
Nú
m

er
o 3

14
 –

 A
no

 3
3 

– 
Ju

lh
o/

Ag
os

to
 2

01
4

da Associação Gaúcha de Supermercados

FE
CH

AM
EN

TO
 A

UT
OR

IZ
AD

O 
– 

PO
DE

 S
ER

 A
BE

RT
O 

PE
LA

 E
CT

Ogestã
O

s desafios das 
empresas familiares

CONsUMO
Como estimular os cinco 

sentidos do cliente 

expOagas 2014 
Confira as atrações 

da feira do setor 
supermercadista gaúcho















e
d

ito
ria

l

                                                            

Antônio Cesa Longo
Presidente da Agas

Cassius Souza/Agas

Produção e Execução:

Fone: (51) 3346-1194
www.tematica-rs.com.br

revistaagas@tematica-rs.com.br

Edição: Fernanda Reche  (MTb 9474)

Reportagem: Cláudia Boff, Diego Paiva de Castro,  
Marina Schmidt e Rafael Tourinho Raymundo 

  Colaboração: Ana Laura Visentini 
e Júlia Pulvirenti

Revisão: Flávio Dotti Cesa

Foto de Capa: Carlota Pauls

Edição de Arte: Silvio Ribeiro 

Diagramação: Silvio Ribeiro e Vanessa Bratz 
 

e
x

p
e

d
ie

n
te

Publicação oficial da Associação Gaúcha de Supermercados

É permitida a reprodução de matérias, desde que citada a fonte. Os artigos assinados não refletem, necessariamente, a opinião do veículo.

Conselho Editorial: Antônio Cesa Longo, Francisco Schmidt, 
Flávia Ferreira, Angelita Garcia, Edina Fassini,  

Francisco Brust, Samantha Guerra e Tiovana Bencke

Comercialização: Samantha Guerra e Tiovana Bencke
Fone: (51) 2118-5200/comercial@agas.com.br

2014 está nascendo, consolidada 
que foi por seu passado de tradição em bons negócios, 
oportunidades e qualificação. Mais uma vez, os pavilhões 
do Centro de Eventos da Fiergs vão receber supermer-
cadistas e representantes do varejo de diferentes pontos 
do país, de recantos distantes do RS e de outras nações 
da América Latina, todos em busca do aprimoramento, 
dos diferenciais, de novos fornecedores. Serão mais de 
38 mil pessoas circulando na feira durante os três dias, 
cada qual com seu objetivo, com sua meta, sua busca, 
mas todas visando ao crescimento.

Para nossa satisfação, a indústria gaúcha será no-
vamente maioria entre os expositores – o que nos dá a 
certeza de que a feira vai cumprir um de seus papéis, 
que é o de contemplar toda a economia ao propulsar o 
desenvolvimento. A indústria gaúcha teve uma queda de 
mais de 15% em representatividade no PIB estadual nos 
últimos cinco anos, e este é um cenário que nos preo-
cupa. Por isto, saudamos que a ExpoAgas 2014 chegue 
para alavancar negócios para todos, em um grande palco 
de lançamentos de produtos, condições especiais de 
pagamento, tendências e muitas atrações aos visitantes. 
Com a feira comercializada há quase um ano, nosso 
desafio é criar diferenciais que alavanquem negócios e 
que contemplem toda a cadeia quando o assunto é quali-
ficação profissional. Por isso, neste ano criamos as visitas 

a  expoagas técnicas, que levarão grupos previamente inscritos a 
varejos, indústrias e centros de distribuição para um 
entendimento prático dos novos conceitos de gestão. 
Também são realizados os workshops, cursos e o grande 
seminário de RH, à tarde. Na feira, nossa nova aposta é 
o sorteio de dois notebooks entre os compradores, um 
dia 20 e outro dia 21 de agosto, além do já consagrado 
sorteio de um automóvel ao final das atividades – no 
dia 21, à noite.

O momento para a realização deste encontro não 
poderia ser mais propício, já que o Brasil atravessa 
transformações políticas e estruturais nascidas da in-
conformidade de seu povo. É isto que buscamos: um 
consumidor fiscalista, um cidadão atento e um cliente 
exigente, para que nas gôndolas sigamos buscando a ex-
celência e refletindo a constante procura por melhores 
condições e por uma sociedade melhor. A indústria está 
atenta a essas necessidades e transformará os corre-
dores do pavilhão do Centro de Eventos da Fiergs em 
um atrativo palco de novidades, condições especiais de 
pagamento e oportunidades imperdíveis.

A ExpoAgas 2014 está lançada, como sempre em 
busca de novos desafios. Esperamos todos os players do 
varejo gaúcho neste encontro do setor, para rever amigos, 
estreitar redes de relacionamento e realizar grandes negó-
cios. Nos encontramos lá!

Em busca de 
novos desafios
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70
centrais de negócios
Crescimento real de 10,9%
Centrais de negócios aumentam 
participação no setor supermercadista 
gaúcho e mostram a força dos pequenos

30

92

gestão
Laços de confiança

No ramo supermercadista, as empresas familiares imperam, em negócios 
 de todos os portes. Cedo os jovens conhecem o valor do trabalho e procuram 

unir o conhecimento prático ao acadêmico para inovar e manter os lucros

produtos – erva-mate
O cartão de visitas gaúcho

O chimarrão é um símbolo de hospitalidade e da cultura do  
Rio Grande do Sul. Saiba mais sobre o produto 

80
expoagas 2014
A hora dos negócios
Conheça a programação completa da ExpoAgas 2014, que ocorre 
de 19 a 21 de agosto, na Fiergs, e as novidades desta edição
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A soma dos cinco
O supermercado estimula naturalmente os sentidos 

humanos. Porém, é possível trabalhá-los de forma estratégica, 
potencializando vendas e reforçando a imagem da marca
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o o “pensar fora da caixa” nunca foi tão 
necessário para as empresas. Do conceito de 
inovação de produtos e serviços, o termo, 
agora, cai muito bem para repensar posturas 
de gerenciamento das organizações. É o que 
propõe o filósofo Clóvis de Barros Filho, 
autor do livro O Executivo e o Martelo: 
reflexões fora da caixa sobre ética nos ne-
gócios. A obra, escrita em conjunto com o 
filósofo Arthur Meucci, apresenta em cada 
um dos 11 capítulos um tema a ser revisto 
pelos gestores, ponderando sobre assuntos 
que vão da ética ao lucro. 

REVISTA AGAS A reflexão filosófica encontra espa-

ço no tempo acelerado das empresas? 

cBf A reflexão filosófica tem encontra-
do cada vez mais interesses e espaço nas 
instâncias decisórias e nos treinamentos 
requisitados pelo departamento de Recur-
sos Humanos. O espaço dado à filosofia é 
significativo, e quando eu digo isso o que 
eu tenho em mente é que no ano passado 
eu dei mais de uma centena de palestras, e 
eu acho que não poderia, para ser coerente, 
dizer que não tem espaço, porque eu sou 
convidado todos os dias para falar sobre 
filosofia nas empresas. Agora, é verdade que 
muitas vezes a minha palestra não é solicita-
da como eu gostaria que fosse. Eu gostaria 
que fosse chamada para fazer parte de uma 
concepção reflexiva. Muitas vezes ela é 
chamada para atender a outros objetivos, e 
o principal deles é o motivacional. Usa-se 
a palestra para que as pessoas saiam mais 
pilhadas. Outras vezes a minha palestra é 
entendida puramente como entretenimen-
to, e aí ela concorre com mágicos, ilusionis-
tas, etc. Evidentemente que nesse caso meu 
discurso pode ter a mesma característica 
de entretenimento. É preciso lembrar que 
as empresas cada vez mais estão preocupa-
das em não ficar paradas, com vistas a um 
bom posicionamento no mercado. É o que 
chamam de inovação. Você não consegue 
inovar por decreto. A inovação exige uma 
prática de reflexão crítica em relação aos 
paradigmas consolidados. E muitas vezes 
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eflexões corporativasR

a filosofia é um caminho para alcançar 
uma nova percepção. A filosofia está mais 
presente na realidade das empresas do que 
a História, o Direito e até a Economia. 
Estaríamos nos queixando de barriga cheia.

REVISTA AGAS Os valores escolhidos 

pelas empresas são exemplo da filosofia no 

cotidiano empresarial? 

cBf O que as empresas chamam de valores 
está muito distante de uma visão filosófica. 
As empresas falam de ética, sustentabili-
dade, inovação, enfim, e tudo isso poderia 
receber uma aguda reflexão filosófica. 
Porém, no final das contas, as empresas 
acabam sendo espaço de obviedades, onde 
quanto mais se reproduzirem os mesmos 
modelos, melhor. O mundo corporativo 
aplaude a preservação do status quo. Até 
porque o que importa é o capital.  

REVISTA AGAS Há contradições nos valores, então? 

cBf É muito curioso que as empresas 
coloquem o resultado como um dos seus 
valores. O valor é um princípio de conduta, 
como honestidade, criatividade, ao passo que 
o resultado é o que resulta dessa conduta. 
Como se não bastasse essa inconsistência, al-
gumas empresas colocam a palavra resultado 
atrelada ao foco: foco no resultado. A palavra 
foco é incompatível com uma lista de outros 
valores, porque implica a exclusão de tudo 
que é externo a ela. Assim, fica evidente que 
os demais itens da lista estão desfocados, 

sem importância. Se houver conflito entre os 
valores, prevalecerá o resultado. Um banner 
com o item honestidade e o foco no resulta-
do, em outras palavras, simboliza que se faça 
qualquer coisa para obter resultado, mesmo 
que seja necessário ser desonesto. De certa 
maneira, esse tipo de mensagem, que é o 
banner corporativo, já está avisando a todos 
os públicos o que realmente importa, qual 
é o verdadeiro valor. Ou seja, tudo o que 
comprometer o ganho estará desfocado. Esse 
tipo de disposição faz acreditar que existe 
por parte da ética corporativa uma dose de 
hipocrisia, ou, se você preferir, cosmética. 
Se o foco está no resultado não há razão para 
pensarmos em ética, que pressupõe que se 
abra mão da meta, do resultado, em nome 
da convivência mais harmoniosa. Se existe 
uma fronteira entre uma sociedade etica-
mente desenvolvida e outra não desenvolvida 
é que as pessoas por educação aceitam abrir 
mão dos seus próprios apetites pelo bem co-
mum. Todo mundo acompanhou durante a 
Copa do Mundo a atitude dos torcedores ja-
poneses, que recolheram o lixo nos estádios. 
Se pensarmos que é uma comodidade cair 
fora assim que o jogo acaba, ficar no estádio 
depois do jogo recolhendo lixo é sinal de que 
você teve uma educação em que para você 
é a coisa mais normal do mundo impor-se 
algum sacrifício em nome do bem comum. 
Uma sociedade eticamente pobre é uma em 
que pelas mesmas razões você é estimulado, 
aplaudido, se buscar os ganhos no talo, mes-
mo que esses ganhos, esse enriquecimento, 
comprometam gravemente a convivência. 

”“A filosofia está mais presente na realidade das empresas 

do que a História, o Direito e até a Economia.

(julho/agosto 2014) Revista AGAS 10/11



REVISTA AGAS O mundo corporativo vive uma 

disputa acirrada por resultados. Como inserir 

pessoas e ética dentro desse contexto? 

cBf A ética não condena a busca pelos 
resultados, tanto que há uma importante 
corrente filosófica chamada utilitarismo 
que torna as metas um importante ins-
trumento de deliberação. O problema é 
quando introduzimos o conceito de “foco”, 
pois se o foco no resultado for o valor, os 
empresários podem justificar moralmente 
o abandono de outros valores importantes 
como “honestidade”, “justiça”, “sustenta-
bilidade” e inúmeros outros. 
 

REVISTA AGAS Você concorda com a ideia do 

ócio produtivo? 

cBf Não é questão de concordar, é uma 
necessidade. O Brasil não tem tantas 
empresas de ponta ou competitivas porque 
culturalmente condenam essa prática. Ócio 
vem do latim otium, que significa contem-
plação, meditação, estudo. O ócio é neces-
sário para pensarmos sobre nossos valores, 
nossas atitudes e novas estratégias. Inovação 
e criação de novas tecnologias necessitam 
de ócio. 
 

REVISTA AGAS As novas tecnologias fizeram a socie-

dade alcançar um patamar em que a informação 

está mais disponível do que nunca. Esse potencial 

tem sido devidamente explorado ou, pelo contrário, 

tem se tornado um desencadeador de angústias? 

cBf As informações são libertadoras para 
alguns que são bem preparados e angus-
tiantes para muitos despreparados. Não 
somos educados para saber selecionar as 
informações e aplicá-las. As faculdades 
particulares no Brasil são as principais 
responsáveis por essa leva de profissionais 
despreparados que não sabem pensar. 
 

REVISTA AGAS A junção entre afetividade e profissio-

nalismo é, recorrentemente, criticada. Assim como 

prevalece a tese de que vida pessoal e trabalho 

não devem se misturar. No entanto, individualmente 

parece difícil fazer essa divisão de forma tão orto-

doxa. Qual é a sua opinião a esse respeito? 

cBf Herdamos esse pensamento de nossa 
cultura católica, onde o trabalho é amaldi-
çoado como punição pelo pecado. Atual-
mente essa associação também serve como 
instrumento de opressão simbólica entre 
as classes sociais. A elite rica defende sua 
“superioridade”, sua “nobreza”, por não 
precisar trabalhar ou na dedicação de ativi-
dades gerenciais menos cansativas do que 
as exercidas por seus funcionários “brutos 
e suados”. Quem defende o trabalho como 
uma atividade alienada da vida e triste ten-
ta esconder sua perspectiva preconceituosa 
e racista de ver o mundo. 
 

REVISTA AGAS Eficiência e produtividade são dois 

temas tidos como problemáticos para as empre-

sas. Como a filosofia pode contribuir nesse caso? 

cBf Pode contribuir de várias formas, sendo 
que a principal é colocar suas crenças e 
valores pelo crivo do olhar crítico. Quando 
falamos em produtividade e eficiência esta-
mos adentrando no coração de um proble-
ma já consagrado com o nome de luta de 
classe. Quanto mais o funcionário rende, 
maior será o lucro, e tudo isso faz a alegria 
de um jeito de organizar que é o sistema 
capitalista. Por isso é importante ponderar 
criticamente sobre essas questões. 

“S e existe uma fronteira entre uma 

sociedade eticamente desenvolvida e 

outra não desenvolvida é que as pessoas 

por educação aceitam abrir mão dos seus 

próprios apetites pelo bem comum.”
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Gasto nos supermercados cai 
até 25% entre endividados
Pesquisa da Nielsen realizada em 8,2 mil lares brasileiros apontou um 
corte no orçamento das famílias. Devido ao comprometimento da renda 
com o financiamento de imóveis, os gastos no supermercado diminuíram. 
A redução nas compras de comida, bebida e itens de higiene chega a 25%. 
A categoria mais afetada é a de alimentos, com média de 17% de redução, 
seguida dos setores de bebidas (15%), produtos de limpeza (13%) e higiene 
e beleza (8%). Segundo o instituto, uma alternativa ao supermercadista é 
ofertar marcas de diferentes faixas de preço, pois é comum o consumidor 
substituir linhas premium por mercadorias mais baratas, por exemplo. 

Alimentos funcionais têm 
espaço para crescer

Apesar de modesto, o consumo de alimen-
tos funcionais tem espaço para crescer, no 
Brasil. É o que indica um estudo da Kantar 
Worldpanel. A pesquisa mostra que a ca-
tegoria registrou um aumento de 6,7% em 
volume de vendas e 8% no faturamento em 
2013, em comparação com o ano anterior. 
Ao todo, esse mercado responde por 3% 
do volume comprado e 7% do valor gasto 
com alimentos e bebidas, cerca de R$ 161.  

Ainda conforme a Kantar, 55% das donas de casa brasileiras com 
50 anos ou mais afirmam que comprariam produtos funcionais, 
caso encontrassem alternativas mais baratas. Atualmente, apenas 
24% delas fazem questão de consumir esses alimentos.

Indústria da beleza 
apresenta alta
De acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos (Abihpec), o faturamento 
do setor cresceu 11% no primeiro semes-
tre, uma alta real de 5,5% em relação ao 
mesmo período em 2013. Os números 
impressionam, já que as vendas caíram em 
maio e junho, meses que antecederam a 
Copa do Mundo. A previsão é de que a 
indústria da beleza feche 2014 com um 
faturamento de R$ 42,6 bilhões, uma alta 
de 11,8% ante o ano passado. O segundo 
semestre é, tradicionalmente, melhor 
para a venda desses produtos.

