceria faz parte da história da 
empresa e nos aproxima ainda mais do supermerca-
dista gaúcho, conhecido por valorizar a sua cultura e 
ser leal a quem está ao seu lado”, destaca o gerente 
de vendas André Aguiar. Nesse grupo encontra-se a 
patrocinadora global Kimberly-Clark. “Vemos a Ex-
poAgas como uma grande oportunidade de estarmos 
ainda mais próximos dos nossos clientes. O Estado 
é muito grande, então a distância complica a apro-
ximação. Esse evento é uma grande oportunidade”, 
diz a executiva de marcas, Karen Laux.

“É uma honra e um orgulho fazer parte e aju-
dar a viabilizar um evento tão grandioso e tão signifi-
cativo para o segmento não só para o Rio Grande do 
Sul, mas para toda a Região Sul e o Brasil”, comenta 
o gerente de Marketing da copatrocinadora Piá, 
Tiago Haugg. Também copatrocinador, o Frigorífico 
Silva avalia a parceria com a Agas como importante 
para alavancar os negócios. “Queremos estreitar 
cada vez mais o relacionamento com os clientes e 
colocar à disposição todos os nossos lançamentos, 
reforçando sempre o nosso posicionamento como 
uma empresa que tem como tradição trabalhar a 
qualidade”, diz o trade marketing Magnus Costa.

A Ciss participa da ExpoAgas como copa-
trocinadora pelo segundo ano consecutivo. “No 
ano passado, fomos surpreendidos pelo resultado 
do evento. O Rio Grande do Sul é muito unido, 
muito organizado e percebemos aqui, no ano 

Carlos Hilsdorf: sucesso das empresas passa 
pela atenção dos líderes ao planejamento

Marcelo Tas explica a importância de 
novidades serem recebidas sem preconceitos
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passado, que existe uma relação de troca. Isso foi 
se consolidando nas ações ao longo do ano. Essa 
volta para cá nos traz a garantia de que estaremos 
cada vez mais fortes no mercado gaúcho”, revela 
o gerente de Marketing, Eduardo Colaço.

Diretor comercial da copatrocinadora Café 
Pelé, Mauro Roberto Gomes classifica o evento 
como estratégico. “A intenção é divulgar nosso 
produto, por isso é muito importante a marca 
estar presente. O fluxo de pessoas está me sur-
preendendo. A ExpoAgas tem crescido bastante 
e o número de negócios está sendo satisfatório.” 
Na Parati, também copatrocinadora, a avaliação 
é a mesma. “Tomamos a decisão de sermos um 
copatrocinador e estamos muito felizes. O acordo 
deu uma visibilidade importante para a marca e 
fizemos várias parcerias. Até nos sentimos um 
pouco mais gaúchos”, brinca a gerente de Marke-
ting, Débora Grobe. Para a Getnet, copatrocinar 
a ExpoAgas é sinônimo de melhoria nos negócios. 
“Nossa participação na feira é sempre positiva. Ela 
é essencial para fazermos contatos, que esperamos 
futuramente transformar em bons negócios”, diz o 
superintendente de Negócios Paulo Dias.

O patrocínio das palestras magnas ficou a 
cargo de GS1 Brasil, Plastrom Sensormatic, Siena 
Alimentos e Ambev. “A ExpoAgas é muito forte, 
tem qualidade, participação e força muito grande. 
Queremos agora estreitar o relacionamento com 
a entidade e com os visitantes”, diz a gerente re-
gional da Sensormatic, Simone Vitt. Já o diretor 
da Siena Alimentos Giuliano Michelangeli avalia a 
feira como importante para se inserir no mercado 
gaúcho. “Temos uma participação de mercado no 
Paraná e em Santa Catarina, mas agora estamos 
chegando ao Rio Grande do Sul. A feira é uma 
ótima oportunidade de fazer contatos”, explica. 
Por sua vez, o gerente comercial de autosserviço 
da Ambev, Fernando Ellwanger, diz que a parceria 
com a Agas é antiga e sempre rendeu bons resulta-
dos. “Temos muitos clientes do interior do Estado. 

Sempre queremos encontrá-los, mas a distância 
não permite. Então, a feira é um ponto de referên-
cia: é a ocasião para se reunir e apresentar os novos 
produtos e projetos da empresa”, conta.

Ao lado da Tresemmé, a Girando Sol patroci-
nou o Agas Mulher. “Participamos da ExpoAgas há 
mais de 15 anos. Esta edição foi maravilhosa, bem 
movimentada. Tivemos a casa cheia nos três dias. 
Havíamos previsto um crescimento de 20% , mas as 
vendas cresceram 25% em relação ao ano passado”, 
comemora o sócio-diretor da empresa Girando Sol, 
Gilmar José Borscheid.

Já a Mars, patrocinadora das palestras do CAT 
juntamente com a Roseflor, vê a feira como o iní-
cio de uma estratégia de longo prazo. “Essa é uma 
oportunidade única de criar um vínculo estratégico 
com uma associação que atua junto à elite supermer-
cadista do Rio Grande do Sul. Estar ao lado da Agas 
nos proporciona espaço, visibilidade e a construção 
de uma parceria para muito tempo”, diz o gerente 
da regional Sul, Luciano Ercolane.

Quem circulou entre os estandes da feira está 
convencido de que a ExpoAgas é o melhor para fazer 
negócios. “A cada ano conseguimos mais parceiros. 
A feira é excelente: organização impecável e certeza 
de muitas ofertas”, opina Darci Blume, diretor da 
atacadista Dariel, de Dois Irmãos. Joni Lucas Bezerra 
da Silva, comprador do Super Jean, de Alvorada, 
acredita que a feira é sempre positiva: “Trata-se 
do espaço ideal para dialogar com os fornecedores.  
O resultado é bom tanto para quem vende quanto 
para quem compra”. Já o vendedor da Padaria Oli-
veira, de Viamão, Fábio Roberto Rodrigues, elogia 
a diversidade de opções. “Sempre vale a pena vir. 
Aqui vemos coisas que não vemos em nenhum outro 
evento”, comenta. Para Dênis William da Silveira, 
assistente financeiro do Walmart, a presença é obri-
gatória para quem deseja compreender a realidade 
do varejo. “Aqui se encontram todas as partes da 
cadeia do autosserviço. Para quem trabalha no setor, 
a ExpoAgas é um evento obrigatório”, destaca.
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caminho da SerraA O já esperado sorteio de um automóvel zero-quilômetro durante a 

ExpoAgas impulsiona o volume de negócios a cada ano.  

O número de cupons participantes também tem batido recordes

edição, a ExpoAgas deixou de ser 
um evento atrativo apenas para os empresários 
do autosserviço. Hoje, a feira interessa a todos 
os setores do varejo, como as lojas de conveni-
ências, padarias, açougues, restaurantes, hotéis e 
farmácias. As vantagens são muitas: estabelecer 
novos contatos com os fornecedores, conhecer os 
lançamentos mais recentes da indústria e fechar 
negócios com condições vantajosas. Além de tudo 
isso, quem tem sorte ainda pode retornar para casa 
com um carro.

O sorteio do automóvel faz parte da es-
tratégia da Agas de estimular o fechamento de 

em sua 32a
negócios durante os três dias da feira. Neste ano, 
o prêmio foi um GM Celta zero-quilômetro. Para 
participar, cada R$ 1 mil em compras junto aos 
expositores deu direito a um cupom. O resultado 
foi um número recorde de cartelas, com as urnas 
completamente tomadas. Em cada pedaço de 
papel, a sorte de uma empresa.

Auditado pela HLB Audiolink, o sorteio do 
veículo foi autorizado pela Caixa Econômica Fede-
ral sob o número 6-0983/2013. Antes do sorteio, 
os responsáveis se certificaram de que o regula-
mento fosse cumprido nos mínimos detalhes, sem 
espaço para alguém entrar na fila para depositar o 
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cupom após o horário limite das 20h. Assim que 
aconteceu o fechamento da urna, o lacre passou 
por uma avaliação, de modo a garantir que não 
houvesse risco de qualquer fraude.

Proprietário de uma distribuidora de alimen-
tos, Luiz Augusto Pereira dos Santos destaca que 
a oportunidade de sair motorizado aumentou a 
motivação para comprar. “Sem dúvida, foi mais 
um incentivo. Para a gente, participar da ExpoA-
gas é muito importante. Nos sentimos em casa: 
fechamos negócios, fazemos novos contatos e 
assim ampliamos o nosso mercado. De quebra, 
ainda podemos ganhar um carro”, disse.

Quem trabalha nas principais redes de super-
mercado do Rio Grande do Sul tem razões para 
acreditar na possibilidade de ser o vencedor. É o 
caso do coordenador de facilities do Grupo Asun, 
Alessandro Moura. “O carro dá um incentivo 
maior. É bom porque serve até para aumentar o 
poder de negociação com o fornecedor e estimula 
as empresas supermercadistas a comprarem na 
quantidade certa. Para o sorteio, estamos bem 
esperançosos”, revelou.

Momento de expectativa

Logo após as 20h, o gerente-executivo 
da Agas, Francisco Miguel Schmidt, passou 
a comandar a cerimônia do sorteio. Diante 
dos olhos e ouvidos atentos das pessoas pre-
sentes, o presidente da associação, Antônio 
Cesa Longo, fez a leitura do cupom escolhi-
do, entre os mais de 300 mil concorrentes. 
“Supermercados Andreazza, de Caxias do 
Sul”, exclamou.

Na ocasião, não havia mais represen-
tantes da rede no Centro de Eventos da 
Fiergs. “Já estávamos todos em Caxias. Eu 
havia retornado algumas horas antes, mas 
fui avisado por um expositor, havíamos fei-
to muitos negócios com eles”, diverte-se o 
sócio-diretor da rede, Marcos Andreazza.

“Para nós, foi uma grande surpresa. Nesta 
edição da ExpoAgas, acabamos fechando mui-
tos negócios, então tínhamos muitos cupons 
nas urnas. Até brinquei com o nosso diretor 
de compras: ‘É este ano ou nunca mais’. E 
não é que aconteceu de verdade?”, conta o 
empresário. No total, a rede fechou um valor 
superior a R$ 5 milhões de reais em negócios 

e precisou deixar um colaborador responsável 
apenas para depositar os cupons nas urnas.

O automóvel já tem destino certo. A 
intenção dos ganhadores é deixá-lo para uso 
do departamento de Recursos Humanos da 
empresa. “A ExpoAgas é ótima para fechar 
negócios, e ainda há a chance de ganhar esse 
prêmio. Para nós, isso coroa a confiança que 
temos nas promoções dos expositores”, 
elogia Andreazza. A entrega das chaves do 
GM Celta foi realizada na sede da Agas, em 
5 de setembro.

Juliane Kessler

Supermercado Andreazza pretende usar o prêmio 
para qualificar a gestão de Recursos Humanos
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Maravilha não existe pelo simples fato de que não 
existe tempo para isso, pois o dia tem apenas 24 
horas. “O tempo passa e não se consegue controlar, 
o dia vai ter 24 horas, e por mais que se executem 
tarefas, esse dia é finito e sempre será.”

Deb quis dizer que o tempo nunca será su-
ficiente para que se seja a Mulher Maravilha, e, 
conforme ressalta ela, uma pesquisa realizada recen-
temente pelo Ibope apontou que 95% das pessoas 
consultadas disseram que se a Mulher Maravilha 
existisse o perfil dela seria o de boa mãe, bem-

ão existe

     propósito de tranquilizar as muitas mulheres 
que participaram do chá da tarde do Agas Mulher, na 
ExpoAgas 2013, avalizando que é difícil conciliar as 
várias missões que a mulher tem hoje – ela mesma, 
mãe, organizadora do lar, profissional, esposa, entre 
outros papéis –, Deb Xavier, empresária, palestrante 
e entusiasta do empreendedorismo feminino, já 
iniciou seu bate-papo afirmando que “a Mulher 
Maravilha não existe”. Em sua palestra Sem tempo 
para ser a Mulher Maravilha: as dores e delícias da 
vida da mulher moderna, ela enfatizou que a Mulher 

com o
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Mulher Maravilha

Deb Xavier é mãe, mulher de 

negócios e tem, como a maioria das 

mulheres, dificuldade de conciliar a 

vida pessoal com a profissional

Andréa Spalding

N
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A mulher moderna
 De uma forma bem-humorada e leve, Deb apresentou ainda os dez itens essenciais do guia de 

sobrevivência da mulher moderna:

Crie sua própria definição de sucesso, com 

conceitos que servem a você e siga sua 

linha de vida.

Feito é melhor do que perfeito, ou seja, 

suficientemente bom é melhor que querer 

ser perfeita e não fazer.

A palavra não pode ser positiva, o que quer 

dizer que aprender a dizer não é bom em 

muitas situações.

Sempre existe uma segunda chance, tenha 

sempre um plano B que funcione para 

cada situação de sua vida. Se tudo der 

errado hoje, durma, acorde e recomece no 

dia seguinte.

Aprenda a utilizar o tempo a seu favor.

Faça suas próprias regras: para cada pessoa, 

as normas do jogo podem ser diferentes.

Seja seu próprio referencial. Somos pes-

soas diferentes: umas mais rápidas, outras 

mais lentas. por isso sempre se use como 

referencial, olhando, assim, primeiro para 

você e depois para os outros.

Faça o voto de zero “mimimi”, pois teremos 

muitas adversidades no nosso dia a dia e 

temos que levantar a cabeça e seguir em 

frente. Podemos, sim, ficar tristes com algo 

desagradável que ocorra em nossas vidas, 

mas isso não quer dizer dias a fio de lamen-

tações. Levante-se e vá em frente.

Tenha filtros, críticas. Temos que saber o 

que somos e o que não somos.

Permita-se ser a pessoa que você quer 

ser e não a pessoa que os outros acham 

que você é.

lugares do Rio Grande do Sul e também de 
outras cidades do Brasil.

A palestrante Deb Xavier, 27 anos, é 
mãe da Tathiana, 10 anos, e é a criadora do 
Jogo de Damas, projeto de sua autoria que 
discute carreira e empreendedorismo para 
as mulheres. Antes de se dedicar aos temas 
femininos, ela trabalhava com tecnologia. 
Apesar da pouca idade, hoje suas palestras 
reúnem um grande público feminino Brasil 
afora. O evento teve patrocínio máster de 
Nestlé, patrocínio de Girando Sol e Tresem-
mé, e apoio de Café Bom Jesus.

sucedida profissionalmente, amiga, boa esposa, 
boa filha, bonita, magra e casada com o Super-
Homem. “Diante disso, mulheres, digo e repito: 
não se sintam culpadas, pois isso não existe e é 
impossível alguém ser tudo e mais um pouco, até 
porque ser casada com o Super-Homem não terá 
como, porque ele também não é real!”

Nada de culpa

Ela revelou que é proibido sentir-se cul-
pada por não se ter mais tempo de se realizar 
mais e mais. “Não me sinto culpada por não 
me sentir culpada de fazer as coisas. Temos 
uma vida real que não é fantasiosa, nem bonita 
como parece ser”, destacou. A supermercadis-
ta Simone Fuhr observa que, em sua palestra, 
Deb mostra de forma concreta que a mulher 
hoje tem o espaço dela, e isso ninguém mais 
tira do sexo feminino. 

Conforme declara a supermercadista 
Tania Fochesato, mede-se a importância desse 
evento justamente pelo grande número de 
pessoas que participam dele, aumentando a 
cada ano a presença das mulheres de diversos 



supermercadista para uma palestra do consultor 
financeiro e escritor Gustavo Cerbasi (autor do 
livro Casais inteligentes enriquecem juntos, entre 
outros), seguido de um debate sobre gestão com 
importantes empresários da indústria. Criado para 
promover a integração e a qualificação de sucesso-

omento deM
Preparar a nova geração de 

supermercadistas é a proposta do 

Agas Jovem. Durante a ExpoAgas, 

o grupo promoveu a palestra 

do consultor financeiro Gustavo 

Cerbasi e um debate com os 

empresários Vanderlei Micheletto, 

Rogério Tondo e Nelson Eggers

estrondoso. Com auditório 
lotado e nomes de peso, o Agas Jovem se con-
sagrou como um dos grandes momentos da 32ª 
edição da ExpoAgas. Realizado no Centro de 
Convenções da Fiergs na tarde do segundo dia de 
feira, o evento reuniu as novas gerações do setor 

um sucesso

PATROCÍNIO:

Fo
to

s 
Ca

rlo
ta

 P
au

ls

aprendizado

e
xp

o
ag

as
 /

 a
g

as
jo

ve
m

52 Revista AGAS (setembro/outubro 2013)



53(setembro/outubro 2013) Revista AGAS

res das empresas do autosserviço gaúcho, o Agas 
Jovem é presidido pela santanense Caroline Righi. 
E foi ela quem fez a abertura do evento, chamando 
logo depois Cerbasi ao palco. Na palestra Toda 
empresa deve produzir dinheiro, o especialista 
em educação financeira abordou as estratégias e a 
importância do conhecimento técnico na hora de 
definir os rumos de um negócio. “O futuro não é 
incerto. Pelo contrário, é previsível. Sabemos que 
ocorrerão imprevistos, então cabe a cada gestor se 
preparar para enfrentá-los, ainda que não se saiba 
quando aparecerão”, explicou.

Cerbasi ressaltou que a principal motiva-
ção de um empreendedor não são os ganhos 
financeiros, mas sim a satisfação de ter as suas 
ideias aplicadas na construção de um negócio 
de sucesso. “No início, há uma forte tendência 
de o empresário decidir pelo lado emocional. 
Ao contrário do que se pensa, não é isso que 
faz uma companhia nascer. A principal causa é 
uma análise racional de que a paixão pode ren-
der dinheiro. É o que chamamos de viabilidade 
econômica”, sustentou o palestrante.

Na avaliação do consultor, o papel de uma 
empresa é gerar mais riqueza, já que esses recursos 
sustentarão o negócio. Cerbasi recomendou caute-
la na aplicação do dinheiro. “É importante investir, 
nem que isso signifique reduzir os lucros para 
ocupar uma fatia maior do mercado. Essa prática 
geraria duas vantagens: o lucro futuro e o lucro 
mercadológico”, ensinou. Esse segundo ponto tem 
relação direta com a ambição empreendedora das 
companhias, isto é, de levar a sua missão para o 
maior número possível de pessoas. Outra instrução 
ao público jovem foi a necessidade de planejar sem 
perder a capacidade de ser flexível, mudando o 
foco sempre que for necessário.