Walmart aposta em lojas 
menores e vendas online
O Walmart está mudando o foco da rede para vendas online e lojas me-
nores. A estratégia, que vai de encontro à lógica dos hipermercados com 
preços reduzidos, é uma maneira encontrada para driblar a concorrência. 
Estabelecimentos menores são mais convenientes para a clientela e ga-
rantem serviços mais rápidos e eficientes, no entendimento da empresa. 
Somente nos Estados Unidos, a varejista pretende abrir 300 dessas novas 
unidades, mais que o dobro de hipermercados do grupo no país. Outra 
tática do Walmart é investir na venda de bebidas alcoólicas – inclusive 
com lojas específicas para esses produtos, em estados como a Flórida, 
onde a venda de álcool é proibida em supermercados.

Código de barras 
completa 40 anos
Em 26 de junho de 1974, Sharon Buchanan 
foi a primeira caixa a digitalizar um código 
de barras em um supermercado Marsh, em 
Troy, Ohio, nos Estados Unidos. E então, o 
diretor de pesquisa e desenvolvimento da 
Marsh, Clyde Dawson, tornou-se a primeira 
pessoa a comprar um produto com o preço 
marcado na embalagem. Esse fato, tão ro-
tineiro, representa um marco histórico do 
primeiro monitoramento e solução de ras-
treabilidade no Sistema GS1. O item com 
o primeiro código de barras foi um pacote 
contendo 10 chicletes Juicy Fruit Wrigley. 
Custou 97 centavos, e está preservado no 
Museu Nacional do Instituto Smithsonian 
de História Americana, em Washington, 
com visitação aberta ao público. 
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a venda de alguns artigos, como eletrônicos, é prova 
do potencial de comercialização disponibilizado pela 
internet. Os supermercados, segundo Mariotto, 
também não vão escapar à tendência. 

Mais agilidade, por favor

Mariotto identifica que muitos super-
mercados, quando se dedicam ao e-com-
merce, esquecem que, além de programas 
específicos e dos canais de venda, é preciso 
repensar a logística para as entregas que serão 
efetuadas, observando, sobretudo, o prazo 
de entrega. Até porque, havendo atraso, 
o cliente pode optar por fazer as compras 
diretamente na loja.

Em Caxias do Sul, o Hiperentrega (www.
hiperentrega.com.br), supermercado aberto 
em março deste ano com vendas exclusivas 
pela internet, tenta provar que é possível aten-
der os consumidores apostando apenas em um 
canal online. De acordo com o responsável pelo 
empreendimento, Guilherme Kuhn, um dos 

diferenciais é o prazo de entrega. “Enquanto 
algumas redes que fazem entrega de produtos 
têm dois horários para entrega, um no período 
da manhã e outro no período da tarde, nós 
oferecemos 12 períodos – a cada hora temos 
uma nova remessa para entregar.”

O público consumidor também é diferen-
te do tradicional. Kuhn revela que, em geral, 
os compradores são pessoas mais ligadas ao 
uso da internet. Muitos dos clientes também 
optam pelo e-commerce pela facilidade. “Aten-
demos muitas mulheres que trabalham, mas 
que também precisam fazer as compras para a 
casa. Então, elas compram durante o dia pela 
internet, a empregada recebe e à noite, quando 
chegam em casa, os produtos já estão disponí-
veis.” Fora isso, pessoas com deficiência física 
também estão entre os principais compradores 
de produtos comercializados pela empresa, 
justamente pela facilidade. 

O empreendedor reforça, ainda, que 
a região em que a empresa atua favorece 
a venda de produtos pela internet. “Como 
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Pão de Açúcar investe 
em novo conceito de loja
O Grupo Pão de Açúcar (GPA) inaugurou em junho a primeira unidade de 
sua nova marca. Batizada de Minuto Pão de Açúcar, a loja fica situada na rua 
Pamplona, região nobre da cidade de São Paulo. Destinado às classes A/B, 
com a proposta de conveniência e praticidade, o sortimento é focado em 
produtos de consumo imediato e maior giro, alimentos saudáveis, queijos 
nobres, vinhos e cervejas especiais. O ponto tem 300 m², mas, segundo o 
GPA, não competirá com as lojinhas de bairro. Os Minimercados Extra já 
cumprem essa função, com mix enxuto e preço mais competitivo. Estão 
previstas mais 15 unidades do Minuto Pão de Açúcar até o final do ano.

Números divulgados pela Associação Brasi-
leira das Indústrias de Produtos de Limpeza 
e Afins (Abipla) demonstram avanço dos 
itens para cozinha. Produtos do gênero 
totalizaram R$ 112,4 milhões em vendas 
no ano passado, uma expansão de 26,8% 
em relação ao ano anterior. Outro destaque 
foi o amaciante de roupas: R$ 1,536 bilhão 
em vendas em 2013, alta de 17,6% para o 
setor. Em seguida vieram os detergentes lí-
quidos e em pó para roupas, que cresceram 
16% e faturaram R$ 4,892 bilhões. Essa é a 
categoria que mais movimenta o segmento. 
Limpadores para móveis e sabão em barra 
tiveram queda, devido, respectivamente, 
à substituição das superfícies de madeira 
por outros materiais e à predominância de 
máquinas de lavar nos lares brasileiros.

Supermercados Codebal 
comemora campanha
No dia 5 de julho, foi realizado o sorteio da Campanha 
Torcida Codebal, dos Supermercados Codebal, de Eldora-
do do Sul. O evento aconteceu no estacionamento da loja 
matriz, na rua Lageado, número 396, com a presença de um 
auditor e registro pela Caixa Econômica Federal. A iniciativa 
contemplou nove prêmios, entre eles uma Moto Dafra. A 
entrega da moto foi feita pelo diretor Ronaldo Figueredo 
Martins. Foram mais de 110 mil cupons participantes, 
número expressivo para uma primeira campanha indepen-
dente. São 4 lojas presentes na cidade de Eldorado. 

A Frente Nacional de Combate aos Acidentes com Álcool quer que a 
Câmara Federal agilize o processo de votação do Projeto de Lei 692/07, 
de controle e fiscalização sanitária do álcool etílico hidratado e do anidro, 
usado para fins domésticos. Regulamentar a venda do álcool pouparia 
milhares de pessoas, principalmente crianças, que anualmente são vítimas 
de queimaduras com riscos de morte ou comprometimento à integridade 
física e psicológica. No ano passado, o Tribunal Regional Federal da Primei-
ra Região reconheceu o direito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) de restringir ou proibir a comercialização do álcool líquido. 

A Rede Asun de Supermercados im-
plantou um novo sistema de emissão de 
nota fiscal eletrônica para o consumidor 
final (NFC-e). Em gesto simbólico, o 
secretário do Estado da Fazenda, Odir 
Tonollier, lançou a primeira nota fiscal do 
estabelecimento, na cidade de Cachoeiri-
nha. A NFC-e é diferente da nota fiscal 
eletrônica (NF-e), que funciona somente 
para operações entre empresas. “É uma 
economia de papel e de equipamentos: 
se a máquina estragar, basta colocar outra 
no lugar, não sendo necessário fechar o 
caixa, como é feito com as ECF”, explica 
o proprietário do supermercado Asun, 
Antonio Ortiz. 

Regulamentação da venda 
de álcool líquido

Rede Asun 
oferece NFC-e

Itens para limpeza 
de cozinha em alta

©
iS

to
ck

.c
om

/X
ef

st
oc

k
    



Jovens estão  
mais conectados A Rede Stock Center inaugurou no dia 26 de junho, em 

Santa Rosa (RS), um novo supermercado para satisfazer 
melhor o cliente. O empreendimento faz parte da rede Co-
mercial Zaffari de Supermercados. O Stock Center Santa 
Rosa possui uma área de 2.950m², amplo estacionamento, 
20 check-outs e uma linha de produtos com mais de 2 mil 
itens. A inauguração contou com a presença de Alcides 
Vicini, prefeito de Santa Rosa, e Carlos Alberto Nasi, secre-
tário municipal de Planejamento, além de representantes 
do poder legislativo, diretores e presidentes de entidades 
de classe, sindicatos, representantes da indústria, fornece-
dores, imprensa e público consumidor. A Rede Comercial 
Zaffari também doou 500 quilos de alimentos e duas mil 
garrafas de água para as vítimas das chuvas em junho deste 
ano na região noroeste do Estado.

Stock Center inaugura nova 
unidade em Santa Rosa

Em 2003, somente 35% dos jovens bra-
sileiros acessavam a internet. Dez anos 
depois, o índice chegou a 85%. É o que 
revela o estudo Jovem Digital Brasileiro, 
do Ibope Media. A busca por informação 
e por entretenimento foram os principais 
motivos apontados para estar online. A 
pesquisa também evidencia o consumo de 
outros meios, como televisão (entre 92% 
dos pesquisados) e rádio (68%). De cada 
dez jovens, pelo menos seis concordam 
que estão habituados a usar mais de um 
meio de comunicação ao mesmo tempo.
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Nos dias 22 e 23 de outubro, o Teatro 
do Sesi, em Porto Alegre, será palco do 
6º Congresso Internacional de Inovação. 
O tema desta edição é Megatendências: 
inovação e economia da sustentabilidade. 
O evento vai abordar as tendências em 
tecnologia, inovação e economia susten-
tável que afetam o cotidiano e as decisões 
estratégicas das organizações, bem como 
da sociedade em geral. Estão previstas 
palestras com Ken Segall, ex-diretor de 
criação da Apple, e com Kevin Ashton, 
considerado o criador da Internet das Coi-
sas. O Congresso Internacional de Inova-
ção é promovido pelo Sistema Fiergs, por 
meio do IEL-RS, Sesi-RS e Senai-RS.

Câmara de Comércio 
promoveu Brazilian Week 
Com o objetivo de intensificar as exportações brasileiras, a 
Câmara Árabe realizou diversas ações aproveitando a Copa do 
Mundo. Em parceria com a rede de supermercados The Sultan 
Center, do Kuwait, a Brazilian Week ocorreu até 16 de junho 
na loja do Sultan Center, localizada na cidade de Al-Salmiya. 
Nela, foram divulgados produtos brasileiros, principalmente 
alimentos. Durante o evento, cerca de 150 itens estavam em 
destaque nas gôndolas do supermercado e o público árabe 
degustou de alguns dos sabores brasileiros. O Sultan Center, 
somente no Kuwait, conta com 14 supermercados e mais 
de 7 mil colaboradores. No primeiro trimestre de 2014, as 
exportações brasileiras de alimentos aos países árabes foram 
recordes, atingindo quase 4 bilhões de toneladas.

Uma campanha da GS1 Brasil chama a atenção dos benefícios dos pa-
drões e da rastreabilidade dos produtos em diversas empresas. O código 
de barras passou a integrar também a Nota Fiscal Eletrônica, uma obri-
gatoriedade para todos os produtos que são identificados pelo chamado 
GTIN (Numeração Global de Item Comercial). Essa determinação está 
em vigor desde 2011, mas ainda desperta dúvidas nos contadores brasi-
leiros. O que se espera é que as empresas se adaptem, e as dificuldades 
acabem. Atualmente, mais de 1,3 milhão de empresas usam o código de 
barras no mundo, sendo mais de 57 mil companhias só no Brasil. O não 
preenchimento do campo do código de barras incorre em multa, e o valor 
muda de estado para estado. 
Também foi inaugurado, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, o novo Centro de Inovação e Tecnologia, na sede 
da Associação Brasileira de Automoção GS1 Brasil. O espaço evidencia 
soluções suportadas por tecnologias e padrões como código de barras, 
código GS1 DataMatrix, DataBar e EPC/RFID.

O Supermercado Marcon reabriu suas 
portas no dia 23 de junho de 2014, em 
Passo Fundo. O supermercado investiu na 
troca do piso da loja, pintura das paredes, 
gôndolas, check-outs e balcões novos. Fun-
dado em 1973, pelo casal Aneto Marcon e 
Luiza Marcon, inicialmente como “secos 
e molhados”, mudou-se em 1976 para o 
prédio próprio, onde estão até hoje. Em 
1982 teve sua área ampliada para 250m². 
Em 1999, a fachada passou por mudan-
ças. Em 2001, começou a integrar uma 
central de compras, a Rede Super Passo. 
Em 2007, instalaram uma padaria, e no 
ano de 2008 a loja foi informatizada para 
atender melhor os clientes.

Fiergs sedia evento 
de inovação

Marcon reinaugura 
em Passo Fundo

Campanha alerta contadores 
sobre padrões e rastreabilidade

    



Banco Central pretende 
estimular consumo
No final de julho o Banco Central anunciou medidas para injetar 
até R$ 45 bilhões na economia do Brasil. A principal delas é o 
corte na remuneração dos depósitos compulsórios dos bancos, 
valores que ficam retidos pelo BC. Com isso, haverá mais crédito 
para disponibilizar aos consumidores. Outra decisão foi afrouxar 
controles sobre o crédito 
ao consumo e a pequenas 
empresas. Assim, amplia-
se em R$ 15 bilhões o 
limite de empréstimo 
das instituições bancárias. 
Porém, o setor bancário 
prevê que o impacto será 
limitado, já que o consu-
midor está mais atento à 
contenção de gastos.

Programe-se para 
a NRF 2015
Uma das maiores feiras varejistas do 
mundo, a NRF Retail’s Big Show já 
tem data para acontecer em 2015. A 
convenção vai de 11 a 14 de janeiro, 
em Nova Iorque, e apresentará pales-
tras sobre as tendências da área. Na 
programação, também estão previstos 
três dias nos quais expositores exibi-
rão os lançamentos e as tecnologias 
mais inovadoras do mercado. A feira 
da National Retail Federation ocorre 
anualmente há mais de 100 anos. Nesse 
tempo, sagrou-se como uma importante 
oportunidade para que empresários de 
todo o globo troquem experiências e 
fiquem por dentro do futuro do varejo. 
As inscrições já estão abertas e podem 
ser feitas pelo site bigshow15.nrf.com/
registration (em inglês).
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Veículo de Capacitação De Olho no Futuro
IGREJINHA

08/set
Gerenciando equipes de sucesso
Instrutora: Cleize Gallas

09/set
Atendimento excelente a clientes
Instrutora: Alini Veiga

10/set
Gestão de perecíveis
Instrutora: Cleonice Dias

11/set
A arte em vender mais
Instrutor: Itamar Razzera
Inmetro 
Instrutor: Pedro Savi

NOVO HAMBURGO

15/set
A arte em vender mais
Instrutor: Itamar Razzera

16/set
Chefe de loja
Instrutor: Salvador Fraga

17/set
Formação de cartazistas
Instrutor: Roberto Vieira

18/set
Estoque, armazenagem e logística
Instrutor: Mário Rivas

BOM PRINCÍPIO

22/set
Atendimento excelente a clientes
Instrutora: Alini Veiga

23/set
O açougue de sucesso
Instrutor: Luiz Carlos Jantzen

Informações: 
capacitacao@agas.com.br. 

Agenda de cursos

19 a 21/agosto
ExpoAgas 2014, no Centro de Eventos da Fiergs, 
em Porto Alegre.

4/setembro
Lançamento da ExpoAgas 2015, às 19h, no Hotel Deville, 
em Porto Alegre.

Informações: eventos@agas.com.br

Agenda de eventos

24/set
Liderança de equipes
Instrutora: Sara da Cunha

25/set
Mix de sucesso para 
padarias e confeitarias
Instrutor: Fabiano Soares

PARQUE DOS MAIAS (POA)

29/set
Empacotador nota dez 
Instrutora: Aurelise Braun

30/set
Estoque, armazenagem e 
logística
Instrutor: Mario Rivas

01/out
Como se tornar um campeão 
em vendas
Instrutor: Salvador Fraga

02/out
Prevenção de perdas
Instrutora: Cleize Gallas

VIAMÃO

06/out
Atendimento excelente a 
clientes
Instrutora: Alini Veiga

07/out
Padronização e conduta para 
frente de caixa
Instrutora: Vera Caminha

08/out
Mix de sucesso para padarias 
e confeitarias
Instrutor: Fabiano Soares

09/out
Gestão de perecíveis
Instrutora: Cleonice Dias

CIDREIRA

13/out
Atendimento excelente a 
clientes
Instrutora: Alini Veiga

14/out
Gestão e liderança
Instrutor: Antonio Kober

14/out
Palestra – A mágica de 
pensar grande
Instrutor: Salvador Fraga

15/out
Transformando atendentes em 
vendedores
Instrutor: Salvador Fraga

16/out
O açougue de sucesso
Instrutor: Luis Carlos Jantzen

TRAMANDAÍ

20/out
Prevenção de perdas
Instrutora: Cleize Gallas

21/out
Festival de Tortas
Instrutor: Fabiano Soares

22/out
Como se tornar um campeão 
em vendas
Instrutor: Janer Costa

22/out
Desenvolvendo equipes de 
sucesso na gestão de pessoas
Instrutora: Sara da Cunha

23/out
Orientações para 
implementação do E-Social 
Instrutor: Vanderlei 
Goulart

23/out
Prevenção à fiscalização 
Inmetro
Instrutor: Pedro Savi

RIO GRANDE

27/out
Layout e atmosfera de loja
Instrutor: Janer Costa 

28/out
Chefe de loja
Instrutor: Gustavo Fauth

29/out
A arte em vender mais 
Instrutor: Itamar  
Razzera

30/out
Prevenção de perdas
Instrutora: Cleize Gallas 

CANGUÇU

03/nov
A arte em vender mais
Instrutor: Itamar Razzera

04/nov
Chefe de loja
Instrutor: Salvador  Fraga

05/nov
Gestão de perecíveis
Instrutor: Cleonice Dias

06/nov
Atendimento excelente 
a clientes
Instrutora: Alini Veiga

se
te

m
b

ro
o

u
tu

b
ro

n
o

ve
m

b
ro

    



De acordo com uma lista feita pela revista 
Fortune, apenas sete empresas brasileiras 
estão entre as 500 maiores do mundo. O 
número diminuiu se comparado à lista de 
2013. Em relação à lista do ano passado, o 
Grupo Pão de Açúcar ficou de fora. A lista 
da Fortune classifica os estabelecimentos 
de acordo com seu faturamento no último 
ano. A brasileira mais bem posicionada no 
ranking é a Petrobras, na 28ª posição. De-
pois se encontram o Banco do Brasil (125ª 
colocada), Itaú Unibanco (138ª), Bradesco 
(203ª), Vale (218ª), JBS (251ª) e a Ultrapar 
Holdings (430ª). Apenas Itaú Unibanco, 
Bradesco e a JBS subiram no ranking de 
um ano para o outro. Em primeiro lugar 
está a varejista Walmart, com faturamento 
de US$ 476,2 bilhões e US$ 16 bilhões de 
lucro no último ano fiscal. 

Aumenta o consumo de 
pães industrializados
A Associação Brasileira da Indústria de Massas Alimentícias 
e Pão & Bolo Industrializados (Abima) divulgou pesquisa 
realizada pela Kantar Worldpanel sobre o consumo de pães in-
dustrializados nos lares brasileiros. O estudo mostra que esses 
produtos chegaram a 
57% dos domicílios no 
primeiro quadrimestre 
do ano. Os pães bran-
cos seguem no topo do 
ranking de consumo, 
ainda que as versões in-
tegrais e com grãos te-
nham avançado 50% no 
mesmo período, frente 
aos primeiros quatro 
meses de 2013.

Brasileiras entre as 
500 maiores
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Prêmio Exportação RS
Prêmio Exportação RS, na categoria Destaque 
Setorial em Alimentos, foi concedido à 

Germani Alimentos, de Santa Cruz do Sul,  por 
seu trabalho na abertura de novos mercados 
consumidores. A entrega ocorreu no dia 9 de 
junho, no Teatro Bourbon Country, em Porto 
Alegre. O diretor-presidente da empresa, Carlos 
Stedile, foi quem recebeu a distinção. O prêmio 
é concedido anualmente e os agraciados são 
escolhidos por entidades do segmento.

O

Piá apoia Curso de Gestão 
de Pecuária Leiteira

omeçou em maio a segunda edição do Curso 
de Gestão de Pecuária Leiteira, promovido 

pela Cooperativa Piá em parceria com a Rehagro 
e o Sistema Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul 
– Sescoop-RS. Cerca de 115 produtores de leite 
das cidades de Nova Petrópolis, Marau e Vila 
Flores participam do curso de 12 módulos, que 
tem a duração de um ano.

ALPAR do Brasil:  
destaque nacional 

o início do ano, a Alpar do Brasil inaugurou sua 
nova sede, localizada no Distrito Industrial de 

Cachoeirinha, com instalações modernas em uma 
área construída de 12 mil m2 – quase três vezes 
maior que a da antiga. No final de abril, durante 
o lançamento da coleção Havaianas 2014/2015, a 
empresa recebeu o prêmio de Operador do Ano 
de 2013, graças ao maior crescimento entre os 35 
distribuidores da marca no Brasil.  

 automação comercial é a especialidade da 
Visual Mix, empresa provedora de soluções no 

setor e que chega ao Rio Grande do Sul na ExpoAgas, 
trazendo aos supermercadistas o self check-out 
de suporte e tecnologia 
nacional. O equipamento 
equaciona problemas 
como falta de mão de 
obra, aproveitamento de 
espaço e maior vazão de 
loja. A empresa tem sede 
em Barueri (SP).

N
Gerenciamento de peso 
ganha linha de produtos

Nestlé Health Science e a Sanofi lançaram no 
Brasil um programa de reeducação alimentar 

e gerenciamento de peso que pode ser utilizado por 
pacientes com sobrepeso ou obesos com diabetes 
associada. A iniciativa conta com soluções nutricio-
nais de alto teor proteico que devem ser usadas sob 
a orientação de profissionais de saúde. A Nestlé é 
responsável por todo o processo de desenvolvimento 
e fabricação dos produtos da marca Optifast no 
Brasil, enquanto a Sanofi realizará a promoção do 
programa e a comercialização dos produtos.

A

Self check-out à mostra 

C

Vinhos do Brasil 
volta à ExpoAgas 

estande coletivo Vinhos do Brasil volta à 
ExpoAgas após cinco anos. A ação comercial 

é apoiada pelo Instituto Brasileiro do Vinho 
(Ibravin) e levará dez empresas para o espaço 
localizado no pavilhão 3, do Centro de Eventos da 
Fiergs. Participam do estande Vinhos do Brasil as 
empresas Primo Fior, Don Guerino, Perini, Miolo, 
Irmãos Basso, Guatambu, Peterlongo, Di Creazzo, 
Dom Eliseo e Econatura.

O
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Fröhlich entre as
maiores do RS

Fröhlich, de Ivoti, alcança a quarta colocação 
no Ranking Abad/Nielsen 2014 para o 

Rio Grande do Sul. O levantamento levou em 
consideração o faturamento de atacadistas e 
distribuidoras gaúchas ao longo de 2013. Com 
crescimento de 12% no ano passado em relação 
a 2012, a Fröhlich também foi apontada pelo 
Ranking entre as 50 maiores empresas brasileiras 
do setor, subindo cinco posições no levantamento. 
O Ranking Abad é organizado pela Associação 
Brasileira de Atacadistas Distribuidores, em 
parceria com o Instituto Nielsen.

Languiru recolhe 9,7 mil 
embalagens de agrotóxicos 

o mês de junho, mutirões que contaram com o 
trabalho conjunto de associados, colaboradores 

e parceiros da Cooperativa Languiru permitiram que 
produtores rurais dos municípios de Teutônia, Poço 
das Antas e Westfália dessem destino final correto 
a mais de 9,7 mil embalagens de agrotóxicos. O 
programa foi coordenado pela Fundação Pró Rio 
Taquari, e as embalagens foram enviadas para o 
depósito da Associação das Revendas de Defensivos 
Agrícolas da Região Centro do RS. 

JBS Foods congrega 
mais marcas

 JBS Foods é a mais nova unidade de negócios 
da JBS, criada para englobar a recém-adquirida 

Seara e também as operações da JBS Aves. Agora, 
as marcas Seara, Fiesta, Doriana, Rezende, LeBon, 
Frangosul, Massa Leve, entre outras, passam 
a fazer parte do catálogo da JBS Foods. Com 
sua criação, a unidade de negócios inicia uma 
nova relação com seus clientes e consumidores. 

Frimesa espera crescer 
12% em 2014

ano de 2013 fechou com 292 mil toneladas de 
alimentos produzidos e quase R$ 1,6 bilhão 

em vendas para a Frimesa, um crescimento de 22% 
em relação ao ano anterior. Em 2014, o objetivo é 
faturar R$ 1,85 bilhão. O frigorífico e as indústrias 
de leite da empresa receberão R$ 88 milhões 
em investimentos, a fim de ampliar a capacidade 
de industrialização e armazenagem. A Frimesa 
também planeja aumentar as estruturas de vendas 
e distribuição, com 15 novos produtos.

O

nova logomarca para as farinhas Roseflor, da 
empresa gaúcha Moinhos Galópolis S.A., foi 

lançada, priorizando fatores como leitura, presença 
e padrão na identificação. As tradicionais cores do 
RS, verde, amarelo e vermelho, foram conservadas, 
e também o elemento figurativo principal desde o 
seu surgimento, a flor rosa.  

A

A

Roseflor lança 
nova logomarca

NA

Mili vence prêmio  
Melhores e Maiores

or ter conquistado o 1º lugar no segmento 
papel e celulose em 2013, a Mili, uma das 

maiores fabricantes brasileiras no segmento 
de higiene e limpeza, recebeu em junho o 
prêmio Melhores e Maiores, da Revista Exame.   
Compareceram à solenidade, em São Paulo, 
os fundadores e sócios Valdemar Lissoni e 
Vanderlei Micheletto. 

P
Bralyx terá demonstração 
na ExpoAgas 

Bralyx levará seus produtos para a ExpoAgas 
2014, no Centro de Eventos da Fiergs. 

Um dos equipamentos em destaque é a linha 
para a produção de brigadeiros, composta pela 
Tubo 3.0 e pela bandeja giratória. A linha de 
confeitaria da indústria inclui ainda Drop Top, 
inédita no RS e única multifuncional que reúne 
pingadeira, dosadora e 
corta-fio para produzir 
éclairs (bombas), pães 
de queijo, amanteigados 
e  mais  de 50 t ipos 
diferentes de biscoitos, 
com capacidade de até 
5,7 mil peças por hora. 

A
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ressarcimento tributário 
or unanimidade, o Plenário Virtual do Su-
premo Tribunal Federal (STF) reconheceu, 

em junho, a repercussão geral em disputa relativa 
à aplicação de multa de 50% sobre o valor refe-
rente a pedidos de restituição, ressarcimento ou 
compensação de créditos considerados indevidos 
pela Receita Federal. O tema é tratado no Recurso 
Extraordinário 796939, no qual a União questiona 
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(TRF-4) que invalidou a penalidade. Segundo os 
parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, 
o contribuinte pode utilizar créditos ou recebê-los 
em dinheiro do fisco, mas no caso de o pedido ser 
indeferido, será aplicada uma multa de 50% sobre 
o valor em causa.

Lâmpadas incandescentes 
vão sumir das lojas

s lâmpadas incandescentes de 60 watts, as 
mais tradicionais para uso doméstico no Brasil, 

começaram um gradual desparecimento das lojas 
a partir do dia 1º de julho, 
em razão de determinação 
do governo federal. Daqui a 
um ano, não será permitido 
oferecê-las no varejo. A par-
tir de agosto, está proibida a 
importação ou a fabricação de 
lâmpadas incandescentes que 
tenham entre 41 watts e 60 
watts de potência. A expec-
tativa no mercado é de que 
os estoques terminem em 
cerca de seis meses. A ordem 

é beneficiar os modelos fluorescentes compactos 
e de LED, mais econômicos. As vendas deles mais 
do que duplicaram entre 2012 e 2013.

13º Congresso de 
Direito Tributário em Questão

s inscrições para o 13º Congresso de Direi-
to Tributário em Questão já estão abertas.  

O evento, que acontece de 22 a 25 de outubro, no 
Hotel Serra Azul, em Gramado, é promovido pela 
Fundação Escola Superior de Direito Tributário 
(FESDT) e conta com o apoio institucional da Agas. 
Serão 27 horas-aula sobre 18 temas diferentes. 
Informações, programação e inscrições em: www.
fesdt.org.br/web2012/folders/44/index.htm.
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Informe imediato de admissão
e acordo com a Portaria nº 768 do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, desde o dia 2 

de agosto, sempre que houver admissão de novo 
empregado é obrigatória a imediata informação 
ao órgão, por meio do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged), da admissão na 
data de contratação, quando o trabalhador estiver 
requerendo ou em percepção do benefício Seguro-
Desemprego. Além disso, o empregador precisa 
informar no Caged a data do registro do empregado, 
quando o mesmo decorrer de ação fiscal conduzida 
por Auditor-Fiscal do Trabalho. Há multas pelo 
descumprimento das exigências.

Consumidor tem até sete dias para 
desistir de seguro adquirido em lojas

consumidor que adquirir um tipo de seguro ou 
contratar a garantia estendida ao comprar pro-

dutos em lojas do varejo poderá desistir do negócio 
em até sete dias. A regra faz parte da regulamenta-
ção aprovada pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados e já está em vigor desde 18 de junho em 
todo o país. Pelas normas da Superintendência 
de Seguros Privados, podem ser ofertadas, entre 
outras, coberturas para riscos diversos, funeral, 
viagem e desemprego ou perda de emprego, além 
de microsseguros – como os de previdência e os que 
cobrem danos residenciais. As novas regras tentam 
barrar a venda casada de seguros disfarçados de 
garantia estendida.

Mercado de capitais 
sem perder o Simples

menda incluída em maio no projeto de lei do 
Simples vai permitir que as micro e pequenas 

empresas (MPEs) acessem ao mercado de capitais 
sem terem que deixar o regime de tributação 
simplificada do programa. O adendo, que ainda é 
avaliado pelo governo, foi acolhido para permitir 
que o relator fizesse outras modificações pedidas 
pelo Palácio do Planalto e foi aprovado junto com o 
texto-base da proposta na Câmara dos Deputados. 
O Simples reduz a carga tributária e burocracia 
para as MPEs, que, pela Emenda aprovada, vão 
poder receber investimentos de pessoas físicas ou 
jurídicas, incluindo as sociedades anônimas (SAs), 
entre outras previstas no Código Civil Brasileiro e 
fundos de investimento privados (FIP).
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Anulada norma que
eleva tributos de bebidas

Ministério da Fazenda publicou, no Diário Ofi-
cial da União de 30 de maio, portaria anulando 

aumento dos tributos das chamadas bebidas frias 
(refrigerantes, cervejas, refrescos e águas) a partir 
de 1º de junho. O aumento da carga tributária 
foi postergado por 90 dias para que não houvesse 
aumento dos preços durante a Copa do Mundo. O 
Planalto fará o reajuste de forma gradativa, em três 
parcelas, sendo apenas a primeira ainda em 2014.

Trabalho temporário 
pode durar até 9 meses

or meio da Portaria MTE nº 789/2014, de 1º 
de julho, ficou estabelecido que, na hipótese 

de substituição transitória de pessoal permanente, o 
contrato poderá ser pactuado por mais de 3 meses 
com relação a um mesmo empregado, somente 
quando ocorrerem circunstâncias, já conhecidas 
na data da sua celebração, que justifiquem a con-
tratação de trabalhador temporário por mais de 3 
meses; ou quando houver motivo que justifique a 
prorrogação de contrato de trabalho temporário, 
que exceda o prazo total de 3 meses. A duração 
do contrato de trabalho temporário não pode ul-
trapassar um período total de 9 meses.
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Escrituração digital tem 
prazo alterado

Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) alterou a data para início da escritu-

ração do Livro de Registro de Controle da Produção 
e do Estoque na Escrituração Fiscal Digital (EFD). 
A obrigação começa a valer a partir de 1º de janeiro 
de 2015 para os contribuintes relacionados em 
protocolo ICMS a ser celebrado entre as Fazendas 
estaduais e a Receita Federal. Para os demais con-
tribuintes, a partir de 1º de janeiro de 2016. 

Informação de impostos na nota
oi publicado, no Diário Oficial da União de 5 
de julho, o Decreto 8.264, que regulamenta a 

Lei 12.741. Os documentos fiscais de venda devem 
informar o teor tributário das mercadorias vendidas, 
e uma medida provisória do Planalto determina que 
a fiscalização inicial seja educativa e orientadora.
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Confira as recentes alterações no Regulamento do ICMS estadual

Quatro decretos trazem alterações ao regula-
mento do ICMS gaúcho. São eles:

DECrETO nº 51.487/14 DE 2014:

Alteração no Regulamento do ICMS (RICMS)

Art. 3º:

Alt. 4284 – Ajuste SINIEF 01/14 – Estabelece a 
possibilidade da entrega da mercadoria em local 
diferente ao indicado no campo destinatário, nas 
hipóteses que indica. (Lv. II, art. 29, § 7º)

Alt. 4285 – Ajuste SINIEF 3/14 – Revoga dispo-
sitivo que obriga a subtotalização no documento 
fiscal de operações com diferentes alíquotas ou 
situação tributária. (Lv. II, art. 29, IV, nota 02)

Art. 4º:

Alt. 4286 – Ajuste técnico para atualizar disposi-
tivo à obrigatoriedade de emissão de Manifesto 
Eletrônico de Documentos Fiscais. (Lv. II, art. 
108-D, nota 02).

(Publicado no D.O.E. em 19 de maio de 2014)

DECrETO nº 51.488/14:

Alteração no Regulamento do ICMS (RICMS)

Art. 1º:

Alt. 4287 – Conv. ICMS 6/13 - Estabelece pro-
cedimentos relativos à emissão de documentos 
fiscais nas operações internas com energia elé-
trica sujeitas a faturamento sob o Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica. (Lv. II, art. 
41, nota 02)

Art. 2º:

Alt. 4288 – Lei do ICMS, art. 25, III - Concede 
diferimento do pagamento do imposto nas ope-
rações de saída de energia elétrica promovidas 
por microgerador ou por minigerador, sujeitas 
a faturamento sob o Sistema de Compensação 
de Energia Elétrica. (Lv. I, art. 53, V).