As empresas familiares também receberam 
atenção de Cerbasi. O palestrante afirmou que 
a maioria dos negócios perde o fôlego empreen-
dedor com a chegada do sucessor ao comando e 
aponta a falta de experiência de vida e de supera-
ção como motivos. “Esse é um problema comum 
e natural do ser humano: dar aos filhos uma vida 
mais confortável, mas infelizmente a vontade de 
superar desafios se perde nesse processo”, desta-
cou. “A dificuldade maior dessas empresas é passar 
para a próxima geração a ideia da ambição. Os 
gestores precisam perceber a empresa como um 
investimento”, afirmou. 

De acordo com o consultor, o conhecimento 
do empresário sobre as ferramentas de gestão é 
essencial para o futuro da companhia. “A leitura 
dos dados exige estudo e dedicação, pois o ativo, o 
passivo e o patrimônio líquido da empresa exigem 
compreensão por parte do gestor. Só com a con-
tabilidade bem-feita é possível saber se estamos 
no caminho certo. Também faz parte do processo 
cobrar do profissional responsável pelas finanças 
uma postura clara e transparente”, salientou. Cer-
basi comentou que há uma preocupação excessiva 
com o lucro, com pouca atenção dada a um as-
pecto mais importante: a rentabilidade. Para ele, é 
importante não confundir os dois conceitos, além 
de focar nos diferenciais competitivos, nos indica-
dores e na busca por novos conhecimentos.

Erros e acertos

Na apresentação, Cerbasi observou que 
a facilidade para obter crédito no mercado 
representa um risco para as empresas, caso os 
recursos não sejam bem aplicados. “Hoje não 
é difícil conseguir um financiamento. É claro 
que investir em estrutura é essencial, só que 
poucos investimentos para esse dinheiro são 
piores do que a compra de equipamentos”, 
alertou. A indicação do especialista é usar 
esse valor como capital de giro.

Os três principais erros dos empreende-
dores, na visão do palestrante, são a falta de 
planejamento, o superdimensionamento e a 
dificuldade em diferenciar empréstimo de 
financiamento. O primeiro equívoco pode ser 
resolvido com uma boa contabilidade, para 
ter uma medida exata do capital de giro do 
negócio; enquanto o superdimensionamento 

Caroline Righi levou para o debate a 
visão dos jovens supermercadfstas



acontece quando o empresário quer acelerar 
a expansão, com riscos de dar um passo maior 
do que as próprias pernas. Já sobre o terceiro 
fator, ele destacou que “deve-se evitar o em-
préstimo e escolher o financiamento. É mais 
barato e é garantível”, detalha.

Mestre em Finanças pela USP, Cerbasi 
garante que não é preciso ser um especialista 
no assunto para manter as contas da empresa 
longe do vermelho. “Os problemas surgem 
quando há um desequilíbrio entre os prazos 
para pagamentos e as datas de recebimento”, 
avalia. Para o palestrante, o crescimento de 
uma empresa no varejo muitas vezes esconde 
um risco. “Quando as vendas aumentam, 
eu consumo o caixa ao adquirir um volume 
maior de produtos junto aos fornecedores. 
Por isso, é mais indicado crescer até onde 
as finanças permitem, nem que seja preciso 
abrir mão de alguns clientes”, enfatiza. Para 
quem deseja enriquecer, o consultor deu a 
dica: “Gaste menos do que você ganha e 
invista bem. Essa é a receita”, completou.

Histórias de vida

O segundo momento da atividade do Agas 
Jovem consistiu de um debate, mediado pelo 
jornalista Tulio Milman, e com a participação de 
Cerbasi, além do presidente da Fruki, Nelson 
Eggers; do vice-presidente da Mili, Vanderlei 
Micheletto, e do diretor-superintendente da 
Tondo, Rogério Tondo.

Logo de início, cada um apresentou as razões 
para o sucesso das empresas. “A Fruki tem 89 anos, 
mas não é uma empresa velha porque sempre 

conseguiu se renovar”, relata Eggers. “Fizemos in-
vestimentos pesados em automação. Isso significa 
que o consumidor do supermercado é a primeira 
pessoa a colocar as mãos na garrafa”, orgulha-se. 
Hoje, o guaraná fabricado pela companhia é líder de 
mercado no Estado, caso único no país em que um 
refrigerante regional superou as gigantes do setor. 

A Tondo completa 60 anos de atividade em 
2013. Rogério é um dos cinco irmãos herdeiros, 
mas o único que trabalha na empresa. A sua forma-
ção, entretanto, começou em outras companhias. 
Só após se sentir preparado decidiu assumir a ges-
tão do moinho de trigo. “Em 1992, éramos apenas 
a 12ª maior empresa em vendas do setor no Rio 
Grande do Sul. Agora ocupamos o segundo posto, 
mas almejamos a liderança”, declarou.

Já Micheletto é o fundador da Mili, empresa 
que criou aos 32 anos, depois de ter trabalhado como 
ceramista, borracheiro, vendedor de automóveis e 
caminhoneiro. “A fábrica iniciou há três décadas 
e hoje estamos presentes nos 27 estados e somos 
líderes no Brasil e no Paraguai”, contou. De acordo 
com o fundador, existem metas internas para sempre 
dobrar a produção e as vendas a cada cinco anos.

Segredos do sucesso

Três líderes com visão e dedicação muito 
acima da média. Absorver um pouco do co-
nhecimento sobre gestão de cada um deles era 
o grande desejo da maioria dos presentes ao 
evento e ninguém saiu decepcionado, porque 
os ensinamentos foram muitos.

Micheletto aconselhou os sucessores de 
empresas supermercadistas a jamais deixarem 
de acreditar na capacidade pessoal e na missão 

Na abertura do Agas Jovem, Gustavo Cerbasi palestrou
sobre a importância da gestão adequada das finanças no varejo
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da rede, mas avisou que apenas com muito 
envolvimento e comprometimento os resul-
tados serão atingidos. “Um ponto importante 
é ter um planejamento estratégico dentro do 
negócio. Só que não pode ser de conhecimento 
apenas da diretoria. Se for tornado público, do 
conhecimento de toda a equipe, os colabora-
dores se sentirão parte do processo e irão se 
esforçar ainda mais”, ressaltou. Por fim, o vice-
presidente da Mili comentou que ninguém 
deve ter vergonha de ser bem-sucedido, de 
gerar lucros, se for conquistado de forma ética, 
fruto de muito esforço.

O presidente da Fruki, por sua vez, suge-
re que os futuros empresários nunca devem 
desprezar o valor do conhecimento, da cons-
trução de relacionamentos, da constância de 
propósitos e da humildade. “Um líder deve 
sempre dar o exemplo para o restante da 
equipe. Os liderados sempre se espelham no 
chefe, para as boas e más atitudes”, indicou. 
Além disso, Eggers usou da experiência e da 
relação próxima com o autosserviço para sa-
lientar que quem aposta na venda de produtos 
com valor consegue ter um retorno maior do 
que quem opta por comercializar preços.

 A coragem para vender o medo e em-
preender foi uma das dicas de Rogério Tondo. 
No evento, ele comentou que o líder deve 
estar preparado para escutar a contribuição 
dos colaboradores e ter sempre um diagnós-
tico completo e atualizado da performance 

Satisfação no rosto de todos: orientações dos debatedores 
agradaram ao público presente no Centro de Eventos da Fiergs

da companhia. “Considero importante que 
um empresário sempre almeje oferecer um 
produto ou um serviço de qualidade. Mas 
apenas fazer bem feito não basta, é preciso 
querer ser o melhor”, refletiu.

Iniciativa reconhecida

Pelo segundo ano consecutivo, o Agas Jovem 
apostou no formato de debate com empresários 
renomados. Além de agradar ao público, a inicia-
tiva rendeu muitos elogios de quem participou da 
discussão. “A Mili é feita de empreendedorismo. 
Começamos do nada, com uma máquina de papel 
alugada e aplicamos o nosso melhor. Somos os re-
sultados de nossos esforços”, sintetizou Micheletto. 
Eggers se sentiu contagiado com o interesse dos 
jovens. “É bom ver este auditório cheio de pessoas 
entusiasmadas. Sei como é importante esse trabalho 
com os jovens, porque há dez anos já preparo a mi-
nha própria sucessão. Hoje, estou tranquilo. Meus 
filhos aprenderam bem a lição e até já sabem mais 
do que eu”, afirmou. “É importante que a Agas se 
preocupe com a questão da sucessão, que é algo 
raro. Sou testemunha do trabalho da entidade, que 
considero muito superior ao dos demais estados. 
Aqui existe uma cultura de liderança, e isso é es-
sencial não apenas para o segmento, mas também 
para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, 
concluiu Tondo. O evento teve patrocínio máster 
de Nestlé, patrocínio de Tramontina e Garoto, e 
apoio de Fruki, Mili e Melitta Wake.



Pessoas, em São Paulo”, contou o especialista em 
Recursos Humanos, Liderança, Desenvolvimento 
Humano e Profissional, aos supermercadistas.  
O seminário A empresa e as mudanças: como 
enfrentá-las? ocorreu no Teatro do Sesi, no dia 
22 de agosto, contando também com o debate no 
enfoque jurídico sobre os gargalos enfrentados no 
dia a dia das empresas.

Encarar essa fase de transição, que pode levar 
a mudanças significativas na vida, conforme Mus-
sak, predispõe à busca constante por aprimora-

                 de se reinventar, acompanhando as 
transformações mercadológicas, nem sempre é 
uma decisão simples e fácil. Mudanças fazem parte 
da vida, mas muitas pessoas têm dificuldade em 
enfrentá-las. Para o presidente da consultoria Sa-
piens Desenvolvimento Integral, Eugenio Mussak, 
o conceito de mudança passa essencialmente por 
inovação. “É a necessidade de transformar, buscar 
o novo. A reinvenção da gestão, como uma forma 
de construção coletiva, foi amplamente debatida 
no 39º Congresso Nacional sobre Gestão de 

o desafio

esafio contínuoD Especialista em RH, 

Eugenio Mussak falou 

aos supermercadistas 

sobre o comportamento 

das empresas, em meio 

à necessidade constante 

de transformação
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mento. Iniciativas como o benchmarking, segundo 
ele, geram informações importantes para que as 
empresas conheçam diferentes maneiras de lidar 
com situações e problemas, contribuindo para a 
melhoria de processos de trabalho. “Uma empresa 
é um organismo vivo inserido em um ecossistema 
chamado mercado. Se ela não acompanhar as alte-
rações desse ecossistema, não poderá sobreviver”, 
ressalta o palestrante.

Um dos grandes desafios para a mudança 
apontados pelo especialista é saber lidar com as 
pessoas. A geração Baby Boom, que vivenciou 
o pós-segunda Guerra Mundial nas décadas de 
1960 a 1970, ganhou a incumbência de recons-
truir o mundo. Com isso, houve um grande au-
mento populacional nos Estados Unidos e, con-
sequentemente, de consumo. Os filhos deles, 
conforme Mussak, ficaram conhecidos como 
geração X (nascidos até o início da década de 
1980). “Eles queriam ser felizes e encontraram 
tudo pronto. Com um estilo de vida acelerado, 
os seus representantes ganharam muito dinhei-
ro”, relata o palestrante. 

Na década seguinte, junto com uma época 
de grandes avanços tecnológicos, desenvolveu-se a 
geração Y. “São pessoas que não têm paciência de 
serem felizes, em meio ao advento do computa-
dor. Os filhos deles, porém (geração Z, nascidos a 
partir dos anos 2000) têm uma grande capacidade 
de conexão, devido ao advento da internet”, con-
textualiza o consultor, lembrando que é preciso 
estar atento às características de cada um, apren-
dendo a lidar com as diferenças. “Ao longo da his-
tória da humanidade, a espécie que não mudou 
acabou desaparecendo”, reforça Mussak, citando, 
como exemplo, os dinossauros.

A recente mobilização nacional que ganhou 
as ruas, impulsionada de certa forma pelos mo-
vimentos sociais, inclusive na internet, chama a 
atenção para algumas características essenciais na 

busca por mudanças. “É preciso ter uma causa cla-
ra, organização e contar com lideranças que moti-
vem os outros”, ensina. 

Percepção do mundo

No processo natural de mudança, se-
gundo o especialista, ter percepção do que 
está a sua volta torna-se o primeiro passo: 
“Os clientes de hoje são mais informados, 
mais globalizados. Da mesma forma, forne-
cedores e concorrentes também estão dife-
rentes. Eles fazem parte do ecossistema, que 
já não é o mesmo do ano passado”. Segundo 
ele, a tendência das empresas, porém, é fica-
rem isoladas. “Somos muito demandados, aí 
se perde a percepção para evoluir e competir 
no mercado”, alerta.

Citando Peter Senge, na obra A quinta 
disciplina, o palestrante orienta os empre-
sários a buscarem sempre o conhecimen-
to, citando a necessidade do homem em 
se superar. “Os números não devem ser os 
únicos indicativos de uma empresa. O lo-
cal de trabalho precisa se tornar um local 
de aprendizado e troca”, afirma Mussak, 
citando ainda o filósofo alemão Friedrich  
Nietzsche. “Não basta ser homem. É pre-
ciso vencer tanto inimigos internos e ex-
ternos, como a ignorância, a indolência, a 
acomodação e a arrogância.” 

Todas as empresas, segundo ele, sem ex-
ceção, enfrentam crises. “Não importa a ativi-
dade ou o tamanho do negócio. Nós seremos 
julgados pelo que fizemos para vencer as nos-
sas crises e não por tê-las”, alerta o especia-
lista. Citando o livro Como as gigantes caem: 
e por que algumas jamais desistem, de Jim 
Collins, Mussak diz que é preciso ter atenção 
às cinco fases de declínio pelas quais as em-
presas podem passar. “Até a terceira fase cai 
o faturamento, mas continua o crescimento. 
Alguns se recuperam até o quarto estágio, na 
luta desesperada pela salvação, mas na quinta 
fase é bem difícil. Ninguém consegue crescer 
sem a ajuda de uma equipe.” A arrogância 
nascida no sucesso, segundo ele, é o primeiro 
passo para a destruição do negócio. “É preci-
so investir nas pessoas, para que possam ter 
paixão por aquilo que fazem.”



Cultura de inovação  

Para o consultor Eugenio Mussak, o processo 
de inovação não consiste apenas na criação de algo 
novo, está inserido no produto, no serviço e na co-
municação de uma empresa. “Para ser criativo é 
preciso ter curiosidade e uma certa transgressão, 
mas os criativos são pobres. Ricos são os inovado-
res, pois requer método, estudo e análise de pro-
cessos”, completa o especialista. Para estimular a 
mudança, segundo ele, é preciso criar espaços de 
inovação, onde as equipes possam ser estimuladas 
a pensar e interagir. “Isso ajuda a criar uma cultu-
ra de inovação. Ter um modelo mental auxilia na 
mudança de crenças e hábitos”, observa o o es-
pecialista em Gestão de Pessoas, ressaltando que 
mudar hábitos é difícil, devido a ações inconscien-
tes e continuadas. O palestrante sugeriu aos pre-
sentes experienciarem, tentando cruzar os braços 
com as mãos contrárias ao de costume.  

Na busca contínua por melhorias, conforme 
o especialista, a figura do líder torna-se a grande 
responsável por propor mudanças. “Ele deve ter 
coragem, persistência e mostrar a relevância das 
decisões, indicando que a mudança é útil, neces-
sária e bela, além de impactar na qualidade”.

Debate jurídico

Ampliando as discussões, o diretor-
presidente do Asun e diretor da Agas, An-
tônio Romacho, mediou um debate com 
convidados do setor supermercadista, tra-
zendo principalmente o enfoque jurídico. 
O também diretor da Agas citou que a área 
conta com grandes desafios diários, sendo 
necessário enfrentar os gargalos do merca-
do norteado por mudanças. 

Para o advogado Paulo Tramontini, o 
direito também deve evoluir, pois o Tribu-
nal Regional do Trabalho é dinâmico. “Os 
supermercadistas devem estar atentos às 
mudanças no judiciário, principalmente 
em matérias de segundo e terceiro graus. 
Muitas delas também são aplicáveis às 
empresas”, cita o consultor trabalhista da 
Agas, lembrando que as pessoas mudam 
de opinião a cada dia. “É preciso insistir 
com os juízes para fazer mudanças na le-
gislação e evoluir”.

O professor de Direito Tributário Fábio 
Canazaro diz que a busca do conhecimento 
e a multidisciplinaridade ajudam a mudar a 
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Para efetivar mudanças?
consultor e especialista em Recursos Humanos, Liderança, 

Desenvolvimento Humano e Profissional, Eugenio Mussak, 

diz que o Rio Grande do Sul é terra de empreendedores. 

“O que o caracteriza é o espírito aventureiro, a competên-

cia na gestão da administração do negócio e a sua lider-

ança acima de controles”, ressalta. Para efetivar mudanças 

significativas, Mussak cita o conselho de Aristóteles ao filho 

Nicómaco, chamando-o a fazer uma reflexão diária em 

cima de três pontos:

1  – Que pessoa sou eu (como brasileiro, 

profissional ou empresário)?

2 – Que pessoa eu gostaria de ser?

3 – O que eu preciso fazer para chegar lá?

gestão supermercadista. “Os diferentes se-
tores precisam dialogar para evoluir. Se não 
trabalharmos para mudar a cultura empre-
sarial, vamos quebrar”, alerta o profissional, 
indicando que o empresário precisa ter uma 
leitura de todos os assuntos. “O PIS e o 
Cofins ainda são uma grande dor de cabeça 
para o setor.”   

Instigando os participantes a agirem 
em prol de melhorias, a coordenadora 
de capacitação da Agas, Angelita Garcia, 
falou que a inovação não se conta como 
é, mas se faz. “Os profissionais de maior 
sucesso são os ousados. O difícil mesmo é 
executar a mudança. Cabe a cada um co-
locar em prática o tema de casa”, reflete 
a profissional.

O empresário Arlei José Karpinski, 
proprietário do supermercado Karpinski 
& Cia. Ltda, citou que um dos grandes de-
safios é preparar a juventude para ser em-
preendedora. “Eles estão descobrindo o 
hino nacional, indo para as ruas em busca 
de mudanças. Ao mesmo tempo, precisam 
aprender a participar mais de seminários e 
ver que há bem mais o que fazer”, ques-
tiona o representante da Agas da região de 
Getúlio Vargas. 

Para a assessora jurídica da Agas, Edina 
Fassini, os supermercadistas devem acom-
panhar o processo legislativo e propor mu-
danças. Ela ressalta que o consumidor está 
cada vez mais exigente. “É preciso estar 
preparado para atendê-lo da melhor manei-
ra possível. E a Agas está à disposição para 
ajudar na mudança”. 