(Publicado no D.O.E. em 19 de maio de 2014)

DECrETO 51.535/2014

Alteração no Regulamento do ICMS (RICMS)

Implementação do Convênio e Protocolo rela-

cionados, aprovados pelo Conselho Nacional 
de Política Fazendária – CONFAZ, na legis-
lação estadual.

Alt. 4294 – Conv. ICMS 48/14 – Altera as mar-
gens de valor agregado para o cálculo do imposto 
de substituição tributária nas operações com 
aparelhos celulares e cartões inteligentes. (Ap. 
II, Seção III, XVIII)

Alt. 4295 – Prot. ICMS 88/09 – Acrescenta 
produto e altera margem de valor agregado 
de mercadoria no rol de produtos eletrônicos, 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos sujeitos ao 
regime de tributação por substituição tributária. 
(Ap. II, Seção III, XXXV, “bn” e “ct”).

(Publicado no D.O.E. de 30/05/14, pág. 02).

DECrETO 51.533/2014

Alteração no Regulamento do ICMS (RICMS)

Alts. 4289 e 4290 – Alteram a competência para a 
concessão de isenções de ICMS condicionadas à 
apresentação de pedido pelo interessado e para 
a concessão de autorização de compensação de 
crédito tributário com saldo credor de ICMS. 
(Lv. I, art. 9º, LIII, nota, “caput”, LV, nota, 
“caput”, LXXXVII, nota, “b”, e XCIII, nota 01, 
“b”, e art. 60, II)

Alt. 4291 – Revoga dispositivo relativo à exi-
gência de o estabelecimento beneficiário de 
regime especial transcrever o texto do ato 
declaratório que formaliza o regime especial 
aprovado no livro RUDFTO. (Lv. II, art. 205, 
parágrafo único, “b”).

(Publicado no D.O.E. de 30/05/14, pág. 01).

Alterações na Instrução Normativa DRP Nº 45/98:

1 a 3. Alteram a denominação e o layout do 
“Documento de Identificação de Contribuin-
te – DIC/TE” que passa a ser “Documento de 
Identificação da Receita Estadual – DI/RE” e 
estabelecem a obrigatoriedade de sua fixação em 
cada ponto de emissão de documentos fiscais e 
caixa até 31 de julho de 2014 (Tít. I, Cap. X, 
2.1.1, “g”, e 2.2.7, e Anexo B-7)

(Publicado no D.O.E. de 18/06/14, pág. 12)
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cidades gaúchas têm no 
autosserviço algum sobrenome já introjetado nas 
comunidades como seu principal local de compras. 
Muitas vezes, ele identifica o negócio, como nos 
casos do Zaffari, Peruzzo, Nicolini, Spode. Em 
outros casos, o nome fantasia do supermercado não 
impede que a família responsável por ele também 
seja reconhecida por sua atuação. A marca de suces-
so no empreendedorismo iniciado com pais e avós 
também se estende às gerações mais novas, cuja 
experiência no chão de loja começa cedo e se funde 
aos conhecimentos adquiridos nas faculdades. 

O ambiente organizacional de uma empresa 
familiar normalmente está fundamentado sobre 
conceitos subjetivos, como confiança, afetividade, 
dedicação. Formada geralmente por imigrantes 
sofridos, dispostos a todos os sacrifícios para ga-
rantir um futuro melhor para seus descendentes, 
as organizações dessa natureza, em sua maioria, são 
geridas pelos mesmos princípios que norteiam a 
relação no âmbito familiar. O chefe da família é 
também o patrão. Se, de um lado, elas apresentam 
um ponto negativo comum, relacionado com exis-
tência de conflitos e disputas, intensificado quanto 
mais complexo for o seu nível ou o tamanho da 
família, os especialistas também ressaltam as suas 

as principais 

Diego Castro

L
No ramo supermercadista, os 

negócios familiares imperam, 

marcando presença em 

pequenas, médias e grandes 

organizações. São empresas 

cujos jovens começam cedo, 

conhecem o valor do trabalho e 

procuram unir o conhecimento 

prático ao acadêmico para 

inovar e manter os lucros 
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trabalho desde cedo, por exemplo.
“Os supermercados geridos por famílias co-

meçaram, normalmente, por pessoas que foram 
aprendendo com o próprio negócio. Um dos proble-
mas, quando a iniciativa dá certo, é considerar a sua 
fórmula a melhor do mundo e acabar fechando-se 
para o novo, para o conhecimento mais teórico e 
complexo”, explica o consultor Rogério Machado. 
O varejo hoje é ciência, não se faz de qualquer for-
ma, mas várias empresas familiares ainda se apoiam 
mais na base da confiança que na base do expertise. 
“O parente não pode ingressar na companhia só 
pela honestidade, e sim porque sabe atender bem, 
controlar perdas e analisar relatórios”, diz.

Profissionalização é necessidade

O surgimento de um supermercado 
geralmente envolve um empreendedor visio-
nário cujo saber empírico o orientou a gerir 
o negócio, às vezes aos trancos e barrancos, 
imprimindo um estilo de gestão muito par-
ticular, com base em seu relacionamento 
com a comunidade e no seu tino comercial. 
As gerações mais novas, por outro lado, não 
dispensam a vivência acadêmica, e esta ca-
racterística tem sido valorizada. “Os filhos 
devem participar do negócio, desde que te-
nham capacidade”, afirma Lindonor Peruzzo, 
proprietário da rede Peruzzo, de Bagé. 

Bianca Spode, gerente administrativa do 
Supermercado Spode, em São Pedro do Sul, 
considera a profissionalização o desenvolver 
natural do varejo. Ela representa a primeira ge-
ração a buscar este caminho. Aos 29 anos, for-

mada em Direito e Administração, com MBA 
em Gestão de Pessoas e mestranda em Gestão 
de Recursos Humanos, ela desde sempre quis 
seguir a trilha familiar. “Temos como vantagens 
a confiança, maior liberdade para implementar 
mudanças e flexibilidade de horário”, conta. 
Lindonor Peruzzo Júnior, diretor comercial 
da rede fundada por seu pai, é formado em 
administração, com pós-graduação em RH e 
MBA em Gestão Empresarial. “Antes eu não 
tinha muito conhecimento com os números. 
Sabia o que gerava resultado, mas não como 
enxergar isso. Direcionei todas as minhas ações 
para o autosserviço”, admite. 

Patrique Nicolini Manfroi, diretor exe-
cutivo dos Supermercados Nicolini, de Bagé, 
formou-se em Administração de Empresas, fez 
pós-graduação em Gestão Empresarial e está 
terminando a segunda pós-graduação em Con-
troladoria e Finanças pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). “Tive a oportunidade de juntar 
a teoria e a prática, faço tudo o que se pode 
pensar em termos de administração”, assegu-
ra. “O MBA mudou nossa gestão de compra, 
modernizamos orçamentos anuais de vendas, 
margens e despesas. Hoje, a margem para erro 
é pequena, precisamos estar preparados.”

Na Casa do Chimarrão, em Ibirubá, 
a jovem Natália Bücker, 19 anos, cursa 
Administração na Universidade Federal de 
Passo Fundo (UPF) há três anos. “Cuido 
mais a parte do RH, lidando com processos 
e melhorando sistemas. Eu estava em dúvida 
sobre qual faculdade fazer, e fiz minha opção 
pensando em ajudar no mercado.” A mãe, 
Ana Bücker, regozija-se de ter insistido neste 
caminho com a filha. “Ela nem pretendia fazer 
administração, preferia veterinária. Fiquei um 
ano convencendo-a de que estava tudo pronto 
e assim seria mais fácil, até ela concordar. 
Acabou gostando da área e pretendemos 
incentivar a sua profissionalização o máximo 
possível. Que vá e encontre novidades para a 
empresa crescer mais”, resume. 

Começo por baixo

Outra característica em comum nos negócios 
familiares supermercadistas é o começo por baixo. 
Desde muito jovens, os herdeiros do negócio con-
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Lindonor Peruzzo Júnior: ações para 
seguir os passos do pai
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vivem com operação de caixa, empacotamentos e 
reposição de mercadoria, entre outras atividades. 
“O início pelo chão de loja é o ideal”, explica Ma-
chado. “Preço, localização e instalações novas aju-
dam, mas o que define o sucesso é o atendimento. 
O contato dia a dia com o cliente é fundamental,  
e tendo esta noção, o profissional pode ir para o 
escritório, para a área de compras.” 

Peruzzo Júnior tem 35 anos e quase 20 de 
supermercado. Começou empacotando merca-
doria na frente de caixa, passou pelo Centro de 
Processamento de Dados e outras áreas. “Aos 16 
anos, fazia expediente fulltime, o pai nem preci-
sou me convidar”, comenta. Manfroi iniciou aos 
12 anos. Trabalhou no açougue, foi empacotador, 
supridor operador de caixa, encarregado de loja 
e gerente de TI. “Minha maior faculdade foi o 
‘bolicho’, onde os resultados são construídos”, 
frisa. Bianca Spode atendeu no balcão, empacotou 
presentes e também ressalta sua atuação na base: 
“Dentro da empresa a gente pega de tudo que é 
canto”. Natália Bücker vai na mesma linha. “Meu 
pai sempre me falou, desde o princípio, que todo 
o conteúdo aprendido na faculdade iria somar às 
lições tomadas na prática. Como moramos no in-
terior, é um pouquinho diferente o modo de lidar 
com as pessoas”, avalia. “Hoje, é um orgulho eu 
estar trabalhando junto com eles, pois a dificul-
dade em reter a mão de obra é grande.”

Segundo os especialistas, a passagem pela 
base da pirâmide entre os integrantes da família 
dona do negócio é salutar, embora não se possa 
descuidar de outros fatores. “Fazer uma experi-
ência itinerante nas diversas áreas da empresa e 
achar que conhece o negócio a fundo e está pronto 

para liderar pessoas pode ser um risco, pois são 
questões diferentes”, lembra André Caldeira, di-
retor da Proposito, empresa de gestão de carreira 
e talentos. “Aconselho a procura de experiência 
externa a fim de aprender noções de hierarquia e 
de como outras companhias lidam com dinheiro 
e colaboradores”, pondera Machado. 

Cinco características para o sucesso
professor de Harvard John Davis, autor do livro De 
geração para geração: ciclo de vidas das empresas 
familiares, esteve no Brasil em maio, participando 
do Fórum HSM Family Business. Na oportuni-
dade, relatou que os negócios familiares tendem 
a planejar e investir em prazos mais longos do que 
outras formas do negócio. Eles estão se adaptando 
muito bem à globalização, competindo com negó-
cios não familiares e também com multinacionais 
concorrentes. Davis relata cinco características que 
as empresas familiares de sucesso têm em comum 
e que servem de exemplo para as demais:

Necessidades do negócio em primeiro lugar – Elas 

colocam o negócio e seu sucesso como o mais 

importante, não da família, necessariamente, 

mas das necessidades individuais.

Criação de valores familiares duradouros – As 

famílias de sucesso são muito trabalhadoras, às 

vezes até o extremo. Elas enfatizam dentro de si 

e na maneira como educam seus filhos a ideia 

de criar negócios que durem. 

Controle de gastos familiares – O cuidado com os 

gastos cotidianos e as despesas do negócio 

é fundamental para evitar que as expectativas 

da família por um apoio financeiro acabem 

retirando capital importante do negócio, 

enfraquecendo-o ou até mesmo liquidando-o.

Diversificação de investimentos para gerar renda – 

As famílias que têm empresa há muito tempo 

tendem a diversificar seus investimentos. 

Assim, têm outros recursos para não depender 

sempre do seu ramo, passando adiante outros 

bens para as próximas gerações.

Criação de sistema de governança corporativa – 
Um líder forte não deve prescindir de uma boa 

gestão em forma de políticas, regras e meios 

pelos quais a família pode se reunir e falar 

sobre assuntos delicados.
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Um dos problemas mais comuns nas 
empresas familiares é a mistura de estações, 
ou seja, quando questões profissionais inter-
ferem no ambiente do lar, e vice-versa. “Acho 
natural que, às vezes, isso ocorra, mesmo 
havendo esforço no sentido contrário. Certas 
discussões deixam as pessoas um pouquinho 
melindradas, e seriam rotina em outra reali-
dade”, afirma Lindonor Peruzzo. “Às vezes 
temos de tratar as coisas de forma diferente 
mesmo, por essas contingências. Cobrar algo 
da minha esposa é diferente de fazê-lo de 
um outro diretor, é preciso mais tato.” Júnior 
sente uma exigência maior: “Existe uma carga 
pelo parentesco e ela pesa; por outro lado, 
tenho meus indicadores e respondo pelos nú-
meros”. Sobre o assunto, Ana Bücker não faz 
rodeios. “Todos os dias levamos assuntos do 
trabalho para casa. Queira ou não, é quando 
podemos sentar e conversar, por causa dos 
horários da Natália”, revela. 

Bianca Spode prefere separar as questões 
de trabalho com os momento de lazer com a 
família. “As decisões da empresa são tomadas 
pelo meu avô, o tio e a mãe. Eles estão sempre 
na empresa para conversar e, no entanto, os 
negócios continuam na pauta no almoço de 
domingo”, discorre. “Nossa jornada diária já é 
bem extensa, seis dias por semana, e no único 
dia para descontrair meu avô quer falar de tra-
balho? Talvez ele considere normal, mas tenho 
minhas filhas e gostaria de outros assuntos. 
Meu marido não trabalha no ramo e não gosta 
do tema, acabo ficando bem dividida.”

Gerações em conflito

Pais e filhos se admiram, e pais e filhos diver-
gem entre si. O choque de pontos de vista e modos 
de agir na condução de uma organização precisa 
ser bem administrado. “A geração mais nova já 
tem preparo melhor e chega com mentalidade de 
mudança, principalmente na implementação de 
processos, e esbarra no membro sênior da família, 
pois ele acha que o seu jeito é o bom”, lembra Ma-
chado. Conforme relata, o jovem, em determinadas 
circunstâncias, até sai do negócio por não encontrar 
espaço de ação conforme seus valores. Cabe ao 

Cinco vícios de origem 
a serem evitados

ertas características das empresas fami-
liares podem revelar-se ‘tiros no pé’, caso 
não sejam bem administradas. Veja o que 
aconselham os autores Armando Moreira 
Jr. e Adelino Bortoli Neto, no livro Empresa 
familiar – Um sonho realizado (2007):

Decisões com base em aspectos emocionais 
em detrimento da razoabilidade – Os laços 

sanguíneos são amplamente valorizados. 

A grande questão é como manter o 

foco e o profissionalismo em momentos 

determinantes, quando a decisão a ser 

tomada está diretamente relacionada a 

um ente querido.

Dificuldade na descentralização – Os níveis 

de responsabilidade exigidos dos 

fundadores favorecem a centralização 

do poder. Com o tempo, essa prática 

torna-se traço da cultura institucional, 

constituindo-se em obstáculo na 

sucessão e ou no enfrentamento de 

nova ordem do mercado.

Lealdade e dedicação como critérios de RH – 
A tendência é premiar o tempo de casa, 

a dedicação de quem ajudou a construir 

a empresa, pautando nestes critérios 

as decisões de promoção e aumentos 

de salários, em detrimento de novas 

competências.

Existência de conflitos – Os conflitos acon-

tecem entre gerações. Os fundadores se 

pautam na experiência prática e os mais 

novos querem pautar suas decisões pe-

los conhecimentos adquiridos. Também 

são verificados conflitos entre os filhos, 

por exemplo. O fundador não pode 

ignorar as divergências acreditando que 

o tempo cura todos os males. 

Perfil do sucedido – Há tendência dos 

diretores em acreditar que o melhor 

estilo de gestão é o seu próprio, 

pautando nisso a escolha do sucessor, 

em vez de tomar essa decisão levando 

em consideração as necessidades 

estruturais e estratégicas da empresa. 

C
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pai saber separar sua atividade como empresário e 
chefe de família. “Achar-se sempre o mestre, o mais 
preparado, pode levar a erros”, adverte. 

De acordo com Caldeira, nesta seara os 
conflitos costumam envolver o responsável por 
montar a empresa, cujas memórias guardam a 
dificuldade de estabelecer a primeira loja e fazê- 
la prosperar, e herdeiros nascidos em melhores 
condições. A dinâmica particular de cada família 
com relação às divergências pode ser mais bem 
endereçada com a adição de um terceiro elemento, 
imparcial e sem ligações consanguíneas.