Na opinião do diretor-executivo do su-
permercado Nicolini, de Bagé, Patrique Ni-
colini, o setor supermercadista sofre muito 
com as mudanças mercadológicas. “Ou se 
evoluiu, ou se fica onde está e sucumbe. 
O ‘pulo do gato’ é se antecipar, planejar e 
agir”, ensina o também diretor-conselheiro 
do Agas Jovem. Nicolini lembra ao empre-
sário que é preciso ter um olhar sistêmico 
sobre o negócio. “Muitos se focam em mu-
danças jurídicas, por exemplo, e esquecem-
se do negócio. É hora de parar, ver o que 
está sendo feito e agir. Nossa missão é lide-
rar, equilibrando as coisas.”

Coragem de falar

Motivado pelas discussões, o diretor do 
Supermago, de Porto Alegre, Jacinto da Luz 
Machado, foi um dos presentes a interagir com 
os debatedores. “A clareza com que o pales-
trante (Eugenio Mussak) apresentou as dificul-
dades com que passamos me tocou muito e me 
deu coragem de falar”, contou o gestor, que 
até então não costumava fazer perguntas em 
público. “O seminário me motivou a ler mais, 
acompanhar mais as alterações do mercado e 
me tornou mais aberto para mudanças”, afirma 
Machado, que participa da ExpoAgas desde a 
primeira edição.

Para o diretor da Unidasul, de Esteio, Au-
gusto De Césaro, o evento foi superinteressante, 
pois abordou desde questões pessoais até jurídi-
cas. “Nós ficamos indecisos e custamos a tomar 
a decisão de mudar. Temos que deixar o medo 
de lado e fazer com que as pessoas tomem mais 
atitude. Não precisamos inventar, mas agir.”

Participando pela décima primeira vez 
da ExpoAgas, o gerente de Marketing do Su-
permercado Nicolini, de Bagé, Selmo Rodrigo 
Pedroso Dias, achou a proposta do seminário 
diferente. “Foi interessante, pois além do con-
sultor pudemos pensar na prática a vivência do 
setor. Motivou-me para a mudança tanto no 
pessoal como em questões jurídicas e afins.”

O



colocar isso em prática é que é o difícil. Por isso, 
palestras como essa me ajudam demais na alavan-
cagem de minha empresa.”  

Apontando os culpados

De acordo com ele, a ruptura vem 
de muitos setores, sendo o departamento 
Comercial o responsável por essa quebra. 
Conforme destaca o especialista em gestão 
estratégica, o Comercial falha devido a al-
guns itens, entre eles, o paradigma da compra 
ancorada no contato pessoal com o vendedor; 
a falta de disciplina no agendamento da 
compra; pedidos que não são feitos de fato 
pelo sistema; algoritmos de ressuprimento 
falhos; mesmos algoritmos para mercearia 
e perecíveis; falta de controle da eficiência 
do fornecedor; imprecisão dos controles 
de estoque e a falta de um “dono” para o 
estoque. Já no Operacional, de onde vem 
parte das adversidades, os motivos podem 
ser explicados pela não responsabilização 
da equipe de loja pela ruptura; processos de 
reposição falhos; falta de controle sobre qua-
lidade de execução de métodos; pedidos de 
loja manuais; além de falha na compreensão 
da cadeia de perecíveis. 

Ribeiro concluiu evidenciando que os 
departamentos Comercial e de Operações 
precisam se unir, não tendo medo de controlar 
a ruptura. “Uma atitude firme de diretoria é 
indispensável nesses casos, bem como o envol-
vimento das equipes.”

             tem se mostrado como o maior desa-
fio para as empresas varejistas, conforme afirmou 
Alexandre Ribeiro, em sua palestra no Centro de 
Aperfeiçoamento Técnico (CAT) da ExpoAgas 
2013. “Quando se fala nesse assunto, o que mais 
importa é o consumidor. Quando ele vai à loja e 
não compra é onde há a ruptura, sendo que 60% a 
68% dela vêm, justamente, em razão do desabas-
tecimento da loja. E mesmo com o registro desse 
alto percentual, são pouquíssimas as empresas que 
reconhecem essa proporção.” 

Segundo Ribeiro, o entendimento da estrutura 
da curva ABC é essencial: 50% dos produtos de um 
supermercado fazem parte da curva A, 40% da curva 
B e somente 10% da C. Analisando de forma gené-
rica, é perfeitamente normal os produtos da curva 
A ficarem de um a três dias sem vender; os da B, 
de seis a nove dias; e os da curva C, de 12 a 25 dias 
sem que nenhum consumidor os compre.”

Segundo o supermercadista Dionísio Irber, 
ter conhecimento do que se tem na loja e de 
como se procede de forma prática para diminuir 
a ruptura é fundamental para que o negócio cres-
ça. “Tenho a visão diária, mas ter ideia de como 

a ruptura  

ontrole da ruptura:C
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Afetando diretamente as vendas, a ruptura é considerada 

como um “câncer”, sendo possível reduzi-la somente 

com muita disciplina e atenção, pois 80% dos fracassos 

ocorrem pela falta dessa disciplina

 desafio trabalhoso

60 Revista AGAS (setembro/outubro 2013)

e
xp

o
ag

as
 /

 c
at



61(setembro/outubro 2013) Revista AGAS

agregado pode ser mais rentável para a loja. No 
entanto, lembrou Araújo, é preciso estratégia. 
Devido às muitas opções de pontos de venda 
atuais, o consumidor é multicanal. A fidelidade 
à bandeira diminuiu; os preços de cosméticos 
podem ser tão atrativos numa farmácia quanto no 
súper. Portanto, é necessário conquistar o consu-
midor, antecipando-se às suas necessidades.

A clientela de um mercado não procura 
produtos, afirmou o diretor da Nielsen, mas 
soluções. Os tempos atuais exigem praticidade 
e rapidez, pois não há paciência para se passar 
muito tempo dentro de um estabelecimento. 
Cabe ao supermercado, então, garantir visibili-
dade e acesso à mercadoria. O gerenciamento de 
categorias e um cuidado especial para que não 
faltem nem sobrem produtos no estoque são 
pontos fundamentais.

Fora isso, devem-se ouvir os colaboradores. 
O pessoal do chão de loja, por lidar diariamente 
com questões operacionais, conhece as rotinas e 
pode oferecer informações importantes. Também 
é válido observar os clientes, fazer o trajeto das 
compras com eles e conversar, para que se sintam 
envolvidos no processo.

Ao entender as vontades do público, é 
possível diferenciar-se frente à concorrência. 
No fim das contas, é um exercício para compre-
ender melhor como o próprio supermercado se 
posiciona na localidade em que atua. “Olhe para 
o seu DNA, para sua origem. Ela tem muito a 
dizer sobre seus pontos fortes e fracos”, acon-
selhou o palestrante.

             xigências 
 da clientela
E  

 de Olegário Araújo, diretor de atendimento 
a atacadistas e varejistas da Nielsen, no primeiro 
dia de feira convidou os presentes a uma reflexão: 
de que maneira as mudanças na sociedade afetam 
os negócios dos supermercadistas? Para tanto, o 
palestrante apresentou dados sobre novas tendên-
cias de consumo no Brasil.

De acordo com Araújo, a população do país 
está ficando mais madura. Cresce o número de 
famílias sem filhos e de donas de casa com mais 
de 50 anos. Com isso, mudam-se os hábitos dos 
consumidores, que buscam outras opções de pro-
dutos, além de embalagens menores.

O nível de sofisticação dos clientes também 
vem aumentando. O fácil acesso à informação 
e a renda mais elevada tornam as pessoas mais 
exigentes. Elas procuram, por exemplo, alimen-
tos com menos açúcar e gordura, pois estão mais 
conscientes quanto à saúde e ao bem-estar. Em 
geral, buscam produtos diferentes, de qualidade, 
e estão dispostas a pagar por isso.

Essa é uma oportunidade para o varejo de 
autosserviço. Um sortimento com maior valor 

a fala

Na palestra O Novo Consumidor, 

diretor da Nielsen abordou 

as mudanças nos hábitos do 

público e explicou como os 

supermercadistas devem  

agir para se destacar frente  

aos concorrentes 

Ca
rlo

ta
 P

au
ls



mais se sabe sobre as demandas dos clientes, 
melhor a atuação de todos os setores da cadeia. 
Conhecendo as necessidades do consumidor, os 
fornecedores podem oferecer um sortimento 
mais adequado para cada loja. Porém, os pro-
dutos que o público adquire não são o único 
indicador; saber a frequência com que uma 
pessoa vai ao supermercado e quanto ela está 
disposta a pagar também ajuda na elaboração de 
estratégias de venda.

A etapa seguinte é sistematizar planos de ação 
conjuntos, com prazos definidos e monitoramen-
to constante. Fátima destacou a importância do 
controle de rupturas e do atendimento ao cliente, 
o que também passa por ter um estabelecimento 
limpo, organizado e bem-sinalizado. A comuni-
cação visual é um ponto-chave, pois grande parte 
das decisões de compra ocorre na gôndola. Por 
vezes, mudar a localização de um item aumenta 
a visibilidade e, assim, as vendas.

Devem-se evitar ambientes amontoados e 
prateleiras dispondo artigos de seções diferentes, 
algo ainda muito comum em alguns pontos comer-
ciais. Outro cuidado é em relação ao marketing: 
se a clientela de uma loja costuma ter pressa, por 
exemplo, é desnecessário investir numa ação com 
promotoras de vendas.

Cada situação exige um posicionamento es-
pecífico. Em qualquer caso, no entanto, o objetivo 
é satisfazer o consumidor. “Ninguém compra um 
produto, mas uma promessa do que o produto 
entrega”, disse Fátima. Se a promessa é cumprida, 
o cliente retorna.

dia de atividades do CAT se 
encerrou com a apresentação de Fátima Merlin, 
diretora executiva da Connect Shopper. Na pa-
lestra De relações comerciais à gestão do negócio, 
ela explicou a importância de fornecedores e 
varejistas trabalharem de forma conjunta.

Fátima afirmou que, em muitos casos, in-
dústria e comércio avaliam-se negativamente. Os 
fornecedores reclamam da exposição dos produ-
tos na loja, ao passo que os comerciantes notam 
problemas na logística e entrega da mercadoria. 
Para contornar a situação, recomenda-se um 
trabalho colaborativo, que vá além das relações 
meramente comerciais.

A especialista lembrou que todos devem 
orientar suas ações tendo em vista o consumidor 
final. Se o público muda seus gostos, seja pelos no-
vos hábitos da sociedade ou pelo crescente número 
de opções no mercado, também é preciso mudar a 
atuação de fornecedores, varejistas e prestadores 
de serviços. É necessário conhecimento mútuo, o 
que significa, antes de tudo, compartilhar.

Foi-se o tempo em que informações estra-
tégicas eram escondidas pelas empresas. Quanto 

o primeiro

olaboração aC
Palestra de Fátima Merlin abordou as relações entre 

indústria e varejo supermercadista. Com responsabilidades 

compartilhadas, todos saem ganhando  

– especialmente o consumidor final

Ca
rlo

ta
 P

au
ls

favor do cliente

62 Revista AGAS (setembro/outubro 2013)

e
xp

o
ag

as
 /

 c
at



63(setembro/outubro 2013) Revista AGAS

existe desenvolvimento do negócio sem a valorização 
do ser humano. “Mesmo em se tratando de áreas que 
trabalham com softwares num supermercado, tem 
que ter alguém preparado para operar esse sistema, 
e, para tanto, esse colaborador tem que estar satis-
feito com a empresa. Acredito no resultado focado 
no coletivo, no grupo.” 

Dessa forma, evidencia o Ph.D. em Gestão 
Empresarial, na gestão de pessoas o negócio é não 
ter regras, e sim acertos entre as partes envolvidas, 
ou seja, gestão de ambos os lados. Numa organi-
zação os colaboradores ainda priorizam fatores 
econômicos; seguidos por segurança e condições 
de trabalho; vindo, por último a autoimagem e 
imagem da empresa. Já os gestores dessas empre-
sas acreditam que a imagem de seu negócio e os 
serviços que oferecem são o essencial. Na ótica de 
Ferrreira, ambos estão certos.

 “O funcionário tem que estar satisfeito para ser 
o porta-voz de onde trabalha.” E, se isso ocorre, con-
forme destaca, ele cuidará do negócio como se fosse 
dele; tratará as pessoas da forma como ele próprio 
gostaria de ser tratado e se sentirá bem exercendo 
a função para a qual foi contratado, e propagará a 
imagem da empresa como positiva. “Investimento 
em pessoas não é investimento, é capacidade de 
competir”, afirma.

Conforme evidencia Ferreira, o desempenho 
coletivo está entre os fatores críticos de sucesso na 
gestão de pessoas. Portanto, defende o professor, as 
lideranças devem ser gestoras de seus departamen-
tos, estando disponíveis para que as equipes deem 
o resultado esperado. “É preciso creditar e confiar, 
para, assim, alcançar os resultados”, concluiu.

      ideranças gestorasL

         mundo cada vez mais dinâmico e com 
necessidades diferentes a cada dia que passa, colo-
car em prática a gestão de pessoas nas organizações 
tornou-se fundamental. Equipes comprometidas 
com o negócio, que arregacem as mangas e vistam as 
camisas, são o desejo da maior parte dos CEOs das 
empresas, porém não é o que muitas vezes ocorre. 
Tem que se conhecer o homem, ver onde ele está 
inserido, pois o objetivo coletivo deve estar integrado 
à natureza, conforme abordou o professor doutor 
Paulo Ferreira, criador e presidente do Instituto 
Eckart Desenvolvimento Humano e Organizacional, 
em sua palestra Novos rumos na gestão de pessoas 
na ExpoAgas 2013.

“Nós não nos preparamos para compreender, 
sendo este o maior desafio da gestão”, ressalta. De 
acordo com ele, a tendência do homem hoje é usar 
melhor o cérebro, sendo seu grande exercício o de 
“esvaziá-lo” para ter a possibilidade de compreender 
o que acontece. “Isso quer dizer exercitar o pensa-
mento, dar espaço para que ele entre em seu cérebro. 
Para aprender tem que se esvaziar, justamente para 
que não se volte com conceitos prontos.” Conforme 
comentou o supermercadista Valdecir Alves, não 

em um

Esvaziar-se para poder compreender  

é o grande exercício proposto quando o  

assunto é gestão de pessoas
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qual gôndola encontrará o que procura e 
quanto pagará pelo produto. Em mercados 
pequenos, é comum perceber prateleiras 
amontoadas, sem categorização compreen-
sível, que misturam artigos de segmentos 
diferentes. O improviso no layout, a falta 
de sinalização e a limpeza precária são um 
perigo, pois proporcionam uma experiência 
de compra frustrante.

Em contrapartida, Forner ressaltou 
pontos positivos dos comércios locais. Ao 
se conhecer a vizinhança, proporciona-se 
um atendimento familiar. Os mercadinhos 
falam a linguagem do público, de maneira 
simples e próxima. As grandes redes sabem 
disso e, portanto, arranjam maneiras de 
chegar mais perto da clientela, com pontos 
comerciais menores e mais segmentados.

Com uma competição acirrada, su-
geriu Forner, cabe às empresas de bairro 
transformar-se em referência para suas 
comunidades. Podem ser um ponto de 
coleta nas campanhas do agasalho, por 
exemplo, ou apoiar outras iniciativas locais. 
O marketing dos pequenos negócios é feito 
no boca a boca, então o que vale é ser bem 
quisto pelos moradores da região.

O palestrante reiterou, por fim, a 
importância de se trabalhar um sortimento 
direcionado. Na medida em que super-
mercados de grande porte conseguem 
competir com preço baixo, cabe aos demais 
procurar outros meios de diferenciação. 
Mercadorias de nicho, com qualidade, con-
quistam os consumidores. O importante é 
conhecê-los e garantir as soluções de que 
eles precisam.

do Sebrae Claudio Forner apre-
sentou, às 15h da quarta-feira, a palestra 
Dicas para montagem de loja e geomarke-
ting. Ele alegou ter observado lojas do pe-
queno varejo como cliente oculto e levantou 
exemplos reais de problemas encontrados 
em estabelecimentos pelo Brasil.

Forner explicou que, para qualquer 
empresa, o ideal é realizar um planejamento 
antecipado: conhecer a região em que a 
loja será instalada, entender os hábitos e 
necessidades dos moradores do bairro. Essas 
medidas ajudam a compor melhor o mix de 
produtos. No entanto, lamentou o pales-
trante, não é o que acontece com muitos 
supermercados. Os empreendedores caem 
na armadilha de alugar um espaço porque 
surge a oportunidade, sem considerar os 
costumes e a realidade do entorno.

A palestra alertou para as mudanças 
da sociedade. Os consumidores estão 
mais exigentes e o mercado é dinâmico. 
O autosserviço precisa se adaptar às novas 
demandas para não correr o risco de ser 
superado pela concorrência.

Para tanto, é necessário padronizar. Ao 
entrar na loja, o cliente precisa saber em 

o consultor
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O palestrante Claudio Forner apresentou pontos fortes e fracos dos 

mercados de bairro e fez um alerta: para vencer os concorrentes, 

é preciso se tornar referência na comunidade

comércio local
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ucros sem perdasL
A solução, afirmou o palestrante, parte das 

equipes. A prevenção de perdas deve ser um 
programa perene, trabalhado junto ao setor de 
RH. Para tanto, após a padronização das normas 
de boas práticas, deve-se investir em treinamen-
to dos funcionários.

Alguns processos são mais complexos que 
outros, portanto cada um demanda uma solução 
específica – seja uma cartilha, sejam reuniões 
com os grupos. O importante é falar a lingua-
gem do colaborador e mostrar que a prevenção 
de perdas não está ligada apenas a cobranças. 
Assim, minimiza-se a imagem austera que o 
setor transmite. Outra sugestão é criar campa-
nhas internas para a adoção de boas práticas e 
recompensar com certificados e prêmios quem 
se destaque.

Santos recomendou ainda: avaliar quanto 
tempo é gasto no abastecimento das gôndolas 
ou nos check-outs; realizar inventário rotativo, 
especialmente dos itens de alto risco – eletrôni-
cos, perfumes, pilhas e produtos com índice ele-
vado de furto; instalar ferramentas nas câmaras 
frias que gerem relatórios sobre a temperatura 
no ambiente, para controlar a conservação dos 
perecíveis; monitorar o mercado com câmeras 
e instalar etiquetas inteligentes por radiofre- 
quência (RFID) em alguns artigos, de preferên-
cia os de maior retorno financeiro.

As soluções possíveis dependem da reali-
dade de cada supermercado. No entanto, tudo 
se resume a padronização, monitoramento dos 
processos e conscientização das equipes – um 
trabalho tão contínuo quanto necessário.

de Soluções e Marketing da Plas-
trom Sensormatic/Tyco, Carlos Eduardo 
Santos, encerrou os trabalhos da quarta-feira 
com a palestra Aumente a lucratividade do seu 
supermercado: não deixe que as perdas de sua 
loja sejam maiores que o lucro. Em sua fala, ele 
destacou a importância estratégica da prevenção 
de perdas e deu sugestões de como implementar 
programas do tipo no varejo.

A palestra começou com uma provocação: 
os presentes foram questionados sobre a existên-
cia de uma área de prevenção de perdas em seus 
estabelecimentos. Poucos afirmaram manter um 
setor específico para lidar com o problema. A 
partir daí, Santos explicou as diferentes razões 
que levam à quebra no autosserviço.

Tudo começa pelas questões operacionais. 
O manuseio inadequado e a má estocagem 
podem danificar a mercadoria, principalmente 
alimentos. Furtos, tanto do público externo 
quanto dos próprios colaboradores, também 
aumentam o índice de rupturas. Porém, até 
mesmo o fluxo no interior da loja pode diminuir 
as vendas; filas longas, por exemplo, afugentam 
a clientela.

o diretor

Palestra que encerrou as atividades do CAT no segundo dia de  

ExpoAgas apresentou sugestões de como prevenir a ruptura nas 

lojas. A prevenção é estratégica e passa tanto pelo monitoramento da 

mercadoria quanto pelo treinamento das equipes
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necessidade especial. Porto Alegre, inclusive, 
já ocupou o 1º lugar no ranking de municípios 
com mais de 1 milhão de habitantes com maior 
número de rampas para acessibilidade. 

No caminho da inclusão, porém, há muito 
a ser percorrido. Não à toa, um dos pontos 
levantados pelo secretário foi a importância 
da capacitação para a inclusão de profissionais 
com deficiência no mercado de trabalho. Nesse 
quesito, a Agas firmou uma parceria com a 
Smacis para disponibilizar cursos gratuitos de 
libras na sede da Associação. Na continuidade 
da palestra, Cohen mostrou projetos que vêm 
sendo desenvolvidos pela Smacis e apontou 
para a necessidade de prédios antigos se adap-
tarem às leis da acessibilidade, assim como 
estabelecimentos em construção já serem 
erguidos adequados a essas normas. 

O secretário celebrou o avanço da aces-
sibilidade na capital gaúcha, mas alertou para 
a necessidade de uma fiscalização mais efi-
ciente. “Pessoas com deficiência estão saindo 
do casulo; elas querem condições de acesso 
sem ajuda”, acrescentou. “Porto Alegre está 
avançando, e queremos que nossa cidade 
seja também referência em acessibilidade”, 
decretou Raul Cohen. Ao fim da palestra, o 
coral de jovens do Centro de Reabilitação para 
Lesionados Cerebrais (Cerepal) emocionou o 
público presente ao entoar canções como o 
Hino Rio-Grandense. O gerente de Gestão da 
Ambev, Daniel Rodrigues, estava entre os parti-
cipantes: “Traz novas reflexões sobre o que está 
sendo feito”. A assistente social da Companhia 
Zaffari, Lilian Tuerlinckx, também assistiu à 
palestra do CAT. “Achei interessante, mostrou 
pontos importantes da acessibilidade.”

      do Centro de Aperfeiçoamento 
Profissional CAT são referência durante a ExpoAgas. 
Nesta edição, um dos temas abordados foi o da aces-
sibilidade. O secretário municipal de Acessibilidade 
e Inclusão Social, Raul Cohen, ministrou a palestra 
O avanço da acessibilidade e inclusão social. Cohen 
deu início à apresentação falando sobre a semana das 
pessoas com deficiência, celebrada neste ano entre 
os dias 21 e 29 de agosto. O secretário falou ao pú-
blico presente sobre o trabalho que vem sendo feito 
pelo poder público com relação aos aspectos que 
concernem à acessibilidade. “Não se trabalha mais 
sozinho”, afirmou, esclarecendo aos presentes sobre 
a missão da Secretaria Municipal de Acessibilidade 
e Inclusão Social (Smacis). 

Espaço para críticas

À frente da Secretaria, Cohen não pou-
pou espaço para críticas: “Somos ágeis como 
empreendedores, mas a máquina pública é 
‘empedrada’”. Na avaliação do secretário, o 
relacionamento com pessoas com deficiência 
é dificultado pela própria sociedade. “Somos 
nós que freamos.” Dados da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) apontam que 1 bilhão 
de pessoas no mundo possuem algum tipo de 

as palestras

onceito emC Durante a ExpoAgas, uma das palestras técnicas mostrou o que vem sendo feito 

a respeito da acessibilidade e o longo caminho que ainda deve ser percorrido em 

nome da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

evolução
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Para atrair os clientes estrangeiros, é impor-
tante que a empresa seja capaz de se comunicar 
com eficiência. “No período da Copa do Mundo, 
o material de divulgação, como encartes e tabloi-
des, deve ter textos também em inglês”, observa 
o palestrante. Da mesma forma, é recomendado 
que as lojas possuam pelo menos um funcionário 
com domínio do idioma, capaz de compreender 
e orientar os visitantes.

O novo público requer que as empresas se-
jam mais flexíveis. “Os supermercados precisam 
estar preparados para vender também em outras 
moedas, principalmente o dólar”, diz Dória. As-
sim, o varejista deve se manter atualizado sobre 
a cotação diária das moedas, além de deixar os 
valores ajustados em um espaço de fácil visua-
lização para o consumidor. Para o palestrante, 
o método de pagamento mais utilizado pelos 
torcedores estrangeiros, porém, será o cartão de 
crédito. Portanto, o ideal é que as redes aceitem 
o maior número possível de bandeiras.

A ambientação da loja também merece cui-
dados especiais. “Os modelos de supermercados 
de outros países seguem padrões diferentes 
do nosso. Então, uma boa sinalização interna 
permitirá ao cliente estrangeiro transitar e se 
abastecer de uma forma mais efetiva”, indica o 
instrutor do GES. Na avaliação de Dória, a Copa 
é uma oportunidade para que o autosserviço 
gaúcho consiga acelerar a adaptação a uma nova 
realidade de mercado. “Ter produtos e serviços 
atrelados à conveniência será determinante para 
o sucesso, a partir de agora.”

itóriaV
do Mundo de 2014 será realizada no 

Brasil, com cinco partidas em solo gaúcho. Para 
os empresários do autosserviço, a chegada de 
turistas estrangeiros representa uma chance para 
ampliar as vendas. Esse foi o tema da palestra 
Oportunidades de negócios para a Copa de 2014, 
apresentada pelo consultor e instrutor do curso 
Gestão em Supermercados (GES) Airton Dória, 
na tarde do último dia de feira.

Quem deseja atrair os torcedores visitantes 
deve se planejar com meses de antecedência. “Os 
supermercadistas estão acostumados com os clientes 
de vizinhança, já habituados com o formato da loja. 
Porém, no próximo ano receberão um novo consu-
midor, oriundo de uma realidade muito diferente”, 
frisa Dória. Descobrir as demandas desses turistas 
é o primeiro passo para os varejistas.

A chegada dos novos clientes exige um cuidado 
maior com a capacitação dos colaboradores. Na pa-
lestra, os supermercadistas foram alertados de que o 
mau atendimento pode anular os benefícios de inves-
timentos em outras áreas da loja. Portanto, manter 
uma equipe bem treinada e motivada é importante 
para causar uma boa impressão nos visitantes.

a copa

Ao lado dos Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo é um dos megaeventos 

esportivos. Em 2014, dezenas de milhares de torcedores estrangeiros são 

esperados no Brasil. Para os supermercadistas, a competição  

pode representar um impulso para o crescimento
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com dimensões menores, mas uma maior capa-
cidade de armazenamento de dados. Com ela é 
possível rastrear as mercadorias desde a origem, 
com informações sobre o lote e a validade. Se o 
consumidor tenta passar pelo check-out com um 
produto vencido, a barra bloqueia a transação. 
“Há mais segurança para quem compra e para 
quem vende. Costumamos brincar que essa 
ferramenta chegou para revolucionar os sistemas 
de vendas”, salienta a palestrante.

Na apresentação, Flávia abordou também a 
tecnologia de identificação por radiofrequência 
(RFID). Nesse sistema, cada mercadoria tem 
uma etiqueta com chip, que pode ter o sinal 
reconhecido por um aparelho a uma distância 
maior. Já utilizado no varejo têxtil, o modelo 
permite que os produtos sejam localizados 
com mais velocidade e precisão, facilitando o 
gerenciamento do estoque e reduzindo a ruptura 
em até 50%. 

Para concluir, a especialista comentou 
também a respeito do conceito omni-channel, 
isto é, em que o consumidor pode comprar e 
ser atendido por qualquer canal. Essa integração 
dos meios físico e virtual amplia a conveniência 
e praticidade para o cliente. 

“Essas tecnologias podem contribuir para 
o supermercadista melhorar ainda mais a ex-
periência para o consumidor, seja dentro da 
loja ou de um canal virtual”, afirma Flávia. No 
autosserviço, o atendimento multicanal ainda 
é pouco utilizado. Entretanto, há um potencial 
de expansão na próxima década.

ficiência hi-techE
da programação do 

CAT, a assessora de Soluções de Negócios da GS1 
Brasil – Associação Brasileira de Automação, Flávia 
Ponte, apresentou a palestra Novas Tecnologias, 
Novos Horizontes em Automação. Em foco, a 
necessidade dos empresários do varejo em criar 
uma experiência de compra única para os seus 
consumidores, por meio de ferramentas tecnoló-
gicas e melhorias na logística.

A época em que bastava oferecer um pro-
duto ou serviço qualificado não existe mais, 
de acordo com a palestrante. Muitas vezes 
sem perceber, os comerciantes já começaram a 
transformação de suas lojas. A GS1 Brasil – uma 
espécie de ABNT da identificação – acredita que 
hoje são lidos aproximadamente 6 bilhões de 
códigos de produtos por ano. O mais comum é o 
de barras. “Essa tecnologia se consolidou porque 
tem custos reduzidos e elimina os erros huma-
nos. Além disso, é responsável por um aumento, 
em média, de 26% na produtividade de check-
outs”, diz Flávia. Uma evolução desse código 
é a GS1 Data Bar, lançada no Brasil em 2010, 

no fechamento

A automação no setor varejista foi o tema da última palestra 

técnica da ExpoAgas 2013. Os avanços tecnológicos 

trouxeram oportunidades para as empresas e mais segurança 

para  o consumidor
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Fotos: Carlota Pauls e Cassius Souza 
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a realização da Copa do Mundo do Brasil no 
próximo ano promete contagiar o país com o clima 
de otimismo e de oportunidades de negócios. A 
competição de futebol foi o mote do lançamento 
da ExpoAgas 2014 – 33ª Convenção Gaúcha de 
Supermercados, em cerimônia no Hotel Deville, 
em Porto Alegre, na noite do dia 17 de setembro. 
Organizado pela Agas, o evento reuniu fornece-
dores de produtos, equipamentos e serviços para 
varejo interessados em participar da feira, que já 
tem data: de 19 a 21 de agosto de 2014, no Centro 
de Eventos da Fiergs.

Até a data de lançamento, 82% dos estandes 
da feira já haviam sido negociados. “A maioria 
está retornando à feira, mas saudamos que parte 
dos expositores se renove. É a certeza de que 
mais pequenas empresas estão aproveitando as 
oportunidades deste evento”, explica o presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo. De acordo com a 
executiva de contas da Agas, Tiovana Bencke, o 
objetivo é de que 95% dos estandes sejam comer-
cializados até dezembro.

m ritmo de Copa
Na cerimônia, Longo apresentou o vídeo ofi-

cial de divulgação da ExpoAgas 2014 e anunciou 
as novidades do evento. Para aumentar o foco 
em negócios, a Agas optou pelo enxugamento 
da programação do Centro de Aperfeiçoamento 
Técnico (CAT). Outra novidade será o formato 
do Agas Jovem. “Devemos manter a fórmula 
de grandes empresários dando dicas aos jovens 
empreendedores, mas com mais interatividade 
entre público e palestrantes”, explica o gerente-
executivo da associação, Francisco Schmidt.

Para 2014, a Agas quer consolidar a ExpoAgas 
no Mercosul. A entidade fez uma parceria inédita 
com a Associação Latino-Americana de Supermer-
cados (Alas) para subsidiar parte dos custos com 
transporte, de modo que mais empresários de 
fora do país visitem e fechem negócios no evento. 
Além disso, a associação reforçará as caravanas 
do interior, em que subsidia metade do valor de 
transporte para que pequenos varejistas prestigiem 
a feira. “Os problemas logísticos, a falta de mão 
de obra e as dificuldades das estradas dificultam 
cada vez mais a saída do pequeno supermercadista 
de sua loja”, explica Longo.

Presente à cerimônia de lançamento, o re-
presentante comercial da Vinícola Garibaldi Né-
lio Balbinot está animado para a próxima edição. 
“A ExpoAgas melhora todos os anos. Na minha 
opinião, é um dos melhores eventos do país e 
não podemos ficar de fora”, afirma. Diretor da 
Distri Marcas, José Carlos Salomon compartilha 
do otimismo. “Depois de anos sem participa das 
ExpoAgas, retornaremos em 2014. As oportuni-
dades criadas pela feira são muitas. Não dá mais 
para se ausentar, porque a ExpoAgas nos ajuda a 
estar próximo dos clientes”, relata.

Impulsionada pelo recorde no volume de negócios 

registrados na edição deste ano, a ExpoAgas 2014 foi 

lançada com 82% dos espaços já negociados.  

Ju
lia

ne
 K

es
sle

r

E

82 Revista AGAS (setembro/outubro 2013)

la
n

ç
am

e
n

to
e

xp
o

ag
as

2
0

1
4





p
e

rf
ilr

e
p

re
se

n
ta

n
te

 /
 A

rt
h

u
r 

R
ib

e
iro

 S
o

b
rin

h
o

 e Industrial faz história 
desde 14 de setembro de 1957. Nessa data, foi 
fundada sob o nome de Cooperativa Tríticola, e 
assim se manteve até 2006, quando adotou a nova 
denominação. Hoje, a cooperativa atua na área de 
produção de grãos, pecuária, lojas de ferramentas, 
materiais agrícolas e eletroportáteis, além dos Su-
permercados Cotrijal.

Arthur Ribeiro Sobrinho atua na cooperativa há 
20 anos, sete deles como gerente dos Supermercados 
Cotrijal. Há seis anos, ele também é o representante 
da Agas na região. Os desafios não são poucos. O foco 
principal é trazer a educação voltada para a área de 
supermercados aos demais empresários e profissio-
nais do setor. “Já fizemos diversos treinamentos que 
a Agas proporciona. Como representantes, temos 
a vantagem competitiva de realizar capacitações já 
focadas para a área e estar próximos à associação”, 
afirma, lembrando que os cursos também acontecem 
em municípios próximos a Não-Me-Toque. 

A proposta é qualificar profissionais de dife-
rentes setores do súper. Outro desafio driblado por 
Sobrinho é administrar o tempo entre as responsa-
bilidades como gerente e as atribuídas ao cargo de 
representante da Agas. “Você precisa ter tempo para 
os dois”, comenta. “Muitas vezes, é preciso ficar mais 
focado na Associação. Você sai da zona de conforto e 
participa com os demais colegas e, ao mesmo tempo, 
agrega mais valor à sua própria atividade.” 

Por meio da troca de experiências e ideias com 
outros profissionais, o gerente dos Supermercados 
Cotrijal afirma que é possível cortar caminho para 
muitas das dificuldades existentes no varejo super-
mercadista. “Você pode até se afastar em alguns 
momentos da atividade original, mas não se distancia; 
agrega.Você ganha tempo e terreno.” Trabalhar em 
supermercados é permanecer atuante 24h por dia, 
e por isso o foco e a atenção são cruciais. “Se você 

não participa da Associação, perde muita coisa”, 
contrapõe Arthur Ribeiro Sobrinho. 

Entre as conquistas como representante, ele 
menciona primeiramente o trabalho de estreita-
mento das relações entre Agas e o interior gaúcho. 
Um dos exemplos disso é a parceria entre entidade 
e prefeitura municipal para dar continuidade aos 
processos de logística reversa. “A vinda da carreta 
também foi um marco”, lembra, referindo-se ao 
fato de a iniciativa voltada para a capacitação ter 
estimulado a presença de mais empresários de 
Não-Me-Toque e região durante a ExpoAgas. A 
carreta de capacitação da Agas é, por sinal, um 
dos projetos de Sobrinho para a cidade e região 
em 2014, bem como outros cursos realizados pelo 
GES – Gestão em Supermercados. 

Ao refletir sobre os atuais desafios do varejo, 
o representante da Agas aponta como um dos prin-
cipais a manutenção dos resultados com equipe 
reduzida de colaboradores e alta dos impostos. 
“Estamos trabalhando com margem menor e com 
dificuldade para encontrar profissionais qualificados. 
A carga tributária é muito elevada e há a necessidade 
de você manter o padrão de qualidade, tanto no 
atendimento quanto no mix de produtos”, conlui 
Arthur Ribeiro Sobrinho, a respeito do momento 
vivido pelos empresários do setor.

a agropecuária

L uta por melhorias no setor

Arthur Ribeiro Sobrinho é representante da Agas em Não-Me-Toque e região. 

Administrar a responsabilidade junto à atividade de gerente dos Supermercados 

Cotrijal não é fácil, mas estar próximo à Associação é crucial para o setor
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Além das tradicionais publicações customizadas 

impressas, também produzimos conteúdo 

digital, inclusive para redes sociais. Faça seu 

orçamento com a Temática Publicações e tenha 

uma fanpage ou um twitter profissional. 

E lembre-se: não basta estar nas mídias, é preciso 

ter estratégia para não marcar gol contra. 

(51) 3346-1194

www.tematica-rs.com.br

facebook/tematicapublicacoes

twitter/tematicarevista

CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS 

NEWSLETTERS 

REVISTAS

JORNAIS

INFORMATIVOS INTERNOS

LIVROS COMEMORATIVOS 

RELATÓRIOS DE GESTÃO

publicações

Quer se posicionar nas mídias sociais  
e não sabe como? A gente sabe.
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A Orquídea lançou seu queijo parmesão rala-
do apostando na venda conjunta com as massas da 
própria marca, disponíveis nas opções com ovos, 
sem ovos, integral e grano duro. O Queijo Parmesão 
Ralado Orquídea tem consistência dura, odor suave e 
é cortado em filetes, proporcionando qualidade visual 
e sabor diferenciado.  O produto é apresentado em 
embalagem de 50g e é ideal para acompanhar pratos 
como a tradicional macarronada, sopas, saladas, lan-
ches, lasanhas e pizzas. 