Nos supermercados Peruzzo, as personalidades 
se complementam. “Meu pai é ponderado, vê a lon-
go prazo, e eu sou mais afoito e imediatista. Quando 
mostro um novo projeto, ele traça seus pontos 
negativos. Vivemos isso no dia a dia, e a organização 
precisa ter tanto um lado quanto o outro”, opina. 
Na Casa do Chimarrão, a harmonia das relações 
profissionais é um processo contínuo. Na visão de 
Ana, a filha vinha da faculdade com muita infor-
mação, associando teoria e prática rápido demais. 
“Fizemos o curso do GES em Passo Fundo no ano 
passado, e então ela começou a perceber melhor 
como tudo funciona. Começamos pequenos, há 25 
anos, e aprendemos muito à medida que o negó-
cio crescia”, aponta. Com o objetivo de reduzir a 
rotatividade, por exemplo, Natália sugeriu ao pai 
a concessão de mais benefícios. “Antes, cada um 
pensava de maneira distinta, e hoje conseguem 
chegar a um consenso”, diz.

Segundo Natália, o pai sempre freou seus ím-
petos pelo medo da mudança. “Ele considerava que 
se do seu jeito sempre deu certo, não havia por que 
mudar, mas muitas coisas agora são diferentes”. Seu 
grande trunfo foi convencer os pais a contratar uma 
consultoria terceirizada de análise dos processos. 
“Precisávamos ter controle preciso de estoque e 
mercadorias”, expõe. Com o GES, a filha ganhou 
o apoio da mãe para que o empresário cedesse. 
Bianca Spode passou por situação semelhante. “Por 
ter visto muita teoria, tento encaixá-la na prática o 
máximo possível. Se chegasse um consultor externo 
e falasse o mesmo que eu falo, a família daria mais 
ouvidos”, destaca. Na área de recursos humanos, ela 
afirma ter defendido ideias a serem implementadas 
só agora, com o eSocial. “Investi bastante e me 
aperfeiçoo para estar aqui não apenas por ser neta 
do dono. Tenho de provar todos os dias a minha 
competência”, acrescenta.

Os integrantes da família supermercadista ain-
da são afetados em seu cotidiano pelas relações com 
diretores sem grau de parentesco, ou mesmo com 
funcionários antigos. No Peruzzo, tanto pai como 
filho sentem a dificuldade. “O diretor, quando trata 
com membro da família, sabe estar lidando com o 
dono do negócio, não com um colega. As decisões 
estratégicas são tomadas em nível de diretoria e 
todos são ouvidos. Não havendo consenso, mesmo 
quem discorda da decisão deve ter a noção de que 
trabalhará para o objetivo acordado”, conta Lin-
donor Peruzzo. Na opinião de Natália Bücker, da 
Casa do Chimarrão, os colaboradores mais antigos 
ficam um pouco receosos ao vê-la assumir cargo na 
empresa, mas o relacionamento é tranquilo.

No Nicolini, houve amadurecimento grande 
nos últimos anos, conforme Manfroi. “Temos 
conflitos também, mas todos na empresa sabem 
que os cargos são ocupados por competência”, diz. 
“Por ser parente, ainda é mais difícil, pois temos 
de manter a confiança de quem conhece nossas 
fraquezas e erros. O maior exemplo disso é a relação 
profissional com minha mãe, uma das fundadoras 
da empresa e que hoje confia em mim para liderá-
la. É um desafio que tenho de pagar todos os dias 
com dedicação e resultado.”

Sucessão é desafio

Os especialistas aconselham muito 
cuidado com o processo de sucessão, embo-
ra a realidade aponte outras tendências. “É 
muito raro o dono do negócio querer sair. 
Ele abre espaço para a chegada de novos 
diretores e continua como mandante. Não 
existe a posição de consultor, de presidente 
de conselho, nos supermercados. Ele sempre 
acha que é imprescindível e que sem sua pre-

Bianca Spode (ao centro): primeira 
geração a buscar a profissionalização
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ão sença a empresa irá mal”, resume Machado. 

“Isso é um fator delicado: nunca o estilo do 
fundador vivo e ativo será o mesmo dos seus 
sucessores, sejam eles filhos, herdeiros ou 
executivos”, analisa Caldeira. Ele recomenda 
uma assessoria até mesmo pessoal ao dono do 
empreendimento, de modo a ajudá-lo a passar 
o bastão. “É um trabalho de amadurecimento, 
no sentido de entender que as empresas, a 
exemplo dos filhos, também são criadas para 
o mundo”, ensina. A hora de parar depende 
de três aspectos: o momento de vida do chefe 
de operações, da empresa e do mercado.

Na prática, observa Machado, muitas 
empresas de família agregam membros sem 
uma estratégia para instigá-los, ver quais seus 
perfis psicológicos, onde podem ser mais bem 
aproveitados. “É importante que eles tenham 
formação educacional sólida, vivência fora da 
zona de conforto e, por fim, a preparação por 
mentoria”, defende Caldeira. No entender do 
consultor, tudo deve estar especificado em 
um acordo societário. As regras da convivên-
cia, dos direitos e deveres dos sócios (atuantes 
ou não) precisam ser discutidas,  registradas e 
assinadas. O acordo de acionistas faz com que 
as situações que possam originar problemas 
estejam devidamente endereçadas antes de 
eles acontecerem. “A empresa é o mais impor-
tante: trata-se de um patrimônio que vai gerar 
dividendos e condições melhores às gerações 
vindouras”, analisa. “Geralmente, todavia, o 
documento inexiste ou é informal, ou seja, 
está sujeito a interpretações diferentes.” A 
empresa pode prever a entrada de filhos de 
sócios, com avaliação de potencial, programa 
de desenvolvimento individual, processos de 
mentoria, fazendo com que a pessoa busque 
uma formação e experiência adequada. Outra 
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Patrique Nicolini (abaixo, 
à esq.) e sua equipe: 

acordo societário para 
prevenir problemas

Saiba mais

No Brasil, o número de empresas 

familiares, conforme o Sebrae, 

chega a 85% do total. Conforme 

apuração do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, 50% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional 

está concentrado nestas organi-

zações. Dos 300 maiores grupos 

brasileiros, 265 são familiares. As 

estatísticas que revelam o poderio 

desse tipo de atividade também 

trazem dados desanimadores: 

a cada 100 empresas familiares, 

30 chegam à 2ª geração e só 5 

alcançam a 3ª geração. 

vantagem é a eleição do fundador ou presiden-
te aposentado como presidente do conselho, 
com poder de veto. 

Nos supermercados Nicolini, o acordo 
societário é uma questão tratada desde a 
fusão das empresas Ivo Manfroi e Osmar 
Nicolini e Cia. Ltda., em 2001, e foi funda-
mental, pois ambos os fundadores faleceram, 
e o inventário já estava previamente plane-
jado e acordado. A entrada e saída de sócios 
também é tratada no termo em vigor. A 
segunda fase deste termo está em andamento 
e tem três nortes: garantir a continuidade da 
empresa, tratar da aposentadoria dos sócios 
que trabalham nela há décadas e prever o re-
torno do investimento dos acionistas, tendo 
em vista a existência de sócios não atuantes 
na organização. “Balancear estas questões é 
um objetivo estratégico para a empresa e a 
família andarem bem”, sintetiza.
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representam um público consu-
midor impulsivo e com alto poder de persuasão. 
Por isso, a data comemorativa deve estimular o 
autosserviço a promover ações que atraiam pais e 
filhos para as lojas. Mesmo quem não dispõe de 
um grande leque de brinquedos nas gôndolas pode 
conquistar os clientes, com a ajuda de promoções 
de alimentos e guloseimas ou mesmo com a re-
serva de um espaço da loja para brincadeiras. O 
supermercadista não pode esquecer, contudo, que 
a criança não consome sozinha: é preciso atender 
aos interesses dela, sem esquecer dos pais e mães. 
Enquanto que meninos e meninas escolhem mo-

tivados por emoções e apelo da marca no que diz 
respeito a diversão, moda ou sua aceitação entre 
os amigos, seus responsáveis analisam preço, 
durabilidade, utilidade e, no caso dos alimentos, 
valores nutricionais.

Segundo estudo realizado pelo InterScience, 
metade das decisões de compra sofrem influência 
das crianças, e a tendência é o crescimento. Outras 
pesquisas chegam a afirmar que 70% das compras 
são assim. As mães, em geral, têm um certo com-
promisso com pedidos dos filhos, principalmente 
com relação aos produtos alimentares, preferindo 
as marcas premium para eles e economizando nos 

as crianças 

M O Dia das Crianças pode ser uma boa oportunidade de vendas 

para os supermercadistas. Capriche no mix de produtos infantis 

e, se possível, reserve uma área da loja para brincadeiras
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produtos para si. “Cientes disso, muitas preferem 
ir ao supermercado sozinhas. Cerca de 20% das 
pessoas dentro das lojas têm menos de 10 anos”, 
revela José Domingues, da Sense Envirosell, 
empresa especialista em pesquisas de mercado. 
O grande desafio é fazer os pais se lembrarem do 
filho o tempo todo, mesmo sem eles. 

O importante é estar sintonizado com o 
momento. Em outubro, haverá eleições, e o 
clima tenso pedirá ambientes mais divertidos. 
Uma sugestão de Domingues aos supermercados 
é a criação de uma área especial destinada aos 
pequenos dentro da loja, agregando várias cate-
gorias, guloseimas e brinquedos. “Use imagens 
que remetam ao bem-estar dos filhos. Havendo 
possibilidade, monte uma área de recreação no 
estacionamento”, explica. “As pessoas gostam de 
espaços amplos, com segurança, e isso chama a 
atenção e aumenta o tráfego na loja, desde que 
o empresário lembre-se de fazer a conexão entre 
área interna e externa, para que o faturamento seja 
beneficiado. É como a história de João e Maria e 
não precisa ser nada sofisticado ou caro, algo sutil 
já dá bons resultados.”

O supermercado pode solicitar auxílio dos 
fornecedores para o oferecimento de produtos 
para degustação. Descontos em biscoitos ou 
chocolates para os vencedores de jogos são outras 
boas indicações. As iniciativas só terão sucesso, 
todavia, mediante treinamento de funcionários 
para lidar com a garotada, ou com a contratação 
de equipe especializada no assunto. Cada faixa 
de idade exige cuidados diferentes, conforme seu 
desenvolvimento.

Expectativa com nova loja

Em dezembro, o Unisuper Samy, de 
Pinhal, abriu uma filial no município litorâneo 
voltada para artigos de bazar, equipamentos e 
brinquedos: a Samy Variedades. Com 550m² 
de área de venda, quatro check-outs e 30% ain-
da dedicados à mercearia, a unidade responde 
por até 25% do faturamento geral, mas pode 
crescer ainda mais. As ações promocionais 
envolvem, normalmente, anúncios e encartes 
em jornais, carro de som, entrega de brindes, 
posts nas redes sociais e ofertas. Para o Dia das 
Crianças, a ideia é promover um espaço de 
recreação no interior da loja, com pula-pula, 

piscina de bolinhas e casinhas em miniatura. 
Segundo o gerente Josias Silveira, a estimativa 
é de aumento de 20% nas receitas com a ini-
ciativa. “Caprichamos também na decoração 
das vitrines, o que até o momento gerou bons 
resultados em atração de clientes”, conta. 

Faixa etária dita mix de produtos 

s lojas devem ter atenção ao mix de produtos que devem 
oferecer para cativar meninos e meninas de zero a 11 
anos, de modo a alavancar suas vendas. Quanto mais 
jovem o consumidor, mais descartável é o produto. De 
qualquer forma, a conexão com o público infantil de-
manda interatividade. O PDV que proporciona a chance 
de o garoto ou a garota experimentar a mercadoria, ver 
como ela funciona, tocá-la, irá sobressair.

Até 2 anos: a meninada até dois anos aprecia 

brinquedos multicoloridos, que estimulam os 

cinco sentidos, desde que não sejam muito 

pequenos e nem pontiagudos, pois eles ainda 

desenvolvem a coordenação motora e podem 

colocar os objetos na boca ou se machucar. 

Chocalhos, carrinhos e bichos fofos com luzes e 

sons são bons produtos indicados. 

Dos 3 aos 5 anos: o interesse passa a ser por 

carrinhos e aviões, nos meninos, e bonecas, nas 

meninas. Massinhas de modelar, princesas e 

super-heróis e artigos para desenho e pintura são 

presentes que agradam. 

Dos 6 aos 9: surge o interesse por jogos de 

dominó e tabuleiro, que estimulam o raciocínio 

lógico, bem como os jogos de bola e a bicicleta. 

Dos 9 anos em diante: meninos e meninas da mesma 

turma tendem a se vestir de forma parecida e a 

ter os mesmos gostos. Jogos eletrônicos, livros e 

roupas ganham força nas escolhas.

A
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tem ajudado os supermerca-
distas a reduzir os furtos de produtos, mas mesmo 
as câmeras, etiquetas eletrônicas, embalagens de 
proteção e antenas antifurto precisam de uma equi-
pe comprometida para que a política de prevenção 
seja efetiva. Lojas bem iluminadas, de corredores 
amplos e gôndolas de altura mediana também são 
mais facilmente monitoradas. Os especialistas em 
segurança reconhecem que o tema é delicado e 
recomendam abordagens preventivas de modo a 
evitar constrangimentos. 

a tecnologia 

Os furtos são a segunda maior 

causa de perdas dentro de um 

supermercado. Para se prevenir, 

a tecnologia ajuda, mas equipe 

comprometida e mudanças no 

layout de loja são fundamentais

Dependendo do caso, os furtos podem repre-
sentar até cerca de um terço das perdas totais nos 
supermercados, e somente as quebras operacionais 
representam prejuízo maior. A experiência dos lojis-
tas mostra que pessoas de todos os matizes e classes 
se aproveitam de vulnerabilidades nos sistemas para 
levar produtos sem pagar. As maneiras mais usuais 
de cometer o crime são ocultando itens sob vestes 
ou mochilas, trocando etiquetas, substituindo o 
conteúdo nas embalagens ou até mesmo deixando 
mercadoria na parte inferior dos carrinhos. 

P
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No entender de Carlos Eduardo Santos, MBA 
em Gestão de Riscos e Segurança Empresarial pela 
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, 
é importante a adoção de medidas tradicionais 
como a instalação de câmeras, etiquetas eletrô-
nicas, antenas antifurto, embalagens de proteção, 
porém os processos como um todo precisam me-
lhorar, incluindo treinamento de pessoal e fixação 
de normas. O consultor Salvador Fraga reforça a 
orientação. “É um erro comum o estabelecimento 
ter uma câmera de vigilância de primeira linha, 
mas não existir alguém designado para monitorá-la. 
Ninguém assume a tarefa ‘quando tiver um tempo 
livre’ e o índice de perda continua alto”, conta.

Atitudes suspeitas

Os ladrões apresentam, em geral, ati-
tudes suspeitas. O cliente que olhar muito 
para os lados; levantar o produto à altura dos 
olhos observando câmeras ou o movimento 
de funcionários; deixar cair a mercadoria 
no chão de forma proposital para colocá-
la na bolsa; permanecer por muito tempo 
em área de pouca visibilidade e circulação 
ou abrir mochila/sacola intencionalmente 
em local onde se escolhem produtos, deve 
acender o sinal de alerta na equipe da loja. 
“Os supermercados estão na comunidade e 
sua localização faz com que o público seja 
praticamente o mesmo todos os dias. O com-
prador contumaz vai com lista de produtos 
e conhece o lugar de tudo, não fica vagando. 
O furtante vai de lugar para outro, verifica as 
câmeras e usa roupas largas”, ensina Fraga. 

Conforme Santos, uma equipe de pre-
venção de perdas bem treinada deve estar 
capacitada para agir antes da consumação do 
furto, isto é, antes de o cliente sair da loja. Ele 
defende a abordagem preventiva como meio 
de obtenção de resultados positivos tanto na 
mitigação do risco de furto como do risco 
legal, em razão de ações indenizatórias por 
danos morais. “Ao perceber um cliente com 
atitude suspeita, identificada por qualquer 
colaborador ou pelo circuito fechado de TV, 
recomenda-se o estabelecimento de um diá-
logo proativo com ele, oferecendo um serviço 
da loja, o cesto ou o carrinho para carregar 
suas compras, demonstrando que seu com-

portamento foi percebido e está sendo ob-
servado”, explica. “O colaborador precisa se 
precaver para não provocar constrangimentos, 
cuidando nos termos na linguagem.” 

A abordagem convencional ou conser-
vadora, por sua vez, é necessária quando se 
comprova a ocultação de produto, desde que 
o cliente tenha efetivamente saído da loja 
sem pagar pelo item, e a equipe de segurança 
saiba exatamente onde o cliente o escondeu. 
A ação, todavia, é delicada. Cabe às empresas 
a decisão do formato adequado de abordagem 
em razão de sua configuração interna, tec-
nologias disponíveis e nível de qualificação e 
treinamento dos colaboradores. “Em determi-
nados contextos, simplesmente o ato do sinal 
sonoro na frente da loja já pode representar 
um constrangimento ilegal”, observa Santos.

Abordagem certeira

A decisão de realizar a abordagem deve estar 
pautada na relação custo/benefício. A ação deve ser 
feita de forma certeira, caso contrário o cliente pode 
acusar a loja de calúnia, constrangimento ilegal ou 
cárcere privado. Os agentes de segurança devem 
usar os meios de forma moderada, evitando qualquer 
lesão corporal e tendo provas contundentes de onde 
o produto foi escondido e de que ele foi retirado de 
dentro da loja. O sistema precisa ser competente na 
identificação e no registro (gravação).

Os produtos de custo unitário alto e de pe-
queno ou médio porte são os mais visados, e por 
isso pilhas, lâminas de barbear, isqueiros, preserva-
tivos e alguns chocolates figuram nos estandes de 
check-out, que inibem os ladrões. No caso de um 
flagrante, Carlos Eduardo Santos orienta a equipe 
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Aprimore os sistemas de segurança

Esteja atento ao que os especialistas indicam como medidas efetivas para reduzir as chances de sua loja 

sofrer com a ocorrência de furtos e roubos:

Lojas com pé-direito alto  e bem iluminadas, de prateleiras em altura mediana, com corredores 

espaçosos, inibem a ação de ladrões. Manter a mercadoria bem frenteada é outra dica, para dar a 

sensação de prateleira cheia e facilitar a vista da ausência dos produtos.  

Etiquetas eletrônicas e câmeras são ótimas medidas para reduzir furtos, mas a principal delas é o 

comprometimento da equipe, assim cada funcionário torna-se um fiscal. 

Produtos caros e de giro alto precisam de inventário semanal.

Algumas ações preventivas: olhar o layout de distribuição de mix; comprometer a equipe e 

coletar informações. 

Vendedor de bebida deve ser acompanhado de perto, para que não descarregue caixa de bebidas 

vazias no depósito.

Para os supermercados pequenos e médios, o consultor Salvador Fraga recomenda uma equipe de 

três fiscais (um no depósito, um na loja e um na frente de caixa). 

Furtos internos também demandam cuidados. São aqueles que envolvem a participação de algum 

colaborador da loja e ocorrem geralmente porque há falta de controle ou de vigilância, no ponto 

de venda. A fraude é o meio mais comum: anulações irregulares, cancelamentos inexistentes e 

não pagamento do produto. Quando o clima organizacional é bom, a perda é baixa. As práticas 

preventivas recomendadas, neste caso, são o processo de revista periódico, o monitoramento de 

ambientes, o controle de acessos e o engajamento.

de prevenção de perdas a acionar autoridade poli-
cial para registro de boletim de ocorrência.

Você está sendo observado

Nos Supermercados Asun, o sistema de 
prevenção de furtos envolve monitoramento 
e fiscalização interna em cada loja. Na me-
dida em que é detectada alguma atitude ou 
atividade suspeita ocorre o aviso aos fiscais, 
via rádio, e se decide a melhor tática a ser 
utilizada em cada situação. Os furtos exter-
nos representam por volta de 13% do total 
das perdas e estão atrás apenas das quebras 
operacionais, que representam 34%.

Segundo o gerente administrativo-finan-
ceiro Valdecir Pressi, normalmente os ladrões 
agem em duplas. Nos corredores, posicionam-
se um de frente para o outro com a finalidade 
de vigiar a movimentação na retaguarda. 
Dessa forma, conseguem esconder produtos 
sob as roupas. “Quando nossos funcionários 
percebem, procuram solicitar alguma infor-
mação para que os mesmos saiam do local. 

Existem casos em que, em algum local da loja, 
um deles faz algum movimento para chamar a 
atenção dos fiscais e funcionários, facilitando 
para o outro agir”, conta. 

A fiscalização do Asun procura deixar cla-
ro, para aquele que tenta furtar, que a atitude 
criminosa foi percebida. “Normalmente, se o 
ladrão ainda não pegou nada, desiste, e se já 
pegou, deixa a mercadoria em algum canto da 
loja”, diz. “Se, mesmo assim, tenta sair da loja 
com as mercadorias sem pagar, é feita a abor-
dagem externa e, após, o registro da ocorrência 
junto aos órgãos competentes.”

Os produtos mais visados são bebidas 
quentes, eletroportáteis, carnes nobres e 
itens de menor volume, fáceis de esconder 
sob as roupas. Os horários de pouco mo-
vimento são os preferidos para os furtos 
menores e rápidos, e os horários de pico 
para os furtos maiores. “Os casos que mais 
surpreendem são aqueles em que o ladrão, 
‘na cara dura’, tenta sair da loja com carrinho 
cheio de mercadorias sem importar-se com a 
presença dos fiscais”, admira-se Pressi.



de café à lata de azeite, do milho em 
conserva ao leite condensado, os itens de mercearia 
compõem uma significativa parcela das vendas. 
Números do Ranking Agas 2013 revelam que a ca-
tegoria correspondeu a 23,95% do faturamento dos 
supermercados gaúchos, no ano passado. Não é para 
menos: além de essenciais para o rancho das famílias, 
muitos desses produtos têm índice alto de giro.

Porém, nem mesmo os artigos mais básicos da 
cesta de compras resistem incólumes às tendências 
do varejo. As gôndolas se adaptam aos desejos do 
público. “Este sempre foi um setor importante, 
mas o que vem acontecendo é uma mudança de 
hábitos do consumidor”, afirma o consultor Rogério 
Machado. Ele explica que a preferência, hoje, é pela 
qualidade, em detrimento da quantidade.

Menos é mais

Se em tempos passados era comum 
vender farinha de trigo e cereais em grandes 
porções, que proporcionavam uma mesa far-
ta, o cliente de agora busca pacotes individu-
ais. Tem gente que mora sozinha, há muitos 
casais sem filhos e por aí vai. Por outro lado, 
a variedade está maior. Quem vai ao súper 
não precisa levar apenas o arroz branco. Par-
bolizado, integral, arbóreo – para risotos – e 
outros tantos incrementam o mix.

Linhas funcionais, ou com finalidades 
específicas, ganham espaço. “Versões light 
e diet têm aumentado. São muito procura-
das tanto por quem tem alguma restrição 

m
e

rc
e

ar
ia

do pó

Sempre em giro

Uma das categorias de mais saída do supermercado requer poucos 

cuidados com armazenamento e manuseio. Ainda assim, algumas dicas 

são essenciais para melhorar o desempenho desses produtos na loja
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alimentar quanto por quem quer melhorar 
a qualidade de vida”, destaca Machado. 
Entram aí o leite de soja, destinado aos into-
lerantes a lactose, e os biscoitos sem glúten, 
que servem não só para quem tem doença 
celíaca como para quem segue algumas die-
tas. A maionese light, com menos calorias, e 
variações dietéticas de balas e bombons, por 
exemplo, ampliam a lista.

Necessário e válido

A palavra-chave é esta: necessidade. O 
consultor lembra que, cada vez mais, o au-
tosserviço está voltado para a conveniência, 
para satisfazer os anseios da clientela de forma 
prática. Quando chega à gôndola, a pessoa quer 
encontrar rapidamente o que procura. Por isso, 
uma estratégia é associar mercadorias afins num 
mesmo espaço.

O fermento em pó pode estar próximo ao 
fubá de milho. O macarrão, ao lado do extrato 
de tomate. Assim, há potencial para aumentar 
as vendas, já que o consumidor acha todos os 
ingredientes para o jantar num mesmo estabele-
cimento. “Se não encontra, vai para outro lugar”, 
alerta Machado. Cabe lembrar dos molhos prontos 
para massas e saladas, que ganham adeptos pela 
praticidade na hora de preparar as refeições.

O especialista também ressalta que, por se-
rem industrializados, os alimentos de mercearia 
não demandam tantos cuidados de acondicio-
namento quanto os perecíveis. A maior preo-
cupação é com o prazo de validade, que jamais 
deve expirar com os itens ainda expostos nas 
prateleiras. Recomenda-se um acompanhamen-
to rotineiro para verificar os que se aproximam 

do vencimento, seja no depósito ou no chão de 
loja, para fazer o giro.

Destaque nas vendas

Na Rede Vivo, com sede em Santa 
Maria, centro do Estado, produtos do gênero 
respondem por cerca de 30% dos alimentí-
cios comercializados. É o que calcula Marcio 
Santos de Oliveira, gerente comercial da 
companhia. Os com mais saída são os grãos 
e os lácteos.

Dada a importância do segmento, 
a mercearia sempre recebe atenção nas 
ações promocionais do mercado. Além da 
publicidade – em anúncios de TV, spots de 
rádio e folhetos com ofertas –, o sortimento 
costuma ser trabalhado em ilhas especiais e 
nas pontas de gôndola. Essas áreas nobres 
ganham novos destaques em torno de três 
vezes por mês, pois o que é exposto ali se 
esgota rapidamente.

O setor também é aproveitado em 
datas festivas. Devido à variedade do mix, 
sempre há algo que condiga com a sazonali-
dade. “No Dia dos Namorados, focamos em 
bombons. Após isso, fazemos uma barraca 
de pipoca”, elenca Oliveira, aludindo às 
festividades juninas.

Em todos os casos, porém, a preocupa-
ção é com a qualidade. “Temos como regra 
conhecer bem o fornecedor, tanto os regio-
nais quanto os nacionais”, revela o gerente 
comercial. Desta forma, com as devidas 
precauções, a mercearia segue como um dos 
carros-chefe da rede, apresentando o alto 
giro esperado.
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de orgulho de ser gaúcho, 
que é típico do Estado – e ecoa nas figuras de 
representação do povo rio-grandense, como o 
monumento ao Laçador –, floresce todos os anos 
durante a Semana Farroupilha. Isso faz com que a 

proximidade do 20 de setembro – data que marca 
o início da Guerra dos Farrapos, em 1835 – torne-
se um período de valorização da cultura e dos 
costumes do Rio Grande do Sul. A publicitária 
e professora da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM) Marise Ugalde diz que datas 
como essa têm sempre um aproveitamento pro-
mocional. “Os pontos de venda utilizam-se de 
aspectos emocionais e simbólicos para atingir os 
seus clientes, que transcendem o ato da compra, 
sem contar a economia dos produtos”, ensina a 
especialista em comportamento do consumidor.

Para o período que antecede os festejos farrou-
pilhas, Marise considera estratégico o planejamento 
de ações que envolvam o consumidor. “Essa data 
mexe com os gaúchos. É uma questão etnocêntrica, 
que tem a ver como o ‘bairrismo’ daqui. As pessoas 
gostam de ser lembradas, assim como de celebrar 
a festa do gaúcho”, reforça a consultora de Marke-
ting, indicando que 80% das decisões de compra 
são tomadas no ponto de vendas.

Uma das alternativas, conforme a especialis-
ta, é apostar em dinâmicas voltadas à mecânica 
do consumidor. Podem-se criar campanhas que 
estimulem a criatividade, como a melhor frase 
ou redação sobre a data, assim como promover 
sorteios que envolvam a compra no ponto de 
venda ou o acúmulo de embalagens com produtos 
típicos – pacotes de erva-mate, sacos de sal grosso 
e carvão, entre outros. 

A ambientação do supermercado, segundo 
ela, é fundamental para preparar o ponto de venda 

o sentimento

C
Proximidade dos festejos farroupilhas 

possibilita que os supermercadistas 

preparem a loja para a vivência das tradições, 

incentivando ações com os funcionários e 

promoções com os clientes para cultivar 

os hábitos gaúchos 
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com a Fipe, o Brasil recebeu turistas de 203 nacionalidades durante a Copa 
do Mundo. Esses visitantes permaneceram, em média, 13 dias no país e 
estiveram em 378 municípios brasileiros, incluindo as cidades-sede.

Outra razão para celebrar: os estrangeiros nunca gastaram tanto no país 
quanto na Copa do Mundo. De acordo com balanço do Banco Central, os 
visitantes internacionais deixaram no Brasil US$ 1,406 bilhão, se somados os 
meses de junho completo e julho até o dia 23. O valor é 41,59% superior aos 
gastos feitos nos dois meses completos do ano passado (US$ 993 milhões).

A imagem que os turistas levam daqui também é positiva. Entre os 
aspectos mais bem avaliados pelos visitantes estrangeiros, de acordo com a 
pesquisa do MTur, destacam-se a hospitalidade e a gastronomia, com 98% 
e 93% de aprovação, respectivamente. A segurança pública brasileira foi 
avaliada positivamente por 92% dos entrevistados. Os táxis, informações 
turísticas e transportes públicos foram aprovados por 9 em cada 10 visitantes 
internacionais e os aeroportos por 8 em cada 10.

Nos supermercados gaúchos, a venda de itens específicos foi impulsio-
nada em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo 
com a Agas, as oportunidades foram pontuais e quem soube aproveitá-las 
alavancou as vendas de produtos como pipocas (+400%), cervejas (+120%), 
rapadura (+150%), salgadinhos (+200%) e vinhos (+40%). 

Referência para o turista

A rede de supermercados Rissul se preparou com antecedência para 
elevar as vendas durante a Copa do Mundo e para recepcionar os consu-
midores estrangeiros. De acordo com o gerente comercial José Leandro 
Oliveira Assis, as discussões sobre as estratégias de atendimento para o 
período foram iniciadas um ano antes do Mundial. “Fizemos discussões 
internas sobre como aproveitar esse momento e surgiram muitas ideias, 
como a de fazer anúncios e encartes em diversos idiomas e com pontos 
turísticos das cidades onde estamos presentes e também como atender 
clientes que não entendem português.”

Dessa forma, a equipe chegou à conclusão de que ter pessoas com 
domínio em idiomas, identificadas na loja, seria uma forma de oferecer 
o melhor atendimento possível. O grupo de tradutores foi contratado 
junto a uma empresa especializada. “Fechamos contrato para sete lojas: 
cinco de Porto Alegre, a loja de Gramado e a loja de Viamão, por conta da 
seleção equatoriana, até porque só para cobertura da seleção do Equador 
vieram 200 jornalistas”, conta Assis. “Foi um sucesso”, acrescenta.

O gerente destaca que durante o mês de realização dos jogos 
não era difícil identificar quem eram os estrangeiros dentro das lojas. 
Com o passar do tempo, o serviço de tradução virou referência para 
os turistas. “Eles sabiam que vindo às lojas encontrariam pessoas que 
poderiam repassar as informações de que precisavam.”

Um dos diferenciais desse atendimento é que muitos dos tradutores 
haviam morado em outros países. “Tínhamos um menino que morou na 
Austrália, outro que morou no Japão. As pessoas iam para se abastecer 
e também pegar dicas. Em Gramado nossa tradutora era mexicana e 
falava outros idiomas.” Assis lembra que, em muitos momentos, havia 
grupos de estrangeiros aguardando para falar com os tradutores. O serviço 
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A pilcha gaúcha

A indumentária gaúcha é fruto da colonização dos pampas, resultante de influências 

históricas, sociais e culturais, em meio à ocupação e ao trabalho campeiro. A mais antiga é 

o chiripá primitivo, uma espécie de saia, constituída por um retângulo de pano enrolado na 

cintura até os joelhos, que foi usado de 1730 a 1820 por índios e mulheres. Os primeiros 

estancieiros seguiam a moda europeia, trajando a braga e as ceroulas de crivo, enquanto as 

damas usavam longos vestidos de seda ou veludo.

O primeiro traje típico foi o chiripá farroupilha, usado de 1820 a 1865, cuja forma 

assemelhava-se a de uma grande fralda, passada por entre as pernas, adaptada ao ato 

de cavalgar. As prendas da época usavam saia e casaquinho com rendas e enfeites. Já a 

bombacha surgiu com os turcos e passou a ser usada no Brasil pelos pobres durante a 

Guerra do Paraguai, que ocorreu de 1864 a 1870. Para se proteger da chuva e do frio, o 

gaúcho usava o poncho ou a capa campeira, e no calor vestia o poncho-pala. 

A pilcha tornou-se a vestimenta oficial do 

Estado a partir da lei estadual 8.330, de 10 de janeiro 

de 1989. De acordo com as diretrizes do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho, o traje masculino do peão (à 

época Farroupilha) é formado pelo chiripá, camisa, 

colete ou jaleco, jaqueta, ceroulas, chapéu, guaiaca, 

bota, faixa, esporas e lenço. A roupa da prenda deve 

ser confeccionada com tecidos estampados ou 

lisos, composta ainda por saia e blusa, casaquinho 

ou vestido, saia de armação, bombachinha, meias 

e sapatos. Ao mesmo tempo, a maquiagem das 

mulheres deve ser discreta, com os cabelos 

semipresos ou trançados, enfeitados com flores 

naturais ou artificiais e sem brilhos.

res projetos. Assim, os colaboradores se sentirão 
valorizados por ter a sua ideia colocada em prática, 
gerando o envolvimento de todos.” 

Bottons, lenços e outros acessórios que façam 
alusão à figura do gaúcho e da prenda, por exem-
plo, também pode ser agregada ao uniforme de 
trabalho, ajudando a dar coerência à campanha pro-
mocional. Além disso, podem-se agregar músicas 
rio-grandenses ao ambiente, assim como preparar 
um atendimento diferenciado que faça com que os 
clientes se sintam acolhidos e queiram participar 
dos festejos. 