A empresa de cosméticos Di Hellen apresentou 
shampoos para necessidades específicas durante a 
ExpoAgas 2013. Um dos destaques do lançamento é 
o Shampoo Silver Desamarelador, desenvolvido para 
remover o amarelado de cabelos loiros, descoloridos, 
com mechas ou grisalhos. A linha capilar Cuidados 
Especiais é composta pelos shampoos Antiqueda, 
Anticaspa, Arruda, Silver Desamarelador e Antirre-
síduos, que possuem matérias-primas selecionadas de 
alto desempenho em sua formulação, combinando de 
forma eficaz tecnologia e ativos multifuncionais. 

Nutrella Embalagem 
descontraída

Orquídea Acompanhamento 
para refeições diversas 

dI HelleN Cuidados 
especiais para os cabelos

A Nutrella apresentou as novas embala-
gens da sua linha de pães. Usando o conceito 
Nutrella desperta um sorriso em você, os novos 
pacotes possuem uma linguagem descontraída 
e moderna, que acrescenta 
um novo ingrediente aos 
produtos: o humor. Com o 
novo posicionamento, a marca 
categorizou seu portfólio 
em três linhas: Bom Humor 
para os produtos integrais, 
Autoestima para os produtos 
light e Energia para os pães 
brancos.  As novas embalagens 
foram criadas pensando nas 
mulheres modernas, ativas e 
seguras, que levam uma vida 
agitada, mas mantêm o bom 
humor e a leveza. 

Naturale Saúde 
e sabor

A Naturale apresentou novas opções para o 
mercado na ExpoAgas. A marca acrescentou mais 
quatro sabores à sua linha de barras de cereais. São 
eles 7 grãos, granola, doce de leite e doce de leite 
com cobertura de chocolate. Os lançamentos são 
a grande aposta da Naturale para este ano e são 
fabricados com ingredientes especiais, ricos em 
vitaminas e fibras como aveia, quinua e chia, assim 
como mel de abelha. O objetivo da empresa foi 
criar barras de cereais saborosas e saudáveis.  
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GermaNI Biscoito 
leve e prático

A Filler disponibiliza uma nova opção de 
biscoito. Delicioso, leve e prático, o Biscoito 
Leite é ideal para ser consumido no café da ma-
nhã ou como lanche ao longo do dia. O produto 
é vendido em embalagem de 350g na cor azul. 
Com esse lançamento, a marca espera oferecer 
mais uma alternativa de refeição gostosa aos 
clientes e consumidores. 

Duas empresas do Grupo Moinho Estrela apre-
sentaram novidades durante a ExpoAgas 2013. A 
Moinho Estrela lançou as misturas para preparo de 

bolo nos sabores leite 
condensado e limão, e 
a mistura para preparo 
de cuca integral, todas 
em embalagem de 5kg.  
Os novos sabores vêm 
para complementar a 
linha de misturas para 
bolos já existente no 
mercado. A PanFácil Ali-
mentos apresentou aos 
consumidores o pastel 

folhado congelado sabor strogonoff, que integra a linha 
de salgados de outros sabores já disponível. 

laNGuIru Empresa  
apresenta lançamentos

mOINHO estrela Novos 
 sabores

Diversas novidades foram apresentadas pela 
Languiru durante a ExpoAgas 2013. Os destaques 
entre os lançamentos da marca foram o novo leite 
longa vida em embalagem abre-fácil nas versões 
integral, semidesnatado e desnatado; os iogurtes 
da linha light e zero; as novas embalagens do frango 
de bandeja resfriado e temperado; e a linha de 
fatiados. Na feira, foi possível degustar produtos 
tradicionais e lançamentos da marca, como os no-
vos cortes suínos, que deverão estar disponíveis no 
mercado até o final do ano para a ceia de Natal.

A Neugebauer aumentou seu portfólio. A 
marca lançou o novo Amor Carioca na versão 
chocolate branco em setembro. O bombom 
possui recheio de castanha de caju com mais 
cacau em sua composição, wafer crocante e 
chocolate Neugebauer na cobertura. O produ-
to foi apresentado com o slogan “Amor bom é 
amor agora. Pega logo!” e pode ser encontrado 
em pacotes com 50 unidades ou em caixas com 
10 bombons cada. 

VONpar Bombom
Amor Carioca branco
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                        de superação. Assim pode 
ser resumida a trajetória do AGF Supermercado. 
O primeiro passo foi dado em 1969, no interior 
do município de Relvado, à época, um distrito de 
Encantado. Foi lá que Antenor Gonzatti começou 
sua caminhada como empreendedor, administrando 
um pequeno armazém. Em 1981, ele e a família já 
haviam se mudado para Encantado, quando passou 
a administrar um mercadinho de secos e molhados. 
Tudo corria bem, mas não demorou muito para 
que viesse a primeira crise: 1987. Nesse ano, foram 
encerradas as atividades do armazém, as quais se-
riam retomadas somente em 1989. “Era mais bar 
que mercado, e sempre levando o nome do pai, 
Antenor Gonzatti”, recorda o filho Rober Quinto, o 
primogênito. Sempre em frente, o pequeno bar foi 
ganhando formato de súper e, em 1996, já instalado 
no endereço em que se encontra até hoje (Av. Anto-
nio de Conto, 1505), foi feita a primeira ampliação, 
de uma área de 4 x 4 m para 200 m2. “Começamos 
a decolar”, conta.

O negócio cresceu de vento em popa. Em 2001, 
foi feita nova alteração, e a loja passou a ter 1.000 
m2 de área de venda. “Demos um salto grande nas 
vendas e no quadro de funcionários”, afirma Rober. 
Hoje a loja conta com uma equipe de 60 colabora-
dores, um mix composto por 18 mil produtos e uma 
área de venda 2,4 mil m2. 

Entre as principais conquistas da empresa, 
Rober Quinto lembra com carinho do crescimento 
em Encantado. “Hoje somos conhecidos por mais 

16 municípios na região.” O conhecimento e o 
aprendizado adquiridos ao longo dos anos, assim 
como as relações de amizade, alimentam a empresa. 
“Tivemos muitas conquistas nesse período. Nossa 
visibilidade cresceu, mas foi um trabalho árduo. 
Éramos quatro e hoje somos 60, sempre respeitando 
o cliente e trabalhando com honestidade”, destaca. 
Recentemente, o súper agregou ao seu mix de pro-
dutos a linha de eletroeletrônicos. “Algo próximo ao 
conceito das grandes lojas da capital, mas respeitando 
as condições do interior”. 

O fundador da empresa, seu Antenor, segue à 
frente do negócio. Com caderninho em mãos, ele 
não deixa uma conta passar, ainda que hoje o súper 
conte com um departamento financeiro e de conta-
bilidade. Rober Quinto cuida das compras, e o irmão 
Robison Antenor é responsável pelo gerenciamento 
de informática e organização da loja. Dona Lourdes, 
a esposa de Antenor, também está sempre por perto 
para resolver qualquer problema. 

Entre os desafios atuais está a concorrência. 
“Aumentou bastante, mas é saudável. Temos que 
sempre aprender com ela”, confia Rober Quinto. Não 
à toa, desde 2008 o súper integra a Rede da Gente 
Gaúcha, atualmente presidida pelo primogênito de 
Antenor. “Tivemos muitas conquistas desde então; 
foram novas experiências, parcerias e informação.” 
Cuidar da loja e estar à frente da central não é fácil, 
mas o desafio vale a pena. A rede é organizada: são 
duas reuniões mensais e, quando há dúvidas, e-mails 
e telefonemas aproximam os associados. 

uma história

Crescer e aprender, sempre

No município de Encantado, o AGF Supermercados tem na base familiar a fórmula para 

o sucesso. A empresa conta hoje com 60 colaboradores e integra a Rede da Gente 

Gaúcha. As amizades e o acolhimento da região fortalecem o negócio diariamente
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        do empresário Paulo Tischler, como a 
de tantos outros supermercadistas, confunde-se com 
a trajetória da rede de lojas que leva o sobrenome 
da família. Quando a primeira unidade dos Super-
mercados Tischler foi inaugurada, em 1968, ele 
tinha apenas oito anos, mas já mostrava curiosidade 
e interesse pelo ramo.

Nascido e criado em Cachoeira do Sul, 
mesmo município em que o supermercado se 
estabeleceu, Tischler faz parte da terceira geração 
à frente do empreendimento. Ele conta que tem 
na memória os primeiros momentos vivenciados 
entre os balcões e prateleiras do antigo armazém. 
Na época, os negócios eram bem diferentes. Os 
artigos não vinham embalados e eram distribuídos 
a granel. A variedade do sortimento também era 
bem menor, sendo preciso preencher gôndolas 
inteiras com um mesmo produto para fazer frente. 
“Era tudo muito restrito”, lembra.

Ainda criança – ajudando os mais velhos a pesar 
feijão, cebola e batata, durante as férias do colégio 
–, Tischler foi tomando cada vez mais gosto pela 
atividade. Ele foi crescendo e acompanhando as mu-
danças da loja, ao mesmo tempo que se especializava 
para tornar-se supermercadista. Chegou a concluir a 
faculdade de Administração, mas assegura que sua 
verdadeira escola foi, mesmo, o mercado. Foi no dia a 
dia do varejo que ele aprendeu a conhecer a clientela, 
a lidar com os fornecedores e os colaboradores.

Em 1983, Tischler assumiu a gerência de uma 
das lojas do grupo. Permaneceu no posto até 1991, 
quando passou a exercer tarefas administrativas no 
escritório da empresa. Hoje é o diretor de uma 
rede que conta com oito filiais espalhadas pela 
cidade conhecida como Princesa do Jacuí – um 

trabalho que ele exerce com prazer. “Já está no 
nosso DNA. Nós pegamos gosto desde pequenos. 
Temos amor pelo negócio.”

Para os próximos anos, o empresário pretende 
continuar com essa trajetória de sucesso. Já está nos 
planos, inclusive, a abertura de um novo ponto dos 
Supermercados Tischler.

A importância de representar

Paulo Tischler é representante da Agas 
na região de Cachoeira do Sul desde 2001. “É 
uma responsabilidade responder pelo setor”, 
garante. Por meio da função, ele colabora para 
aproximar a entidade de seus associados, seja 
estreitando laços, seja ajudando a entender 
as demandas dos colegas supermercadistas.  
A Agas também ajuda a qualificar as equipes, 
oferecendo cursos que possibilitam o apren-
dizado contínuo dos profissionais. “Recebe-
mos recentemente a carreta de capacitação 
da Agas, com cursos de gerência. Foi muito 
bom”, afirma.

a história

Está no DNA

O representante da Agas 

em Cachoeira do Sul, Paulo 

Tischler, cresceu no meio 

supermercadista. Para ele, o dia a 

dia no varejo de autosserviço foi 

sua verdadeira escola
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Luiz Ildebrando Pierry, Coordenador-executivo do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP)

      dia que passa, os clientes estão mais 
exigentes e mais conectados. A disponibilidade de 
informações na internet e nas redes sociais faz com 
que os consumidores tenham cada vez mais infor-
mações sobre os produtos e voz ativa para expressar 
o seu descontamento em relação às empresas, seus 
produtos e serviços. Por isso, exigem excelência 
em todos os momentos da relação – pré-venda, 
venda, e pós-venda. Dessa forma, as empresas 
também precisam acompanhar a fluidez do meio 
digital, rever a forma de fazer negócio e atender o 
cliente e avaliar a possibilidade de novas soluções 
via web e uso de ferramentas que geram agilidade 
nos negócios. O aumento de oportunidades e os 
riscos serão desafios crescentes para os quais vamos 
precisar nos preparar.  Assim, a qualidade nunca 
esteve tão em alta. É algo que todos buscam, mas 
ao mesmo tempo um tema complexo, pois existem 
diferentes percepções e expectativas dos clientes. 
A rede supermercadista, que é diretamente afetada 
por essa mudança no perfil do consumidor, não 
pode ficar indiferente.

Além disso, vemos a nova classe média, 
composta por pessoas mais jovens, com um nível 
de escolaridade maior e, claro, mais exigentes. 
Segundo estimativas do Pyxis Consumo, ferra-
menta de dimensionamento de mercado do Ibope 
Inteligência, o consumo deve saltar 10% este ano 
e atingir 34% do Produto Interno Bruto (PIB), ou 
R$ 1,55 trilhão. A alimentação fica em segundo 
lugar no ranking, com 16% do total, ou R$ 250 
bilhões – atrás apenas dos gastos com aquisição, 
manutenção, taxas, seguro e combustível do 
automóvel particular.

a cada Por isso, a gestão no mercado supermer-
cadista é um ponto muito importante. Nós, do 
Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade 
(PGQP), acreditamos que a busca da excelência 
em gestão é a melhor maneira para atingir a 
qualidade. As empresas, quando apostam nes-
te modelo, podem atender de maneira mais 
satisfatória os seus públicos, gerando melhores 
resultados para todos. Satisfazer os clientes pode 
trazer diversos benefícios além da felicidade 
desses consumidores. Quando bem atendidas, as 
pessoas tendem a pagar mais e se tornarem fiéis 
àquela loja. Qualidade certificada e garantida será 
a grande arma para esses momentos de um novo 
cenário. Auxiliar as organizações nessa trajetória 
é a nossa missão.

Acreditamos que um dos caminhos para 
alcançar essa excelência em gestão é a adoção de 
metodologias e ferramentas que permitem diag-
nosticar o estágio de desenvolvimento gerencial e 
planejar ações visando à melhoria de resultados. 
Esses instrumentos de avaliação possibilitam a 
qualquer tipo de organização avaliar a maturidade 
do seu sistema gerencial e o seu desempenho em 
relação às melhores práticas.

Não há nenhuma receita mágica ou fórmula 
secreta para alcançar a qualidade. O que existe 
mesmo são pessoas determinadas a fazer isso 
acontecer e que, se utilizarem as técnicas e ferra-
mentas disponíveis, acompanharem as tendências 
dos mercados e consumidores, além de implantar 
em e acompanharem indicadores, estarão bem 
próximas de alcançar esse objetivo.
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um prazer                 de origem milenar, a cerveja é a 
bebida alcoólica mais consumida no Brasil e no 
mundo. Em casa, nos restaurantes ou nos bares, ela 
simboliza momentos agradáveis, seja um encontro 
de amigos ou uma comemoração. Na edição 146, 
em julho de 1995, a Revista Agas apresentou a 
reportagem A sede é de leão!, um especial sobre 
o mercado nacional, em fase de aquecimento após 
a redução da inflação.

Em 1994, ano do primeiro aniversário do Plano 
Real, o segmento cresceu 17% após atingir a marca de 
1 milhão de pontos de venda. A produção cresceu de 
6,5 bilhões de litros para 8 bilhões no ano seguinte, 
enquanto o consumo per capita saltou de 41,8 litros/
ano para 50 litros/ano, de acordo com o Sindicato 
Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv). Esses 
números foram impulsionados pelo retorno de 
aproximadamente 30 milhões de consumidores, 
afastados do balcão pela inflação, e surpreenderam 
os fabricantes, pouco preparados para o aumento 
da demanda. Não por acaso, o período foi marcado 
por investimentos bilionários das principais marcas 
na inauguração de novas indústrias e a consequente 
exportação para os países do Mercosul.

Em meados da década de 1990, as gôndolas 
dos supermercados não negociavam apenas pro-
dutos de fabricação nacional. Mais de cem marcas 
estrangeiras estavam sendo vendidas no país, fruto 
da abertura das importações no início da década. 
Outra característica daquele período foi o lan-
çamento de novos segmentos, como as cervejas 
bock, ice, light e sem álcool, mas as mudanças não 
pararam aí. “A exemplo do que ocorre na Europa e 
nos Estados Unidos, estão surgindo aqui as micro-
cervejarias. Isso vai ser uma tendência daqui para 
a frente”, previu na época o então vice-presidente 
do Sindicerv, Carlos Eduardo Jardim.

aixão nacionalP

Ontem e hoje

O prognóstico de Jardim se confirmou. 
Hoje, há mais de 200 microcervejarias espa-
lhadas pelo país, representando uma fatia de 
0,15% do mercado, de acordo com números 
da Associação Brasileira de Bebidas (Abra-
be). Embora esse segmento ainda não seja 
capaz de incomodar as grandes indústrias, 
as cervejas artesanais começam a conquistar 
um público fiel, disposto a pagar mais por 
um produto premium.

Nos 18 anos desde a reportagem, a pai-
xão do brasileiro pela cerveja só aumentou. 
Em 2012, foram fabricados 13,7 bilhões de 
litros, índice 3% superior à produção do ano 
anterior (13,2 bilhões). No ranking mundial 
da indústria, o país ocupa a terceira posição, 
atrás apenas de China e Estados Unidos. Já o 
consumo por pessoa representa 64,4 litros/
ano, a 15ª maior média do planeta.

A relação do brasileiro com 

a cerveja se assemelha a 

uma história de amor. De 

preferência bem gelada, a 

bebida é consumida em todas as 

estações, em qualquer situação. 

Nas gôndolas, a presença dela é 

certeza de boas vendas

ac
o

n
te

c
e

u
h

á.
.. 

/ 
1

8
 a

n
o

s

91(setembro/outubro  2013) Revista AGAS



92 Revista AGAS (setembro/outubro 2013)

c
ap

ac
ita

ç
ão

tem um apelo que vai muito 
além das fronteiras do Estado. Na edição mais re-
cente, a feira da cadeia do autosserviço recebeu a 
visita de representantes de 22 estados brasileiros. 
Para um grupo de empresários baianos, a viagem 
ao Rio Grande do Sul foi uma oportunidade para 
conhecer os supermercados gaúchos e as suas 
práticas na relação com os fornecedores. 

Liderada pelo presidente da Associação 
Baiana de Supermercados (Abase), João Claudio 
Nunes, e pelo executivo da entidade, Mauro 

s novos rumos na
gestão do hortifrúti

O
a expoagas

A troca de experiências é importante para o crescimento 

do autosserviço. Um grupo de empresários baianos visitou 

o Estado para conhecer as novas tendências em FLV

Rocha, a comitiva conheceu o centro de dis-
tribuição da Benassi, em Porto Alegre. Foram 
recepcionados pelo diretor da empresa e pre-
sidente da rede Unisuper, Sandro Formenton, 
que apresentou os processos logísticos da central 
e a estrutura de distribuição de hortifrútis da 
companhia no Rio Grande do Sul.