Tradicionalismo

A Semana Farroupilha é uma festa lide-
rada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho 
(MTG). Definida pela Constituição Estadual 
com a data magna do Estado, o dia 20 de 

setembro passou a ser feriado civil em 1995, 
conforme decreto estadual 36.180/95, ampa-
rado na lei federal 9.093/95. A organização dos 
festejos é feita nas esferas estadual e municipal, 
envolvendo manifestações culturais e artísticas. 
Neste ano, o Acampamento Farroupilha, rea-
lizado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, 
em Porto Alegre, teve as atividades antecipadas 
devido à realização da Copa do Mundo no país, 
que ocorreu de 12 de junho a 13 de julho. A 
iniciativa buscou mostrar aos visitantes estran-
geiros um pouco da cultura gaúcha, seguindo 
com programações, em alguns piquetes do 
parque, até 23 de agosto, aos finais de semana. 
Palestras, espetáculos e lançamentos de livros, 
entre outras atividades, são algumas atrações 
previstas para mais uma edição desta grande 
festa popular, que será realizada neste ano de 
7 a 20 de setembro. 
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missão de levar mais sabor à vida dos con-
sumidores, a Bebidas Fruki figura entre as líderes 
do mercado gaúcho. O guaraná da marca é o mais 
vendido da Região Metropolitana de Porto Alegre. 
O suplemento energético Frukito e a água mineral 
Água de Pedra também são destaque em volume 
de vendas, no Estado. Os números impressionam: 
a capacidade produtiva da companhia chega a 380 
milhões de litros por ano.

Porém, para chegar ao atual estágio, a Fruki 
passou por uma longa trajetória. Tudo começou 
há exatos 90 anos, de maneira bem mais modesta. 
À época, uma pequena cervejaria localizada no 
município de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, 
produzia cerca de 200 garrafas por dia. Adotando a 
razão social Kirst e Cia., na década seguinte, passou 
a atuar com refrigerantes, vinagres e aperitivos 
da marca Bela Vista – uma alusão ao bairro onde 
estava instalada.

A sede migrou para Lajeado em 1971. Trans-
ferida para as margens da BR-386, a empresa 
passou a ser conhecida pelo nome atual. Laranja, 
limão e guaraná foram os primeiros sabores deste 
refrigerante tipicamente gaúcho – que depois viria 
a lançar outras variedades, como uva e cola. Após 
a mudança, vieram investimentos em maquinário 
e na modernização dos equipamentos. O produto 
passou a ser comercializado em garrafas PET e em 
lata, acompanhando tendências de consumo.

A expansão foi ainda mais intensa a partir de 
2003. Vieram os Centros de Distribuição: Osório, 
Porto Alegre, Pelotas, Santo Ângelo e Canoas. 
Espalhada pelo Rio Grande do Sul, atualmente 
a Bebidas Fruki conta com 940 colaboradores e 
é presidida por Nelson Eggers, terceira geração à 
frente do negócio.

Qualidade e responsabilidade

Embora exista exportação dos produtos 
Fruki, o forte do grupo está em seu estado 
de origem. Conforme o diretor comercial da 
empresa, João Miranda, os supermercados 
rio-grandenses são uma importante vitrine 
para as bebidas. “Somos uma empresa re-
gional. Acabamos tendo, nas gôndolas, nossa 
visibilidade”, explica. A contrapartida vem 
com qualidade e preços competitivos. Mi-
randa aponta que, além de serem feitos com 
água mineral, os artigos da Fruki garantem 
boa margem de lucro para os varejistas.

Outra preocupação é com o meio 
ambiente. A produção segue o programa 
Tecnologias Limpas, com metas que vão da 
redução no consumo de energia da fábrica 
até um design mais econômico das embala-
gens. A Fruki também realiza diversas ações 
de desenvolvimento social, incentivando o 
voluntariado e a capacitação dos trabalhado-
res. Assim, prospera não só a indústria, mas 
também a comunidade do Vale do Taquari.

com a

L íder entre os gaúchos

Com nove décadas de história, a Fruki segue seu percurso de 

expansão em solo rio-grandense. Responsabilidade social e respeito 

ao meio ambiente são marcas da empresa
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Eduardo Zugaib Escritor, profissional de Comunicação e Marketing e palestrante motivacional e comportamental

ideia, seja em qual área for, e não 
colocá-la em prática é o mesmo que guardar 
dinheiro no colchão, sem se dar conta que ele 
ficará velho e perderá seu valor. Como o di-
nheiro, a ideia por si só, sem aplicação, é uma 
moeda instável demais.

Apesar de consideradas sinônimos por mui-
tos, a criatividade e a inovação são diferentes. 
Podemos considerá-las irmãs, mas sempre com 
alguma diferença de idade. Neste contexto, a 
criatividade é a irmã mais velha. Ela pode nascer 
e existir sem que a irmã mais nova, a inovação, 
um dia nasça.

Nossa mente produz ideias a todo ins-
tante, grandes ou pequenas que, se não saem 
do plano das intenções e ganham o terreno da 
realização, continuam sendo apenas... ideias. 
Uma ideia permanece por um tempo na nos-
sa memória consciente e, gradativamente, é 
soterrada pelas camadas da avalanche de in-
formação que recebemos todos os dias, caindo 
no esquecimento. E lá ela fica, quietinha, até 
o dia em que deparamos com o que seria uma 
inovação equivalente a ela, aquela que poderia 
tranquilamente ser a irmã mais nova da nossa 
criatividade, só que devidamente implementada 
pela ação de outra pessoa. Feridos no orgulho, 
ainda nos justificamos: 

ter uma – Olha só, que coisa! Eu tive essa mesma 
ideia já faz alguns anos e... – melhor sentar, que 
lá vem um rosário de desculpas da nossa falta 
de mobilização.

Inovação é a criatividade colocada em prá-
tica, o passo seguinte. É a ideia que vai para o 
papel e, dali, para o mundo real, onde é trans-
formada em soluções, trazendo muitas vezes 
novas respostas para antigos problemas. Como 
Theodore Lewitt, da Harvard Business School, 
afirma, “criatividade é pensar coisas novas. Ino-
vação é fazer coisas novas”. Há muita diferença 
entre o imaginar e o colocar em prática.

Inovar é transformar o “absurdo” de uma 
ideia em algo lógico, prático, eficaz e reconhe-
cido como solução. Inovar é gerar caminhos al-
ternativos, buscando novas soluções até mesmo 
para aquilo que aparentemente está bem. 

Trazer esse raciocínio para o campo pessoal 
também é um grande negócio. Apenas pensar 
em mudar, em buscar alternativas para com-
portamentos e padrões mentais viciados é bem 
diferente de mudar de verdade. Envolver-se 
é diferente de comprometer-se. A mudança 
real pede comprometimento, uma moeda 
que, no nosso desenvolvimento pessoal, nos é 
muito valiosa.
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criatividade vive sem a inovação.  
O contrário, não 
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funcionários e 12 check-outs em 
operação, o Supermercado Santa Rita, instalado 
na avenida Serraria, bairro Espírito Santo, de Porto 
Alegre, completará 42 anos de funcionamento no 
mês de outubro. O estabelecimento varejista é um 
exemplo de persistência. Nessas mais de quatro dé-
cadas, a conquista dos objetivos traçados pela família 
Tiziani dependeu de muito empenho, mas todos os 
projetos foram realizados. Prova de que a união e o 
trabalho direcionado para o sucesso valem a pena.

Tudo começou em outubro de 1972, quando 
Italina Lazaretti Tiziani saiu de Guaporé, na Serra 
gaúcha, rumo à capital do Rio Grande do Sul. Acom-
panhada dos dois filhos, Danilo Alberto Tiziani e 
Danila Tereza Tiziani, Italina empreendeu. Apesar 
do pouco dinheiro trazido para a empreitada, a 
vontade de trabalhar era grande. Estabelecida em 
Porto Alegre, a matriarca abriu um armazém, que 
foi crescendo aos poucos.  Do prédio, inicialmente 
alugado, a família passou para um espaço próprio. 
Ainda em construção quando foi adquirida, a edi-
ficação, localizada no bairro Serraria, seria a base 
para a projeção do Supermercado Santa Rita. Hoje, 
a loja possui uma área de vendas de 2 mil metros 
quadrados e já é consagrada como um dos principais 
pontos comerciais da Zona Sul. “A nossa história é 
de trabalho e persistência, sendo que conquistamos 
tudo o que almejamos”, resume Danilo Tiziani, que 
administra o local. Atualmente, o Supermercado 
Santa Rita é o terceiro em faturamento por check-
out, segundo o ranking Agas.

A trajetória do empreendimento também 
conta com o apoio de parceiros. “Fazemos parte 
da Agas, onde muito aprendemos, e integramos 
a Rede GrandeSul de Supermercados”, conta Ti-

ziani, que além de estar à frente do Super Santa 
Rita também preside a Rede Grande Sul – uma 
das mais fortes do Estado, ocupando a terceira 
colocação no ranking.

Cidadão porto-alegrense

Em abril de 2006, Danilo Tiziani re-
cebeu o título de Cidadão de Porto Alegre. 
A distinção foi oferecida como reconhe-
cimento pelo trabalho desenvolvido. Na 
exposição de motivos para a concessão do 
título honorífico, o vereador Ervino Besson 
apresentou um breve histórico da trajetória 
percorrida por Tiziani. 

Besson destacou, sobretudo, a contribui-
ção social promovida pelo gestor do Super-
mercado Santa Rita, que, a partir do grupo 
Comenda Amigos Hoje e Sempre, formado em 
dezembro de 1999, auxiliou diversas entidades 
sociais, como Asilo Padre Cacique, Educandá-
rio São João Batista, Lar da Amizade e Hospital 
Espírita, entre outras. “Nada mais justo do que 
inserir este exemplo de humanidade, bondade 
e doação ao próximo no rol de cidadãos honorí-
ficos da cidade de Porto Alegre”, argumentou o 
vereador à época da entrega da distinção.  

com cem 

Do armazém ao 
sonho realizado

Foi com muito trabalho e 

persistência que a família 

Tiziani deixou a cidade de 

Guaporé e migrou para 

Porto Alegre em busca de 

melhores oportunidades. Na 

capital, os empreendedores 

fizeram do Supermercado 

Santa Rita a edificação dos 

sonhos almejados
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palestras teóricas e mais troca de ideias e debates 
para dar conta das demandas, sobretudo devido às 
confusas legislações do eSocial, do Sped Fiscal e 
das demais regulamentações tributárias’’, comenta 
o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. Patroci-
nado por Plastrom Sensormatic e Laticínios Tirol, o 
seminário discutiu Prevenção de perdas, com Rogério 
Machado; RH com foco no eSocial, com Vanderlei 
Goulart; Tributação fiscal, com Fábio Cannazaro e 

Agas em Foco foi lançado com 
o objetivo de capacitar os supermercadistas e pro-
mover a troca de ideias para solucionar questões 
em voga no setor. Realizado na tarde do dia 20 de 
maio no Itaimbé Palace Hotel, em Santa Maria, 
o evento contou com 76 participantes e sua for-
matação inovou: palestras rápidas, com conceitos 
claros, seguidas de conversas entre os presentes. 
‘’Entendemos que o setor precisa de menos 

o seminário

icas e soluções para 
qualificar serviços
D

Evento realizado em Santa Maria, antes do Jantando 

com a Agas, contou com palestras rápidas sobre 

novas legislações, prevenção de perdas e gestão de 

recursos humanos. Os especialistas sanaram dúvidas 

e deram dicas para a resolução de problemas
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o estabelecimento de toda uma rotina, indo 
além da simples contabilização”, contou. “É 
importante ter respaldo de documentos.” 

A assessora jurídica da Agas, Edina Fassini, 
informou aos participantes importantes altera-
ções legais surgidas nos últimos meses, desde 
o projeto da Secretaria Estadual da Fazenda 
para equalização do Código GTIN a esclareci-
mentos sobre o funcionamento da Nota Fiscal 
ao Consumidor Eletrônica (NFC-e) e sobre 
o Imposto na Nota (alteração no prazo da lei 
– sancionada a Lei Federal nº 12.868/13 alte-
rando a Lei nº 12.741/12), revendo aplicação 
de sanções pelo descumprimento. Ela revelou 
ainda que o Supremo Tribunal Federal deve, 
finalmente, decidir no mérito o que é lícito na 
atividade-fim e atividade-meio. “Há mais de 
15 anos espera-se por uma regulamentação da 
questão pelo Congresso”, declarou. 

A coordenadora de Capacitação da 
Agas, Angelita Garcia, discorreu acerca das 
dificuldades enfrentadas pelos supermercados 
para reter talentos ou encontrar mão de obra 
qualificada. Conforme disse, a organização 
que tem como objetivo reduzir a rotatividade 
precisa desenvolver uma política específica. 
“As necessidades e valores pessoais e profis-
sionais dos gestores são diferentes das equipes 
operacionais, e somente um setor de RH estra-
tégico poderá dar conta de resolver conflitos, 
promover um bom ambiente e dar incentivos”, 
explicou. “Seis em cada dez empregados vão 
embora devido à falta de habilidade das chefias 
diretas na gestão de pessoas.” No entender 
dela, dois terços dos gestores de RH do varejo 
supermercadista precisam atualizar-se. 

Edina Fassini, e RH com foco na retenção de talentos, 
com Angelita Garcia. 

O consultor Rogério Machado reforçou aos 
profissionais do autosserviço que prevenir perdas 
é a forma mais eficaz de melhorar os resultados de 
uma loja. “Dois pontos são fundamentais: conhecer 
os desvios de mercadorias, desenvolvendo controles 
internos, e treinando a equipe para as ações pre-
ventivas”, relatou. “É muito importante que sejam 
definidas metas e prazos para implementação de 
medidas.” O contador Vanderlei Goulart, professor 
da Agas, abordou o eSocial (projeto do governo 
federal que unificará o envio de informações pelo 
empregador em relação aos seus empregados). Na 
época do evento, as obrigações se iniciariam em ju-
nho, mas o prazo foi prorrogado por mais seis meses. 
“A principal dica para os supermercados é: organizem 
seu cadastro de funcionários, suas rotinas de férias 
e atestados, questões de Recursos Humanos, para 
que não ocorram atropelos. A legislação não muda 
nada, mas os prazos e datas ficam mais exíguos e se 
faz necessária adequação dos softwares de trabalho 
também”, disse.

Atenção às novas leis

O consultor tributário da Agas, Fábio 
Cannazaro, tratou de assunto em franca discus-
são nos tribunais administrativos: a questão da 
incidência do PIS e Cofins sobre verbas de pu-
blicidade, bonificações e descontos concedidos 
após a emissão da nota fiscal. O entendimento 
do Fisco é o de tributar esses ingressos com o 
PIS e a Cofins, considerando-os como “receita” 
da empresa. “Até algum tempo atrás as pessoas 
achavam que com um simples lançamento con-
tábil isso se resolveria, porém agora é preciso 

Machado: prevenção de perdas só se faz 
conhecendo os desvios e treinando equipe

Vanderlei Goulart avisa que o eSocial vai exigir 
reorganização dos RHs em supermercados
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Osucesso do varejo 
300 pessoas lotaram o salão nobre do 

Itaimbé Palace Hotel, no dia 20 de maio, em 
Santa Maria, para a segunda edição do Jantando 
com a Agas de 2014 (a primeira ocorreu em Novo 
Hamburgo). Os supermercadistas, fornecedores 
e imprensa assistiram à conferência do agitado 
Professor Lievore, paranaense com mais de 20 
anos de experiência no ramo varejista. 

Ele tratou do tema O sucesso do varejo de 
sucesso: se o cliente voltar, todos ganhamos!, ga-
rantindo que a fidelização do cliente só acontece 
com encantamento e ações surpreendentes. O 
jantar teve os patrocínios de Superpan, Café 
Pelé, Orquídea, Croma, Snickers e Gota Mágica. 
O evento contou com a presença de diversas 
autoridades locais. 

O anfitrião da noite, o supermercadista Gil-
berto Cremonese, reconheceu a importância do 

evento promovido pela Agas. “Foi uma noite 
perfeita de parte de todos os agentes envolvidos. 
Ambiente descontraído e palestra muito elogiados 
pelos participantes”, disse. Antônio Cesa Longo, 
presidente da Associação, relembrou a força do 
setor em Santa Maria, que, ao lado de Tramandaí, 
são as duas únicas cidades que recebem eventos 
da Agas todos os anos. A Região Central também 
concentra 25% dos 82 membros do Agas Jovem. 

O novo presidente do Sindigêneros Santa 
Maria, Eduardo Stangherlin, também compareceu 
e elogiou a programação. “É de suma importância 
essa interação com a Agas”, disse. “Palestras com 
temas atuais e debates sobre assuntos polêmicos 
são sempre bem-vindos e trazem o crescimento e a 
informação que proporcionam o desenvolvimento 
do setor, e assim nos mantemos atualizados peran-
te novas normas que surgem frequentemente.”