O instrutor de cursos da Agas e da Abase 
Rogério Machado acompanhou o grupo e afirma 
que os visitantes ficaram impressionados com o 
que viram. “Eles já haviam visto esse alto nível 
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de operação em algumas lojas de grandes redes. 
Houve um encantamento ao ver que mesmo as lojas 
mais periféricas perceberam o valor de um hortifrú-
ti renovado, com resultados positivos”, conta. 

Gerente da Fundação Abras, Marcos Ma-
néa também integrou a comitiva. “O foco da 
relação da Unisuper e da Benassi é voltado para 
a qualidade e a disposição dos produtos, com 
manipulação especializada. Isso se reflete no 
ponto de venda”, observa.

O sucesso no setor de hortifrútis passa pela 
mudança de paradigmas. No modelo antigo, o 
fornecedor tinha apenas o papel de entregar as 
mercadorias para o varejista, mas hoje ele tem 
uma participação maior em todo o processo. “No 
nosso caso, cada loja recebe a visita semanal de 
um promotor para o treinamento dos colabora-
dores. Tudo isso para garantir que o consumidor 
tenha acesso a itens em condições perfeitas”, 
explica Formenton.

A gestão qualificada de hortifrútis começa 
muito antes de chegar ao supermercado. A 
escolha do caminhão utilizado para o trans-
porte impacta diretamente no processo. Se os 
produtos ficam expostos ao sol e às altas tem-
peraturas, ocorre uma perda de qualidade. “O 
calor prejudica a fruta”, enfatiza Formenton. 
O ideal, nesses casos, é que sejam utilizados 
veículos refrigerados para viagens de média e 
longa distâncias. No espaço interno do cami-
nhão, os itens devem ser armazenados em caixas 
plásticas, como exige a legislação sanitária. O 
acondicionamento também requer cuidados. 

Mercadorias soltas aumentam os riscos de cho-
ques, danificando os produtos ainda antes de 
chegarem ao supermercado.

De forma geral, o setor de hortifrútis está 
entre aqueles com maior ruptura para as em-
presas de autosserviço. Para amenizar as perdas, 
Formenton recomenda atenção para a conferên-
cia dos produtos na entrega, principalmente em 
relação ao peso. “Se o supermercadista colocar 
todos esses fatores no papel, irá perceber que os 
investimentos em melhorias resultam em maior 
lucro para a sua rede”, enfatiza. Hoje, a margem 
de lucro no setor costuma ser de 14% a 18%, 
mas o executivo acredita que é possível chegar 
a 25%.Com itens de validade curta, o setor de 
hortifrútis é crítico. O instrutor Machado alerta 
que um dos principais erros cometidos no seg-
mento é a redução das compras para diminuir as 
perdas. “Se alguém me diz que a quebra é muito 
pequena, imagino que foi adquirido menos do 
que o necessário. Por outro lado, se a quebra 
é muito alta é porque falta gestão. O objetivo 
deve ser o equilíbrio”, argumenta. 

Colocar nas gôndolas produtos fora do 
padrão de qualidade, com a meta de evitar 
quebras, é uma medida que pode gerar prejuí-
zos maiores, como a perda do cliente. “Ter uma 
mercadoria em excelente estado é o segredo 
para o sucesso no hortifrúti. Só depois vem o 
atendimento. Se uma loja não tem itens em 
boas condições não adianta ter um atendimento 
excelente, porque o consumidor não vai levar”, 
conclui Manéa.

No centro de distribuição da Benassi, supermercadistas baianos  
receberam orientações sobre as novas tendências na gestão de FLV
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Porto Alegre marca início de formaturas do GES
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O segundo semestre é tempo de festas para 
o setor supermercadista gaúcho. É nesse período 
que acontecem as formaturas do curso Gestão em 
Supermercados. Com turmas em Santa Maria, 
Caxias do Sul, Passo Fundo, Cruz Alta e duas na 
capital – uma delas exclusiva para empresários de 
micro e pequenos estabelecimentos, fruto de par-
ceria com o Sebrae –, o ano de 2013 foi bastante 
cheio para o setor de Capacitação da Agas.

Formada por 38 gestores de supermercado, 
a turma de Porto Alegre será a primeira a receber 
o certificado de conclusão do curso. A cerimônia 
está marcada para as 19h30 do dia 2 de outubro, 
no Grêmio Náutico União. Paraninfo da turma, o 
professor Pedro Savi destacou que a classe mesclou 
gerações, pensamentos e comportamentos de pro-
fissionais muito diferentes, mas que as diferenças 
proporcionaram crescimento pessoal para todos. 
“Isso foi fundamental para que eles apresentassem 
um excelente desempenho nas aulas, nas atividades 
propostas e no trabalho de conclusão do curso”, 
ressalta. “Em um mundo no qual a técnica está 
acessível à maioria, a diferença está nas pessoas e 
nas relações humanas”, completa.

O instrutor Airton Dória será o professor 
homenageado na cerimônia. “Ter sido escolhido 
é uma honra ímpar e indescritível”, agradece. Em 
relação ao aprendizado, ele salienta o interesse dos 
estudantes em conhecer novas visões e técnicas 

para a gestão diária das empresas supermercadis-
tas. “É oportuno afirmar que os conteúdos não se 
esgotaram. A busca do aperfeiçoamento profissio-
nal é uma constante”, lembra o especialista.

Uma das oradoras da turma, Eliane Schu-
macher Martins é gerente de produção do Super 
Roxo, de Camaquã. A aluna diz que as lembranças 
das aulas são muito positivas. “A troca de experiên-
cias entre os colegas rendeu muitos aprendizados 
e o carinho dos professores foi surpreendente. 
As oito horas de aula nas terças passavam muito 
rápido”, diz. Agora, o objetivo é se inscrever no 
GES Superior. Para o colega Domingos Valenti-
ni, colaborador do Unimix, o curso representou 
uma oportunidade para reciclar conhecimento. 
Aos 64 anos, ele era o aluno com mais tempo de 
experiência no autosserviço. “Essa meninada tem 
um novo jeito de fazer as coisas e de se expressar. 
Aprendi muito com eles”, revela.

As empresas que investiram no curso já 
colhem os frutos da qualificação. “Nossos cola-
boradores que passaram pelo curso voltam com 
a ‘cabeça aberta’, com novas propostas e mais 
focados no que fazer. Não dá para imaginar não 
capacitar as pessoas”, declara o diretor do Uni-
mix, Ademir Gasparetto. Mesma posição tem a 
diretora da Cooperativa Certaja, Roberta Porto. 
“O GES é hoje um curso fundamental para quem 
pretende se manter nesse mercado.”
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Emoção na formatura do
GES Superior na ExpoAgas

A ExpoAgas é um local de experiência completa para os supermerca-
distas. Reforçar os laços com fornecedores, estabelecer novas parcerias, 
ampliar o conhecimento sobre a gestão da loja e os rumos do país são 
atividades do dia a dia dos empresários do setor na feira. Entretanto, a 
edição de 2013 trouxe um evento inédito para a programação: a forma-
tura da terceira turma do curso Superior de Gestão em Supermercados, 
realizada no dia 21 de agosto.

Fruto de uma parceria da Associação Gaúcha de Supermercados 
com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), o curso a distância for-
mou oito profissionais. Na cerimônia, o patrono da turma e presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo, agradeceu a homenagem e parabenizou 
os formandos. “Os eventos da associação nos dão muito orgulho, mas 
nenhum emociona tanto quanto as formaturas”, afirmou.

Orador da turma, o empresário José Reni dos Santos destacou que 
o diploma marca o começo de um novo ciclo para os formados. “Tenho a 
certeza de que sairemos daqui muito mais preparados para enfrentar os 
desafios do mercado do que quando ingressamos”, disse. O sócio-diretor 
do Superbom, de Imbé, explicou que as aulas já trouxeram reflexos ao 
seu trabalho. “Descobri formas diferentes de fazer o que sempre fiz, 
maneiras diferentes de realizar cálculos financeiros e de cuidar da legis-
lação tributária e das questões trabalhistas. São coisas que coloquei em 
prática e me ajudaram”, contou.

A coordenadora do GES Superior, Cláudia Ramos, reforça as palavras 
de Santos. “A prova são os trabalhos de conclusão. Os alunos diagnostica-
ram as carências das empresas e apresentaram as soluções a partir do que 
foi visto em aula. Esse conhecimento é uma conquista para as empresas 
que apostaram nos formados”, ressalta. 

As inscrições para a nova turma estão abertas até 5 de novembro. 
Mais informações estão disponíveis pelo telefone (51) 2118-5200 e no 
site www.agas.com.br.
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um exemplo                     de profissional multi-
mídia. Marcelo Tas já realizou trabalhos em 
rádio, cinema, teatro e televisão, à frente e 
por trás das câmeras. Atualmente, comanda 
o humorístico CQC, da TV Bandeirantes, 
que se destaca pelas piadas ácidas e pelas 
entrevistas desconcertantes com políticos. 
Embora concebido por uma produtora 
argentina, o formato do programa remete 
a um antigo personagem do comunicador: 
Ernesto Varela, repórter fictício famoso 
por deixar figuras públicas em saias justas. 
Com passagens pela Rede Globo e pela TV 
Cultura – onde atuou em programas infan-
tis de sucesso, como o Castelo Rá-Tim-
Bum –, Tas também é conhecido por sua 
presença online. São mais de 2,2 milhões 
de fãs no Facebook e 4,5 milhões de se-
guidores no Twitter, sem falar no premiado 
Blog do Tas. Em entrevista à Revista Agas, 
ele explica como as interações via internet 
mudam o perfil dos consumidores, espe-
cialmente os jovens.

AGAS Para os empresários, qual é a importância 

da inovação?

 
MT Os empresários vivem uma 
transformação gigante na relação com o 
consumidor. Esse é o eixo no qual eu me 
concentro mais, porque a mudança não 
é só no modelo de negócio, mas também 
é uma mudança interna. O consumidor 
mudou seu comportamento. Hoje ele tem 
ferramentas para ser mais crítico, mais 
preciso na hora de, por exemplo, buscar 
um bem de consumo. Ele pode pesquisar 
preço de uma maneira como nunca 
houve antes. Ele tem como descobrir 
falhas, tem como denunciar. É uma 
mudança gigantesca de comportamento 
do consumidor. E se você trocar essa 
palavra “consumidor” por “telespectador”, 
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C ”“Se você atende bem o novo 

consumidor, ele vira um 

agente de marketing.

maior varejista do mundo. É o segredo 
do Google, do Facebook, dos jornais que 
já descobriram isso, como o The New 
York Times, que tem 700 mil assinantes 
digitais. É o segredo do Obama, que 
captou o dinheiro de campanha dele com 
microcontribuições pela internet. É uma 
mudança que já está aí.

 

AGAS Você já foi o Ernesto Varela, o Professor 

Tibúrcio (do programa Rá-Tim-Bum) e o Telekid 

(Castelo Rá-Tim-Bum) e utiliza esses personagens 

até hoje para reforçar sua marca pessoal.  

O quanto de Marcelo Tas há em cada um desses 

personagens?

MT 100%. O personagem é algo que só 
pode ser utilizado a partir do que você 
tem. Não dá para tirar algo de onde não 
existe. Agora, é legal dizer que, nesta era 
digital, parece que vale tudo, que você 
pode criar qualquer coisa e sair vendendo. 
Não é assim. Eu posso usar personagens 
porque eles existem, eles atingiram as 
pessoas e tiveram alguma eficiência na 
hora de comunicar algo. As pessoas têm 
uma lembrança ou até uma vivência do 
que é o Professor Tibúrcio, do que é o 
Telekid, do que é o CQC, do que é o 

novos consumidores
omunicador dos

“estudante”, “torcedor de futebol”, 
qualquer coisa, você sente o tamanho da 
mudança. É realmente algo em 360o, em 
todos os setores.

 

AGAS Como as empresas podem se beneficiar 

deste novo perfil de consumidor? 

MT As empresas que forem atentas a 
isso podem enxergar, também, uma 
oportunidade. Se você atende bem esse 
novo consumidor, ele não só não te 
abandona mais como vira um agente de 
marketing. Ele vai divulgar o que você 
faz. As empresas gostam muito de ver 
o lado negativo – de que alguém vai 
criticar, vai destruir a marca – mas não 
enxergam muito o lado da oportunidade. 
O consumidor vai divulgar, vai expandir 
a marca. As empresas nativas da 
revolução digital já perceberam isso.

 

AGAS Seria o poder das mídias sociais, de 

dialogar com o público e saber o que ele quer?

 
MT É o poder do boca a boca digital, que 
acontece numa velocidade muito alta. Este 
é o segredo da Amazon, que se tornou a 
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Telecurso. Para o bem e para o mal: tem 
gente que gosta, tem gente que não gosta. 
Você tem que lidar com o que existe. Não 
dá para inventar, ou melhor, não dá para 
enganar as pessoas. É possível enganá-las 
por um tempo mais curto. 

AGAS Sendo uma figura pública, que se expõe 

nas mídias sociais, você toma algum cuidado 

para filtrar informações e tentar preservar sua 

vida particular? 

MT Quando você fala publicamente nas 
mídias sociais é como se você falasse num 
microfone, na rua. Eu só publico o que eu 
falaria abertamente para todo mundo. Isso 
é muito importante. A minha vida pessoal, 
por exemplo, não está nas mídias sociais 
e acho que não é assunto. Tem gente cuja 
vida pessoal é parte da vida artística – e eu 
não tenho nada contra, também. O cara tira 
foto na cama, no banheiro, com os filhos, 
em aniversários, nas férias. Tudo bem, mas 
não é minha visão. O que eu falo publica-
mente tem a ver com o meu trabalho.

 

AGAS Em projetos passados e agora, com o CQC, 

você sempre dialogou muito com os jovens. É 

possível notar uma mudança entre o público 

jovem de 20 anos atrás e o de agora?

 
MT Total. O público, hoje, é um público 
que já nasceu dono de um veículo. É um 
público que já está acostumado a jogar 
um game junto com alguém que está em 
outro estado ou em outro país. O jovem 
já está acostumado a ter uma mídia no 
meio dele. Eu sonhava em fazer rádio, 
então o primeiro veículo que eu tive 
foi um gravador, que eu ganhei quando 
tinha nove anos. Eu gravava a minha voz 
e achava que estava fazendo rádio. Hoje 
isso acontece com uma criança de um 
ou dois anos, que já usa um Ipad e já 
sente que grava, que tem a voz ali. Acho 
bárbaro e adoraria estar nascendo nessa 
era, junto com essa molecada.

 

AGAS Os empresários têm noção 

dessa mudança?

 
MT Eu acredito que os empresários ainda 
não sabem disso tudo. É impossível saber, 
inclusive. O que eu acho importante 
é que os empresários fiquem atentos, 
porque isso está acontecendo. Se eu 
puder sugerir a eles uma coisa, é observar 
o comportamento de seus filhos, porque 
os filhos são a melhor maneira de entend-
er essa mudança.

AGAS O Telekid dizia que “porque sim” não é 

resposta. Por quê? 

MT Porque nós temos que estar sempre 
abertos para entender os assuntos.  
O “porque sim” é uma maneira de botar 
um ponto final na descoberta. Por isso, 
eu inventei esta ferramenta, que eu dei 
de propósito para as crianças, para elas 
não deixarem os pais botarem um ponto 
final na descoberta. Muitos, até hoje, 
sofrem com isso (risos). Os pais, quando 
me encontram, reclamam que eu criei 
um problema. Eu respondo que essa era a 
minha intenção.

‘porque sim’ é uma maneira de 

botar um ponto final na descoberta.

“O  
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oportunidade e saber 
aproveitá-la é essencial para o sucesso nos negó-
cios. Para a família Scaravonatto, essa qualidade 
foi também importante para realizar o sonho de 
trabalhar no comércio. “Meu tio residia em Pas-
so Fundo, e, em uma visita, meu pai soube que 
um armazém estava à venda na cidade. Foi assim 
que começou a nossa história no varejo”, recorda 
o empresário Sílvio Scaravonatto.

A compra e a reinauguração do armazém, 
no bairro Valinhos, aconteceram em fevereiro de 
1994. Antes disso, a família morava no município 
de Alpestre, no Noroeste do Estado, e trabalhava 
na agricultura. Entretanto, atuar no comércio já 
era um sonho. “A ideia de ter um negócio próprio 
no varejo sempre nos atraiu”, revela Scaravonatto. 
Prestes a completar duas décadas, a empresa se 
tornou uma referência no bairro.

Em 1999, o armazém se transformou no Su-
permercado Scaravonatto. A decisão agradou aos 
moradores da região e, em pouco tempo, o espaço 
de 300 m² ficou pequeno. Então, quatro anos mais 
tarde, a loja é ampliada para o tamanho atual, de 
650 m². Uma das razões para esse crescimento foi 
a entrada na Rede Super Passo, no ano 2000. “A 
central fez com que ficássemos mais competiti-
vos. Hoje, temos publicidade na televisão e encar-
tes mensais, algo que não seria possível se estivés-
semos sozinhos. Essa união com outras empresas 
é positiva, todos ficaram mais competitivos”, res-
salta o empresário.

Atendimento qualificado

Ainda hoje, o dia a dia do negócio é 
controlado pela família Scaravonatto. Sílvio 
compartilha com a irmã Silvane as tarefas 
administrativas e a gerência. Já o pai, Vil-

son, coordena o setor de estoque, enquanto 
a mãe, Oneide, é quem cuida da frente de 
caixa. Além deles, há 18 colaboradores para 
garantir que os clientes sejam bem atendi-
dos e tenham acesso constante aos 8 mil 
itens do mix.

“Nosso consumidor é, na maioria, de 
classes C e D, mas o perfil de compra é exi-
gente. São pessoas que, mesmo sem elevado 
poder aquisitivo, não abrem mão dos produ-
tos de qualidade”, conta Scaravonatto. A loja 
conta com açougue e padaria próprios e pos-
sui seis check-outs, mas também conta com 
duas caminhonetes para entregar as compras 
direto na residência dos clientes.

Distante do Centro de Passo Fundo, o 
Supermercado Scaravonatto é uma loja de 
vizinhança, mas que se esforça para compe-
tir em condição de igualdade com as prin-
cipais redes da cidade. “Há cinco anos, a 
balança funciona no caixa. No início desse 
ano, trocamos os balcões e compramos ma-
quinário novo para a padaria. Hoje, a loja é 
moderna para os nossos padrões. Tudo que 
redes maiores têm nós também temos”, ex-
plica Sílvio Scaravonatto.

enxergar uma

Realização no autosserviço

A trajetória do Supermercado Scaravonatto, de Passo Fundo, é 

marcada pelo empreendedorismo de uma família. Com vocação para 

atuar no varejo, eles souberam esperar pela ocasião adequada para 

construir uma história de dedicação e sucesso
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mudar na maneira como o cidadão 
percebe seu relacionamento com o Fisco: uma 
nova maneira de documentar as aquisições feitas 
pelo consumidor final começou a ser testada este 
ano, e está prestes a se tornar de uso massificado. 
No sétimo aniversário da Nota Fiscal Eletrônica  
(NF-e), que nasceu em 14 de setembro de 2006, 
presenciamos o início de sua utilização em um 
novo formato, batizado de Nota Fiscal Eletrônica 
para Consumidor Final (NFC), a partir de uma 
solicitação feita pelos Secretários Estaduais de 
Fazenda, Finanças e Tributação, reunidos no Con-
faz, realizada ao Encat, organismo que congrega as 
Receitas Estaduais e a Receita Federal.

A filosofia do Encat, aplicada com sucesso no 
desenvolvimento de vários documentos fiscais ele-
trônicos a partir da NF-e, é a construção conjunta 
entre empresas e Fisco, buscando sempre que o 
produto final seja interessante para todos. Dentro 
desta filosofia, desde março de 2013 um grupo 
de pouco mais de 30 empresas, estabelecidas em 
um ou mais de sete estados (AC, AM, MA, MT, 
RS e SE), participam do grupo piloto da NFC-e, 
definindo, testando e aprimorando o modelo.  
O modelo agora está pronto, sendo uma alternativa 
ao cupom fiscal, que faz parte da vida do cidadão 
brasileiro há décadas, desde as antigas máquinas re-
gistradoras, que evoluíram até os complexos e muito 
seguros equipamentos da atualidade, os conhecidos 
equipamentos emissores de cupom fiscal, ou ECF.

A diferença básica entre a NFC-e e o ECF 
está na maneira de armazenamento da informação: 
enquanto o ECF pode ser encarado como um cofre, 
no qual a informação é armazenada em hardware, 

algo vai em equipamentos que necessitam de homologação 
pelo Fisco, na NFC-e a informação é transmitida 
para os sistemas das Secretarias de Fazenda (Sefaz) 
no momento que a operação de venda ao consu-
midor é finalizada. Em outras palavras, enquanto 
o cliente realiza o pagamento, os dados da NFC-e 
são assinados digitalmente pela empresa vendedora 
e imediatamente transmitidos para a Sefaz, que 
devolve uma autorização de uso do documenton o 
comprovante entregue ao consumidor final.

Outra novidade importante está neste com-
provante impresso, que é o Documento Auxiliar 
da NFC-e (Danfe NFC-e). O Danfe NFC-e con-
tém um QR Code que pode ser lido por qualquer 
smartphone para realizar de maneira automática 
uma consulta às bases de dados da Sefaz. Essa 
consulta terá como resultado a exibição na tela 
do equipamento dos dados do Danfe NFC-e, no 
mesmo formato da representação impressa entre-
gue ao consumidor final. Importante ressaltar que 
o Danfe NFC-e não é um cupom fiscal eletrônico, 
pois este último é um documento que resulta da 
utilização de uma ECF.

A fase piloto da NFC-e terminou no início de 
setembro de 2013, tendo a fase de massificação já 
se iniciado no RS. A utilização do novo modelo ainda 
necessita de procedimentos burocráticos para sua 
autorização, que podem ser encontrados na página 
da Sefaz-RS na Internet; a partir da nova versão da 
NF-e, publicada na Nota Técnica 05/2013 e que 
estará disponível para utilização no RS a partir do 
início de janeiro de 2014, qualquer emissor de NF-e 
poderá também emitir NFC-e, sem necessidade de 
nenhuma autorização adicional.

nota eletrônica chega 
ao consumidor final
A

Vinicius Pimentel de Freitas Agente Fiscal do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, Coordenador Técnico Adjunto do Encat
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       deixaram, para muita gente, 
de ser simples animais de estimação para se tornar 
membros da família. Entre os mimos, estão desde 
os acessórios básicos e brinquedos até linhas de 
cosméticos, terapias e banhos de ofurô. Por conta 
disso, os pets se transformaram em fonte de lucros 
para empresários do varejo e de serviços.

Uma pesquisa da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Alimentos para Pequenos Animais 
(Anfalpet) estima que a população de cães e gatos 
no país supera os 60 milhões, colocando o Brasil 
como o segundo maior em números de animais 
de estimação. Cabe aos supermercados, dentro 

desse cenário, ficarem atentos ao público consu-
midor de produtos para pets e investir em novas 
opções, como rações e petiscos com diferentes 
sabores e texturas.

O levantamento da Anfalpet estima que o fa-
turamento do mercado pet em 2011 foi de R$ 12,5 
bilhões, o sexto maior do mundo. A demanda de 
alimentos do setor foi de 4,5 milhões de toneladas, 
com volume de produção de 1,83 milhão de tonela-
das. Em média, cada família gasta cerca de R$ 350 
mensais em cuidados com os animais de estimação. 
Ficar de fora desse mercado deixou de ser uma 
opção para os empresários supermercadistas.

cães e gatos

Amigos 
da gente

Sempre uma companhia 

agradável para seus donos, 

os pets movimentam um dos 

setores que mais crescem 

no varejo brasileiro. Para os 

supermercadistas, ter gôndolas 

recheadas de diferentes opções 

de rações e acessórios significa 

investir em um cliente fiel

Carlota Pauls
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Concorrência

Quando se fala de animais de estimação, as pet shops são as especia-
listas no assunto. Assim, as redes de autosserviço têm uma dura tarefa 
para competir com as campeãs de vendas, o que não significa que as 
chances de lucrarem com esse segmento inexistam. A Anfalpet calcula 
que 28% sobre o volume de tudo o que é vendido para pets saem dos 
súper e hipermercados. 

A comodidade de fazer as compras em um só lugar sempre foi uma 
das forças do autosserviço. Assim, cabe ao varejista criar estratégias para 
seduzir o consumidor que costuma visitar as pet shops, afinal cada cliente 
conquistado significa receitas maiores. Uma opção é aumentar o espaço 
dentro do ponto de venda para as mercadorias desse segmento e caprichar 
nas negociações com os fornecedores para ter sempre ofertas lucrativas.

Ainda assim, é difícil competir com quem oferece uma linha de 
produtos mais completa, além de contar com serviços como pet care e 
médico veterinário. Dados da Nielsen indicam que as vendas de alimentos 
para cães em supermercados encolheu nos últimos três anos. As rações 
para caninos recuaram de 233 milhões de toneladas, em 2010, para 209 
milhões no ano passado, uma redução de aproximadamente 10%. Em 
contrapartida, os valores movimentados cresceram. O faturamento saltou 
de R$ 857 milhões, em 2010, para R$ 964 milhões dois anos mais tarde, 
um acréscimo de 12,5%.

Nesse mesmo período, o mercado de alimentos para gatos se manteve 
estável. O volume de rações comercializadas teve uma leve baixa, de 30,3 
milhões de toneladas, em 2010, para 30,2 milhões em 2012. A variação 
no período foi de -0,5%. O valor das vendas, por sua vez, evoluiu 21,1% 
nesse mesmo intervalo, de R$ 232 milhões para R$ 281 milhões.

História

Antes do surgimento da ração animal, os cães e gatos costumavam se 
alimentar com restos da mesa de seus donos e com carne descartada. Nessa 
mesma época, os pets tinham licença para caçar suas presas. O controle sobre 
o índice nutricional era pequeno e as dietas equilibradas eram uma raridade. 
Como a dieta era baseada em carne crua, o parasitismo era comum, assim 
como a intoxicação. 

A primeira tentativa de criar um alimento comercial para os animais de 
estimação foi batizada de bolo para cão, produzido em 1860 pelo empreen-
dedor norte-americano James Spratt. O esforço deu certo e a companhia 

O mercado pet no Brasil

98 milhões de animais de estimação

2º maior do mundo em população de cães e gatos

4º maior do mundo em população total de animais de estimação

Faturamento de R$ 12,5 bilhões em 2011

3 milhões de toneladas de pet food/ano
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Spratt’s seguiu em funcionamento até a década de 
1950. Em 1907, foram introduzidos os biscoitos 
para cães Milkbone, enquanto a comida enlatada 
chegou ao mercado nos anos 1920.

Até o início da Segunda Guerra Mundial, a 
comida enlatada ocupava 91% do mercado. Porém, 
com as mudanças promovidas pelos conflitos na 
indústria dos Estados Unidos, foram desenvolvidas 
as rações secas, líderes de popularidade a partir 
de 1946. As rações granuladas que existem hoje 
apareceram em 1957, e desde então, a indústria de 
alimentos para animais de estimação vive uma fase 
de aumento constante na produção e nas vendas.

Entre os benefícios das rações, o principal é 
a conveniência para comprar e armazenar um ali-
mento equilibrado, nutritivo e seguro. A indústria 
do setor oferece alimentos para cada categoria de 
animal: fêmeas prenhas, filhotes, adultos e idosos; 
ou ainda para prevenir o tártaro. 

De olho no consumidor

A boa alimentação prolongou a vida dos 
cães, fazendo surgir outro filão, mais preo-
cupado com a saúde animal. Atualmente, 
existem rações específicas para dietas, para 
serem utilizados nos tratamentos de animais 
e em casos de insuficiência renal e cardíaca 
ou mesmo cancro.

Dentro da empresa, as regras para as 
rações não se diferenciam muito do alimento 
de consumo humano. É tarefa dos super-
mercadistas manter o ambiente limpo, seco 
e arejado. Uma dica é fornecer aos consu-

midores informações sobre o produto mais 
indicado para cada tipo de animal, além de 
orientar sobre cuidados com os cães e gatos 
de estimação. Nessa questão, o próprio for-
necedor pode auxiliar com panfletos ou car-
tazes que, além da alimentação, podem falar 
também da importância da atividade física e 
do passeio, fundamentais para os cães.

Um dos segredos das pet shops é ter 
atendentes sempre disponíveis e preparados 
para tirar as dúvidas e orientar os clientes. A 
dinâmica dos supermercados impossibilita 
que as lojas adotem essa mesma solução, mas 
a empresa ainda assim pode contar com um 
colaborador que possa, sempre que necessá-
rio, esclarecer as dúvidas dos consumidores.

Dentro da seção de produtos para 
animais de estimação, o varejista deve 
estar atento às mercadorias com maior 
lucratividade e interesse do consumidor, 
colocando-as em um espaço adequado. O 
sortimento é outro aspecto fundamental. 
Não basta apenas oferecer as marcas mais 
reconhecidas, campeãs de venda. O ideal é 
o equilíbrio entre itens com tamanho, sabor 
e posicionamentos (premium, intermediário 
e de preço baixo) diferentes.

Além das rações, os acessórios e produ-
tos de higiene animal também geram inte-
resse do público. As vendas desses produtos, 
de maior lucratividade para o supermercado, 
estão em ascensão, portanto a recomendação 
é cuidar para que não faltem opções para 
todos os gostos. 

Enquete
Qual o critério que você usa na escolha dos produtos para seu animal de estimação?

“Eu considero o custo e a opinião do 
veterinário, mas o principal é que caia no 

gosto do meu cachorro.”

Jorge Nascimento da Silva, marceneiro

“Sigo a recomendação do veterinário. 
Tem que ser bom para os ossos, os 

olhos, o pêlo e o intestino dos felinos.”

Joceli Leão da Rocha, fisioterapeuta

“Quero sempre aquilo que eu considero o 
melhor para os meus gatos. Vale mais a 

intuição do que outro critério.”

Laura Mastroberti, aposentada
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         escolar deve sofrer alterações 
no ano que vem. Devido à realização da Copa do 
Mundo de Futebol no país, a recomendação do 
Governo é que as escolas realizem um recesso de 30 
dias no período dos jogos. Normalmente, as férias 
nessa época são de 15 dias. Com a medida, o início 
das aulas pode ser antecipado, para que se cumpram 
os 200 dias letivos exigidos em lei.

O Rio Grande do Sul não pretende aderir ao 
recesso prolongado e, a princípio, permanece com 
as datas sem alteração. A volta às aulas deve ocorrer 
no fim de fevereiro, como de costume. Ainda assim, 
outros estados já confirmaram a mudança, o que 
possivelmente trará implicações para o autosserviço. 
Com a procura antecipada por material escolar, no 
âmbito nacional, é possível que fornecedores ofe-

o calendário

antes da escola

O período que antecipa o ano letivo apresenta oportunidades de vendas 

aos supermercadistas. Aprenda como organizar melhor o sortimento e a 

exposição da mercadoria para chamar a atenção do público
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reçam melhores condições de compra mais cedo. 
Cabe ao supermercadista gaúcho se programar.

Tradicionalmente, as vendas anteriores ao 
período letivo são diluídas entre os meses de 
janeiro e fevereiro. A indústria, no entanto, já 
apresenta novidades desde agora. Conhecendo 
os hábitos dos consumidores, podem-se praticar 
ações direcionadas à oferta de material escolar já 
em seguida ao Natal.

Explorando as oportunidades

Embora as áreas de bazar e papelaria não 
sejam o carro-chefe no Supermercados Guara-
pari, de Viamão, a volta às aulas é aproveitada 
para se estimular a venda de materiais como 
canetas e cadernos. Os itens já começam a 
ser oferecidos pelos fornecedores e as vendas 
acontecem a partir de janeiro. “Em fevereiro 
fazemos um encarte de volta às aulas”, explica 
o diretor, Manuel Ademir Pereira.

O professor Fabiano Araujo, da Uni-
ritter, explica que a sazonalidade faz baixar 
a resistência do consumidor. Em outras 
palavras, a pessoa se sente mais propensa 
a investir em produtos condizentes com a 
época. “É hora de explorar o momento, com 
o potencial de atender às necessidades de 
consumo”, ensina Araujo.

Cada data exige o planejamento cor-
reto. Em casos como a Páscoa ou o Dia das 
Mães, o calendário é mais certeiro, pois se 
trata do mesmo dia para todo o mundo. 
A realidade das escolas é diferente, já que 
cada instituição de ensino ajusta o começo 
das aulas conforme as atividades planejadas 
para o ano. Assim, as ações nas lojas tendem 
a se estender por algumas semanas – afinal, 
sempre há aquelas famílias que deixam as 
compras para o último instante.

É importante identificar quais são os 
artigos que deverão permanecer em desta-
que. “O varejo possui como característica 
uma abordagem mais focada nas sensações 
de oportunidade única, em que o momento 
de custo/benefício é reforçado pela data 
momentânea que leva à aquisição de um 
bem”, lembra Araujo.

Por causa disso, é necessário mesclar pro-
dutos de ordem mais básica com aqueles que 

se diferenciem pelo modelo, cor, ou mesmo 
marca. O professor observa: “Itens básicos de 
aquisição para o início do ano letivo devem 
fazer parte desse grupo, pois irão chamar a 
atenção dos clientes. Atrelam-se a isso outras 
oportunidades de vendas, como itens conside-
rados complementares aos fundamentais, de 
maior margem para as instituições”.

Vale ressaltar que materiais escolares cos-
tumam ser licenciados por empresas e ganhar 
estampas de times de futebol ou personagens 
infantis. Essas peças podem estabelecer um 
forte apelo com o público, além de terem 
maior valor comercial. Canetas coloridas e 
estojos com diferentes opções de lápis de cor, 
por exemplo, também ganham as graças de 
crianças e adolescentes.

Layout e promoção

O objetivo principal do supermercado, segun-
do o professor Araujo, é oferecer um pacote de 
soluções para a clientela. “Os artigos básicos devem 
ser complementados por itens de maior diversifi-
cação, que tragam o sentimento de oportunidade e 
disponibilidade imediata”, orienta. Ele alerta, ainda, 
para a maneira como esses produtos devem ser ex-
postos no estabelecimento. “Um ponto importante 
é evitar criar um ambiente confuso, que transmita 
desequilíbrio na rotina. É fundamental passar uma 
imagem que possa levar o consumidor a vivenciar a 
data de maneira harmônica, em que as suas deman-
das sejam atendidas de maneira plena.”

Sinalização adequada – com cartazes e placas 
indicativas – e a disposição da mercadoria em ilhas 
ou gôndolas especiais são recomendações basilares. 
“O mercado de varejo normalmente potencializa um 
momento ocasional. Criar um ambiente específico 
que possa caracterizar a data, destacando os itens de 
consumo básico concomitantes aos demais, é uma 
estratégia importante. Outra é tornar o ambiente 
adequado para a circulação de crianças e adolescen-
tes, perfil de clientes presente no período de volta 
às aulas”, enumera o professor.

Slogans ou frases de efeito são outro recurso 
que pode funcionar. Somando-se a eles, o super-
mercadista pode, inclusive, elaborar promoções. 
Descontos para compras em volume (o famoso “leve 
três, pague dois”) são uma sugestão, desde que se 
possa trabalhar a margem desses produtos.
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que registrar valores e ater-se ao paga-
mento de impostos, a contabilidade estuda a saúde 
financeira das empresas, indicando aspectos que 
podem ser melhorados e os que devem ser modifi-
cados, com o objetivo de gerar maior rentabilidade 
e eficiência às práticas empresariais. “Uma boa 
contabilidade vai registrar todos os atos e fatos 
da empresa e conseguir ajudar o gestor a tomar 
decisões”, sintetiza o contador Vanderlei Goulart, 
que atua como consultor de empresas, com foco 
em varejo e planejamento tributário.  

Essa atuação, no entanto, é a ponta de um 
serviço muitas vezes tido como excessivamente 
burocrático, por conta do complexo sistema tribu-

tário e das obrigações inerentes à gestão contábil 
empresarial. “As pessoas mais estudadas, mais 
capazes, estão trabalhando para você apenas para 
ver o que a legislação exige”, critica Arlei Kar-
pinski, sócio-diretor do Supermercado Karpinski, 
de Getúlio Vargas. 

Mudanças cada vez mais céleres e aumento 
das obrigações acessórias, que são o repasse de 
inúmeras informações fiscais relativas às práticas 
dos contribuintes, exigem qualificação constante 
do contador, mas estão longe de representar o 
estigma do mal necessário. “É claro que a conta-
bilidade está voltada para uma gama muito grande 
de exigências, mas elas estão se tornando cada 

mais do

A lém da
obrigação

Ver o negócio crescer é o sonho  

de qualquer empresário.  

Para isso acontecer, é fundamental fazer 

bem a contabilidade, já que as informações 

financeiras são essenciais na tomada  

de decisões estratégicas

Marina Schmidt
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vez mais exigências legais que vão convergir para 
o resultado que a contabilidade pode dar para o 
gestor”, assegura Goulart. 

A melhor gestão contábil é aquela que 
consegue extrair das próprias atribuições pro-
fissionais dados e informações estratégicas e 
que possam ser aproveitados de forma prática 
pela empresa em vários setores: dos recursos 
humanos à gestão de estoques.

Em perfeita sintonia

No dia a dia, empresários e contadores 
percebem que fazer das demonstrações 
contábeis o caminho para o sucesso não 
é tarefa fácil, mas a dificuldade não está 
centrada apenas nos embates burocráticos. 
É preciso ir além das exigências legais e 
investir esforços em comunicação e análise 
para garantir melhores resultados. 

Parte deles dependem, sobretudo, do 
próprio gestor da empresa. Todo conteúdo 
que ampara a gestão contábil é relativo às 
práticas da empresa. Isso torna fundamen-
tal o comprometimento do empresário em 
fornecer as informações necessárias para 
subsidiar as apurações feitas pelo conta-
dor. “Se a contabilidade receber todas as 
informações relativas à gestão da empresa, 
ela vai, sim, conseguir ajudar o supermer-
cadista”, destaca Goulart.

Essa é uma das prerrogativas geren-
ciais do Supermercado Nicolini, de Bagé. 
O diretor-executivo, Patrique Nicolini, 
reforça que a gestão é sempre debatida em 
conjunto com a contabilidade, antes mesmo 
da tomada de decisões. “Tem que estar com 
o contador ao lado, sempre”, sacramenta, 
destacando que a consultoria do profissio-
nal assegura melhores opções tributárias e 
aponta os reflexos de ações administrativas 
nos procedimentos contábeis e nos resulta-
dos financeiros da empresa.

Assim como o empresário precisa 
estar alinhado ao trabalho do contador, é 
fundamental que o contador conheça bem 
o ramo de atuação da empresa. No caso dos 
supermercados, avalia Nicolini, é imprescin-
dível que a contabilidade compreenda que 

algumas informações específicas, principal-
mente relacionadas aos produtos, têm muita 
importância nos negócios. “O contador pode 
não entender porque temos a necessidade de 
registrar, separadamente, todos os sabores de 
uma determinada marca de suco, mas isso 
é fundamental para sabermos quais são os 
mais vendidos e para as nossas decisões na 
hora da compra”, explica.

Contabilidade interna 
ou terceirizada?

Depois de 20 anos, o Super Nicolini está 
fazendo a transição da contabilidade externa 
para um departamento contábil interno. Embora 
estivesse satisfeito com o serviço contratado, o 
diretor-executivo explica que o supermercado 
cresceu, demandando grande fluxo de informa-
ções do negócio. “Eu vou ganhar muito em pro-
dutividade”, revela o diretor-executivo, Patrique 
Nicolini, sobre o encurtamento no processo. As 
informações que antes eram enviadas para o escri-
tório agora estarão diretamente disponíveis para 
os contadores da empresa. 

O Supermercado Karpinski também possui 
contabilidade interna, estruturada para gerar os 
mesmo benefícios, aumentando a eficiência da 
gestão e reduzindo tempo nas transações. “O sis-
tema sendo integrado já faz todos os processos de 
forma unificada com a parte financeira”, assegura 
o sócio-diretor, Arlei Karpinski.

Para o consultor Vanderlei Goulart, a conta-
bilidade interna tem como vantagem a disponi-
bilidade natural das informações. O lado reverso 
ocorre quando há acomodação do setor, situação 
para qual o gestor deve manter-se sempre atento. 
“O supermercadista tem que, realmente, cobrar 
resultado da própria contabilidade interna, que 
precisa ter uma velocidade muito mais rápida”, 
pondera Goulart.

A contabilidade terceirizada, por sua vez, 
pode gerar menos custo financeiro e ser uma 
opção viável para empresas de menores portes. 
É importante, no entanto, que alguns dados 
sejam repassados diariamente pelo contador ao 
gestor. “Encaminhar o fechamento diário dos 
caixas e dos bancos é fundamental”, salienta o 
consultor Goulart.
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em ambientes de-
socupados. Desligar aparelhos eletrônicos após 
o uso. Fechar a torneira enquanto se escovam os 
dentes. Não guardar comidas quentes dentro da 
geladeira. Esses hábitos geralmente estão ligados 
a questões econômicas – o desperdício encarece 
as contas de luz e água, por exemplo. Por outro 
lado, a prática contínua desses pequenos gestos é o 
primeiro passo para o que os especialistas chamam 
de consumo consciente.

A etapa seguinte vai além do uso eficiente 
de eletrodomésticos e outros bens. Parte-se para 
a reflexão: O que estou consumindo? Por que 
compro? Qual o destino da embalagem após o 
descarte? Essas interrogações levam as famílias a 
pensar melhor antes de ir às compras. A aquisição 
de roupas e alimentos deixa de ser um ato de 
impulso, baseado em modismos, e passa a estar 
calcada na real necessidade e, principalmente, nas 
possibilidades do orçamento.

Pesquisa realizada pela Federação do Co-
mércio do Estado do Rio de Janeiro em parceria 
com o Instituto Ipsos apontou que o aumento dos 
preços afeta diretamente as decisões dos consumi-
dores. Em 2013, com a inflação em alta, há mais 
brasileiros que utilizam sobras de refeições para 
novos pratos (de 66% para 72%, em comparação 
com 2012), que verificam se a embalagem está 
danificada antes de comprar (de 65% para 70%) 
e que leem o rótulo dos artigos antes de levá-los 
para casa (de 51% para 56%).

Apesar das razões financeiras, também estão 
em jogo propósitos sociais. “O acesso a infor-
mações que permitam escolhas conscientes é 
uma grande preocupação desse público. Ainda é 
comum não encontrar, por exemplo, a procedên-
cia dos produtos e das matérias-primas, a quan-
tidade de água utilizada na produção, a garantia 
do respeito às leis trabalhistas em toda a cadeia 
produtiva e a ausência de ingredientes prejudiciais 
à saúde”, explica Helio Mattar, diretor-presidente 
do Instituto Akatu.

Em casos mais extremos, companhias chegam 
a ser boicotadas por não cumprirem normas de 
segurança ambiental ou por manterem regimes 
empregatícios abusivos. Saúde, segurança, sus-
tentabilidade e bem-estar de trabalhadores e con-
sumidores são temas em voga. Cabe às empresas 
atentar para as exigências do público. “Por traba-
lharem na ponta do consumo, as redes de varejo 
têm enorme potencial de contribuição ao fazer 
escolhas mais conscientes de produtos que serão 
colocados nas lojas e de educar os consumidores 
para a compra”, acredita Mattar.

Responsabilidade de todos

O Instituto Akatu realizou um estudo 
intitulado Rumo à Sociedade do Bem-Estar. 
No levantamento, foram entrevistados 800 
indivíduos de diferentes classes sociais, em 
12 regiões metropolitanas do Brasil. O rela-

Compras
com consciência

Questões financeiras, ambientais e 

sociais ocasionam pequenas mudanças 

de atitude entre as pessoas. Numa 

sociedade preocupada com o bem-

estar de todos, o perfil do consumidor 

consciente ganha destaque
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tório aponta que a população está mais consciente, ainda que nem 
sempre o pensamento se reverta em atitudes.

Frente ao ano de 2010, aumentou o número de pessoas que 
afirmam manter, pelo menos ocasionalmente, hábitos sustentáveis. 
Usar o verso do papel, ler o rótulo dos produtos e planejar as compras 
com antecedência, conforme explicado anteriormente, são algumas 
das ações realizadas. Nota-se que os pesquisados também mostram 
mais preocupação com o convívio social que com o acúmulo de bens 
materiais. Isso explica não só este perfil em ascensão de consumido-
res conscientes como também um direcionamento cultural menos 
consumista – o que não significa que se consuma menos, apenas que 
as decisões de compra são realizadas com mais esclarecimento.

No entanto, o Instituto classifica apenas 5% da amostragem sob 
o escopo de consumidores conscientes. 22% corresponderiam aos 
“comprometidos”, ou seja, aqueles com algum nível de consciência, 
mas sem tanto engajamento efetivo. Ainda assim, os resultados in-
dicam um sentimento geral de noção do que está acontecendo com 
o mundo. De cada dez entrevistados, seis declararam já ter ouvido 
falar em sustentabilidade. O assunto também cresce em preferência, 
quando comparado a política e negócios, por exemplo.

O modo de agir das organizações é mais um influenciador no 
momento da compra. Cinco aspectos são os que mais motivam a prefe-
rência pelas marcas, a saber: “não maltratar animais” (52%); “ter boas 
relações com a comunidade” (46%); “ter selos de proteção ambiental” 
(46%); “ajudar na redução do consumo de energia” (44%); “ter selo 
de garantia de boas condições de trabalho” (43%). Fazer propaganda 
enganosa e causar danos à integridade física dos consumidores são as 
práticas mais inadmissíveis, de acordo com a pesquisa.

Para o especialista em branding Arthur Bender, a responsabilidade 
social é o que deve diferenciar as empresas nos próximos anos. “Isso 
pode ser a grande salvação das marcas. Elas podem ganhar um novo sen-
tido, defendendo algo que seja maior que elas, maior que os negócios”, 
prevê. Porém, as ações valorizadas são as verdadeiras, do dia a dia da loja.  
O comprometimento deve ser real, não mero discurso. “O consumidor 
enxerga e se dá conta do que não é bom”, alerta Bender.
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Eduardo Shinyashiki Escritor, consultor e especialista em desenvolvimento humano

o quão importantes são seus 
objetivos? As metas são desejos, aspirações e 
sonhos projetados no tempo, pois o ser humano 
consegue, por meio do pensamento, imaginar-se 
no futuro. Ele é capaz de ver a situação do pre-
sente e visualizar como poderia ser lá na frente, 
de ver aquilo que ainda não existe, e ainda 
possui capacidades e qualidades para suportar 
as adversidades e superar os obstáculos, com 
determinação, força de vontade e foco, acre-
ditando em uma visão e em contínua direção 
aos objetivos. 

Porém, para isso, precisamos reconhecer que 
nesse caminho podem existir incertezas e riscos. 
Reconhecer que a vida exige responsabilidade e 
compromisso com o percurso escolhido e contí-
nuos processos de readaptação e inovação. 

Desenvolver o olhar de “dono do negócio”, 
de empresário do próprio projeto de vida, 
também é essencial, pois, às vezes, além de não 
termos claros o nosso plano e onde o trabalho 
entra nessa estratégia, não temos definição da 
direção e do real significado daquilo que esta-
mos fazendo. Na verdade, a falta de autoproje-
ção no futuro comporta ações sem resultados, 
confusão e estresse. 

 Para se ter um futuro de sucesso, estabelecer 
um norte é uma ferramenta poderosa que está 
em nossas mãos para ser usada a favor do projeto 
de vida e da realização e que permite ter consci-

já pensou ência das ações necessárias para concretizá-los. 
Para isso, podemos didaticamente refletir sobre 
alguns pontos:

   
- Ouvir a voz interior – silenciar diálogos 

internos, que mostram a autocrítica, para 
conseguir ouvir a voz interior e os desejos.

- Definir objetivos – descobrir o que se 
quer e focar nessa conquista, sem subestimar 
ou superestimar os obstáculos do caminho.

- Ter foco, atenção e concentração – não 
deixar que os desvios necessários para o caminho 
o tirem da meta principal.

- Exercitar a mente – visualizar o objetivo 
para que fique fixado na mente, porém sempre 
dando abertura a novas maneiras de atingi-lo, 
que podem ser mais eficientes.

- Visão em ação – saber avaliar tudo que  
precisa ser feito para se chegar à meta proposta.

- Comprometer-se com a mudança – utilizar 
o próprio poder pessoal para realizar mudanças 
e transformações na vida.

- Redecidir – sempre que necessário, veri-
ficar a rota e, se for preciso, retomar o caminho 
anterior, ou mesmo seguir um novo percurso 
para se chegar aonde se quer.

Nada é mais desafiador do que viver de 
acordo com nossos sonhos, assim como nada 
é tão emocionante do que criar objetivos na 
mente, antecipando-se ao futuro, para, assim, 
colocar em prática as ações que nos aproximam 
da concretização da realidade imaginada.
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João Carlos de Oliveira Presidente da GS1 Brasil – Associação Brasileira de Automação

                dos alimentos é tema prioritário 
para consumidores e varejistas. As pessoas estão 
cada vez mais preocupadas com a garantia de que 
estão comprando produtos de qualidade e dentro do 
prazo de validade. O supermercadista trabalha para 
que o cliente leve para casa o que há de melhor em 
termos de consumo. Para atender a essa demanda, os 
varejistas contam com o auxílio da tecnologia. Não é 
à toa que o autosserviço, em evolução permanente, é 
um dos setores que mais investem em automação.

Dentre as tecnologias mais recentes que 
ganham visibilidade no varejo latino-americano e 
são consideradas melhores práticas, está o código 
DataBar, que possibilita o controle de validade au-
tomaticamente no caixa, sem intervenção humana, 
evitando erros. Se o produto estiver vencido, 
no momento da leitura do código, o sistema do 
check-out acionará um alerta na tela, impedindo 
a comercialização daquele item. 

Com dimensões reduzidas e maior capacidade 
de armazenar dados, o Databar possibilita a iden-
tificação de produtos com espaço limitado, com 
melhor desempenho de leitura. Itens como frutas, 
legumes e verduras, cosméticos, componentes ele-
trônicos e de telecomunicações e ferragens poderão 
ser facilmente identificados. A nova ferramenta 
também possibilita, por exemplo, a rastreabilidade 
de forma de maneira eficiente e ágil.

A disseminação do código GS1 DataBar 
começou em 2010, e a meta é que sua adoção 

a segurança seja plena em toda a cadeia de abastecimento. O 
prazo de adaptação é necessário para que varejistas 
possam adequar softwares, leitores e coletores, a 
fim de decodificar e processar as informações do 
novo código. A implementação dessa solução é 
muito simples, já que 80% dos leitores dos códigos 
de barras instalados globalmente estão preparados 
ou podem ser configurados para ler o Databar, 
assim, poucos ajustes precisam ser realizados no 
sistema do caixa. 

A adoção do código GS1 DataBar não quer 
dizer que os códigos EAN/UPC (o código de bar-
ras mais conhecido do público) serão substituídos. 
Os dois se complementarão. Cada código, dentro 
de suas características, permite a rápida captação 
de dados, precisão nas informações e possibilita 
atualização em tempo real. Tudo isso permite 
maior controle, diminuição de erros, gerencia-
mento remoto, velocidade no atendimento de 
pedido e clientes e redução de custos com erros 
de digitação e desvios.

As novas ferramentas em tecnologia 
e automação contribuem para o crescimento e 
ganhos de produtividade do setor, mas não é só 
isso. O trabalho de empresas comprometidas 
impacta positivamente no crescimento do nosso 
país e no bem-estar da sociedade. Ao incorporar 
ferramentas como o Databar em sua rotina, o 
supermercadista também fortalece sua relação 
com o consumidor final.
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Alvorada
Luiz Antônio Oliveira

Cerealista Oliveira Ltda.

Alvorada – RS

Cachoeirinha 
Alceu Maggi Borges

Sup. Maggi Borges Ltda

Cachoeirinha – RS

Cachoeira do Sul
Paulo Tischler

Tischler & Cia Ltda.

Cachoeira do Sul – RS

Camaquã
Rosane Ávila Roxo 

Roxo Atacado e Varejo Ltda.

Camaquã – RS

Canoas
Zódio Brehm

Supermercado Brehm Ltda.

Canoas – RS

Carazinho
Leandro Alberto Rheinhermer 

Coqueiros Supermercado Ltda.

Carazinho – RS

Encantado
Álvaro Ce

Moinho Brasil Ltda.

Encantado – RS

Erechim
Cláudia Sonda

Máster ATS Supermercados Ltda.

Erechim – RS

Getulio Vargas
Arlei José Karpinski

Karpinski & Cia. Ltda.

Getulio Vargas – RS

Guaporé
Rodrigo Marin

Mercado Marin Ltda. 

Guaporé – RS

Não-Me-Toque
Arthur Ribeiro Sobrinho

Cooperativa Tritícola Mista 

Alto Jacuí Ltda.

Não-Me-Toque – RS

Nova Petrópolis
Severino Seger

Cooperativa Agropecuária 

Petrópolis Ltda. – Piá

Nova Petrópolis – RS

Novo Hamburgo
Denis Evandro Furlan

Diniz Furlan Cia. Ltda.

Novo Hamburgo – RS

Panambi 
Rudi Nei Schneider

Cotripal  Agropecuária 

Cooperativa

Panambi – RS

Porto Alegre
Danilo Tiziani

Danilo A. Tiziani e Cia. Ltda.

Porto Alegre – RS

Pelotas
Davi Treichel

Macro Atacado 

Treichel Ltda.

Pelotas – RS

Santana do Livramento
José Luiz Righi 

Righi Comércio de Gêneros 

Alimentícios Ltda.

Santana do Livramento – RS

Santiago
Luiz Brandão Libraga

Brandão & Cia. Ltda.

Santiago – RS

Santo Ângelo
Gastão H. Weinert 

Weinert & Cia Ltda.

Santo Ângelo – RS

São Gabriel
Miguel Pradella 

Comercial 3 Letras Ltda

São Gabriel – RS

São Luiz Gonzaga
Amaury André Feron

Feron & Terra Ltda.

São Luiz Gonzaga – RS

São Marcos
Tânia Maria Ampessan 

Fochesato

Cooperativa Agrícola Mista 

Rio Branco Ltda.

São Marcos – RS

Santa Cruz do Sul
Celso Müller

Miller Comércio de 

Alimentos Ltda.

Santa Cruz do Sul – RS

Sarandi 
Helvio Debona

Cooperativa Tritícola 

Sarandi Ltda.

Sarandi - RS

Taquara
Ardi Deloi Müller

Supermercado 

Müller Ltda.

Taquara – RS

Três Passos
Délcio Franzen

Supermercado Máster Ltda.

Três Passos – RS

Uruguaiana
Ismael Ali Baklizi

Supermercado Baklizi Ltda.

Uruguaiana – RS

Venâncio Aires
Jair Clecio Lehmen

Lehma Cerealista Ltda.

Venâncio Aires – RS
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