Segunda edição de 2014 do Jantando com a Agas aconteceu 

em Santa Maria. Conferência focou em formas de encantar e 

surpreender clientes
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Para maravilhar o cliente

Além dos pronunciamentos, o Jantando 
com a Agas em Santa Maria também destacou 
a animada conferência do Professor Lievore, 
conhecido por seu bom humor e espírito moti-
vador. Segundo expôs, apenas bom atendimen-
to, preços baixos e qualidade dos produtos não 
bastam mais para fidelizar o consumidor. Hoje 
em dia, há necessidade de um “diferencial 
diferente’’ para surpreender e encantar quem 
sai de casa para fazer compras. 

O Brasil tem mais de 1,4 milhão de pon-
tos de vendas onde o cliente pode comprar. 
Qual será o diferencial para que o consumi-
dor venha na sua loja? Deve haver, primeiro, 
um bom estacionamento, além de ambiente 
arejado, agradável, com aroma gostoso e mui-
to característico. “Na verdade, compramos 
emoções e sensações. Não compro aquilo 
que o produto é, mas aquilo que ele faz para 
mim”, frisou. No caso dos supermercados, 
ele compara a visita do shopper a uma viagem 
ou experiência. “Seria como um teatro, um 
museu, uma igreja, onde você entra e quer se 
maravilhar com o que vai ver e sentir. Quase 
80% da decisão da compra vai depender do 
atendimento, mas só o cliente surpreendido 
é fidelizado”, sugeriu.

No entender do Professor, encantamen-
to é a palavra-chave. Quanto mais informação 
o consumidor recebe, mais exigente se torna. 
“Bom atendimento, bons preços e bons pro-
dutos já são obrigação. O diferencial estará no 

sorriso, na entrega dessa mercadoria em casa, 
se ela chega em perfeito estado e foi entre-
gue na hora em que você pediu”, observou. 
Assim, a empresa que não estiver focada no 
bem-estar de seus colaboradores está fadada 
ao fracasso. “O salário indireto é muito im-
portante. Promover reuniões, treinamento e 
premiações pelos objetivos atingidos, mesmo 
sendo uma caixa de bombons, é investir no 
coração do seu negócio”, afirmou. 

De acordo com Lievore, venda é uma 
arte. Se o cliente voltar, todo mundo ganha. 
Daí o papel fundamental da capacitação e 
dos constantes incentivos motivacionais. 
Para ele, há distinção entre funcionário e 
colaborador. O primeiro apenas vende seu 
trabalho em troca de dinheiro, jamais irá 
crescer na carreira. O segundo sente-se 
coautor da obra junto com o dono, e coloca 
o coração naquilo que faz. “Existem pesso-
as que estão fazendo muito mais do que 
aquilo para o que são pagas, elas procuram 
sensibilizar e surpreender o comprador”, 
explicou. O comprometimento, todavia, 
é algo muito difícil, mas possível de ser 
alcançado. “O líder precisa enxergar isso 
e fazer gestão por estímulo, por exemplo, 
cuidando das pessoas. Você consegue fazer, 
às vezes com a mão no ombro do colega de 
trabalho, dando um bom-dia pra ele. Tente 
tocar o coração do colaborador, que é seu 
primeiro cliente”, concluiu.

Fidelização depende de 
encantamento do cliente



Revolução Industrial e do advento 
de alguns maquinários, as técnicas para lavar 
roupas eram rudimentares. À beira de rios, as 
vestimentas eram mergulhadas na água, torcidas 
e batidas com pedras e paus, de maneira que 
as manchas e a poeira se esvaíssem. Algumas 
substâncias com capacidade desengordurante 
também eram utilizadas. Por exemplo, desco-
briu-se a eficácia da lixívia – uma mistura que 
levava cinzas e podia conter urina.

Receitas caseiras para amaciar e alvejar te-
cidos são usadas até hoje. Diz-se que adicionar 

uma xícara de vinagre à água da lavagem evita 
fiapos, mofo, desbotamento e maus odores. Es-
fregar limão em colarinhos e punhos de camisas 
brancas tira o amarelado. Leite integral, bicarbo-
nato de sódio e água oxigenada são reconhecidos 
como bons substitutos aos químicos mais abra-
sivos – essa última remove desde queimaduras 
até marcas de tinta e de sangue.

Entretanto, não é preciso recorrer a alqui-
mias mirabolantes. A ciência avançou e, com 
um maior entendimento sobre as composições 
químicas, foi possível elaborar artigos específicos 
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Sem manchas
Sabão em pó, alvejante, 

neutralizador de odores: a 

tecnologia avançou e os 

produtos para a limpeza de 

roupas se diversificaram. Saiba 

mais sobre essa categoria
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Enquete

O que pesa na sua escolha de produtos 

para limpeza de roupas?

“Minha escolha se dá com base na 
relação custo/benefício, que envolve 

qualidade e preço.”

Gabriela Godoy, médica

“Sempre observo a marca e o preço 
do sabão em pó e do amaciante.”

Hilário Guse,  aposentado

“Gosto de analisar o aroma e o preço 
mais barato.” 

Nadir Caetano, doméstica

para as tarefas domésticas. Lavar roupas, hoje, 
é um processo mais simples e eficaz: bastam os 
agentes certos e uma máquina de lavar – ou os 
próprios punhos, no caso de peças delicadas. Para 
cada etapa, desde a pré-lavagem, há um produto, 
garantindo limpeza e perfumes agradáveis.

O antes

Os chamados tira-nódoas, ou remove-
dores pré-lavagem, podem ser encontrados 
em gel, pó, líquido ou spray. São aplicados 
nos pontos mais problemáticos dos tecidos 
para retirar marcas difíceis. Esses produtos 
atuam, principalmente, em resquícios de 
gordura e em manchas oxidáveis, como 
café, chá e vinho. A composição costuma 
levar peróxido de hidrogênio (água oxige-
nada), lauril éter sulfato de sódio (substân-
cia detergente), tensioativos que quebram 
as moléculas de sujeira, branqueadores e 
enzimas para odorização.

Em alguns casos, os tira-nódoas fazem 
parte de um estágio anterior ao ciclo tra-
dicional de lavagem. Em outros, devido à 
ação local, funcionam de forma indepen-
dente, com resultados rápidos, sem neces-
sidade de enxágue. Já os neutralizadores 
de odores são uma alternativa prática para, 
como o nome diz, eliminar cheiros fortes 
das roupas. Basta borrifar o agente na 
vestimenta e esperar secar. Odorizadores 
têm efeito semelhante, mas com um aroma 
bom no final. Também são muito usados 
em lençóis e fronhas.

O durante

De todo modo, a linha básica da lavanderia 
continua sendo a de sabões e detergentes, junto 
aos alvejantes e aos amaciantes. Em barra ou em 
pó, o sabão é comum às áreas de serviço das casas 
desde sua massificação industrial, na primeira 
metade do século 20. Foi depois dessa época, 
no entanto, que se descobriu a eficiência do 
sulfonato de alquilbenzeno linear. Esse químico 
biodegradável substituiu similares sintéticos 
anteriores, altamente poluentes. A escolha por 
sabão ou detergente deve considerar a dureza 
da água: se mole, com menos quantidade de 

minerais, opta-se pelo sabão; se dura, com teores 
elevados de cálcio e magnésio, a preferência é 
pelos detergentes.

A estes alia-se o auxílio do alvejante – que 
pode ser à base de cloro, mesma da água sanitária, 
ou oxigênio. O primeiro é mais barato, porém 
agressivo e não recomendado para todos os tipos 
de tecido. Algumas fibras que contenham elasta-
no ou acabamentos resinados só são preservadas 
com a variedade à base de oxigênio. Além disso, 
o uso inadequado e a superdosagem desses limpa-
dores podem alterar a cor das roupas. Alvejantes, 
que também funcionam como desinfetantes 
suaves, são encontrados em líquido – nos modos 
concentrado e diluído – e na versão em pó.

Existem, ainda, os amaciantes. Os líquidos 
são adicionados ao ciclo de lavagem. Os em lenço 
são para secadoras. Quando em excesso, podem 
enodoar os itens lavados e inclusive causar alergia 
a quem os traja. Na medida certa, servem para 
diminuir bolinhas, reduzir a eletricidade estática 
e deixar as vestes mais macias, perfumadas e 
fáceis de passar – não à toa, há os próprios para 
essa última função. 

Por fim, cabe destacar os híbridos. Circu-
lam no mercado, por exemplo, detergentes em 
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cápsula que consistem numa mistura de sabão, 
abrilhantador e removedor de manchas. Outras 
versões também prometem maior eficácia com 
menos gasto de água, ou com rendimento acima 
da média. É o que acontece com os sabões e 
amaciantes líquidos concentrados. O real êxito 
dos produtos muda conforme a necessidade do 
consumidor – se realizar limpezas profundas 
ou apenas a lavagem trivial – e a frequência 
com que ele os utiliza. Mesmo assim, esses 
diferenciais tão destacados no marketing dos 
fornecedores podem ser aproveitados como 
mote para vendas.

O depois

De acordo com a Associação Brasileira 
das Indústrias de Produtos de Limpeza e 
Afins (Abipla), o consumo per capita de 
sabão em pó e líquido, no Brasil, é de 5kg 
ao ano. O faturamento da categoria foi 
de mais de R$ 4,21 bilhões em 2012. Em 
contrapartida, o sabão em barra, associado 
a um maior cuidado com as roupas, vem 
sofrendo retração e fechou o ano arreca-
dando cerca de R$ 820 milhões. Trata-se 

de um provável reflexo das inovações 
do mercado, cada vez mais em busca de 
artigos que ofereçam limpeza eficiente e 
cuidado com os tecidos.

Ainda segundo o levantamento mais 
recente da Abipla, o acumulado dos últimos 
anos mostra crescimento em vendas e em 
faturamento com amaciantes – R$ 1,3 bi-
lhão apenas em 2012. O número é similar ao 
da categoria Água Sanitária/Alvejante com e 
sem Cloro: R$ 1,25 bilhão naquele ano. Os 
não clorados estão presentes em 30% dos 
lares brasileiros, aponta a análise. 

A entidade salienta que os hábitos 
têm mudado, no país. Além de limpadores 
menos abrasivos, o público procura pratici-
dade, com embalagens menores, e se preo-
cupa com o descarte. Materiais recicláveis 
e biodegradáveis vêm ganhando espaço. Seis 
em cada dez compradores consideram essas 
questões ecológicas, conforme pesquisa da 
empresa Mintel. Contudo, a sustentabilida-
de não deve encarecer a cesta de compras: 
a Abipla lembra que os consumidores se 
mantêm sensíveis ao preço e optam pelo 
melhor custo/benefício.p
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embora pouco 
formalizada em estabelecimentos menores, é im-
portante. Com ela, sabe-se a procedência do que 
é vendido na loja e por quais lugares a mercadoria 
passou. Se bem realizada, organiza procedimentos 
e minimiza problemas.

Flávia Costa, assessora de negócios da GS1 
Brasil, alerta: “Só conseguimos rastrear o que 
pode ser identificado. Se não há registro, você 

perde o fio da meada”. É por isso que deve haver 
comunicação em todos os níveis da cadeia de 
suprimentos, do produtor ao vendedor.

Os itens a serem comercializados podem ser 
identificados de diferentes formas. No campo, 
o pequeno agricultor pode manter uma planilha 
com as datas de plantio e colheita, bem como os 
fertilizantes utilizados. Em larga escala, talvez 
esse registro não seja suficiente. A automação 
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a rastreabilidade,

Caminho monitorado

A rastreabilidade de produtos resguarda fornecedores e varejistas. 

Quanto mais informação, mais eficientes os procedimentos em 

caso de crise. Entenda por quê
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costuma ser a solução mais efetiva, seja com có-
digos de barras ou com tecnologia semelhante.

Quanto mais informação, melhor. É questão 
tanto de segurança quanto de gestão do negó-
cio. Só o número do lote, por exemplo, não é 
o bastante: alimentos com prazos de validade 
distintos costumam compor a mesma remessa. 
Para um controle mais assertivo do giro do es-
toque, é necessário saber quais artigos devem ir 
primeiro para as gôndolas e quais podem esperar 
mais uns dias no depósito. Catalogar as datas 
de fabricação e vencimento, então, torna-se 
igualmente relevante.

Mas isto é só o começo. Há situações em que 
o suco vem azedo, a calça apresenta defeitos na 
costura ou o cosmético causa alergia. Incidentes 
acontecem, mas algumas dessas falhas podem 
ocorrer na fabricação. Antes que os produtos 
causem prejuízos aos consumidores, é primordial 
tirá-los de circulação. Nesse aspecto, a rastreabi-
lidade ganha papel de destaque.

O processo funciona nas duas direções. Quan-
do é a indústria que sinaliza algum contratempo, 

recorre aos seus registros para saber aonde foram 
parar os lotes defeituosos. Quando quem reclama 
é o cliente, cabe ao supermercado conhecer a ori-
gem do artigo, para evitar novas ocorrências.

A representante da GS1 enfatiza que a adoção 
de um modelo de rastreabilidade é pelo amor ou 
pela dor. “Pelo amor, quando a empresa entende 
que isso gera confiança no consumidor. Pela dor, 
quando tem uma situação que a obriga a fazer isso.” 
Ela também destaca que, com esses procedimen-
tos, as operações logísticas ficam mais organizadas 
e, portanto, mais fáceis de serem executadas.

Uma forma de avaliar se a equipe está prepa-
rada é simular intercorrências. “Nós verificamos 
se os colaboradores estão treinados, se a infor-
mação é registrada e se conseguimos utilizá-la 
durante uma crise”, explica Flávia.

Relação de confiança

Para evitar problemas, sugere-se que os 
supermercados utilizem, ainda, fornecedores 
de confiança. Na Rede Müller, de Taquara, 



não é preciso uma verificação rigorosa da 
procedência dos alimentícios, pois muitas 
parcerias são de longa data. “Trabalhamos 
com hortaliças da Ceasa. A alface é com-
prada de um mesmo fornecedor há um bom 
tempo”, lembra o diretor, Franck Müller.

A mesma lógica se estende aos produ-
tos de marca própria. O feijão, por exem-
plo, vem de uma empresa terceirizada. O 
Müller chegou a visitar as instalações da 
companhia e acompanhar o processo de 
embalagem. Conhecidos os procedimen-
tos, não se julgou necessário um monito-
ramento mais rígido.

Ainda assim, o diretor da rede conta 
que falhas podem acontecer. Nesses ca-
sos, procura-se identificar a origem delas, 
além de se efetuar a troca dos itens. “Se o 
cliente diz que o feijão não está cozinhan-
do, nós o preparamos para verificar se o 
defeito é real. Se as pessoas reclamam que 
a farinha está fraca, que o lote está ruim, 
entramos em contato com os fornecedores 
para dar um retorno”, relata. Também 
já houve uma ocasião em que o leite de 
determinada marca apresentou irregulari-

dades. “Retiramos umas 300 caixas da loja. 
Achamos melhor devolver e não voltamos 
a trabalhar com eles.”

Em Santana do Livramento, o Super-
mercado Righi é outro que dá prioridade 
a nomes reconhecidos, como grupos na-
cionais e multinacionais. “Para aceitarmos 
um novo fornecedor, só se ele oferecer algo 
muito atraente”, assegura Antonio Righi, 
sócio-diretor.

A maior recomendação aos colabo-
radores que tratam do gerenciamento de 
categorias é atentar ao prazo de validade 
dos artigos. O objetivo é evitar encalhe 
no estoque, especialmente dos que pre-
cisam ser retirados porque chegaram a 
seu vencimento. “É preferível vender 
mais barato que fazer uma troca”, diz o 
supermercadista, referindo-se às eventuais 
promoções que são realizadas para liquidar 
esses produtos.

Para as situações de avaria, em que a 
substituição dos lotes é necessária, a de-
volução à indústria costuma acontecer nos 
dias de reabastecimento. “É interesse do 
próprio fornecedor ter uma mercadoria em 
condições de venda”, entende Righi.

Vantagens
A rastreabilidade na cadeia de suprimentos 

serve para:

Conhecer – saber a origem dos produtos.

Atestar a qualidade – orgânicos, por 

exemplo, exigem certificação 

de que não foram tratados com 

pesticidas químicos.

Organizar a logística – peças de vestuário 

podem ser divididas por cores e 

tamanhos; alimentos, conforme a data 

de validade.

Facilitar o recall – no caso de lotes com 

irregularidades, sabe-se exatamente 

quais lojas os estão comercializando.

Resguardar as partes envolvidas – sabendo 

por onde a mercadoria passou e quem 

a manuseou, é mais fácil verificar em 

que momento houve problema.

Códigos armazenam informações 
sobre a procedência e a qualidade 
dos produtos
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As compras por impulso são boa fonte de faturamento para os supermercados, 

pois envolvem itens de desembolso pequeno e assim podem atingir todas as 

classes sociais. Em determinadas categorias, chegam a representar até 70% das 

vendas. O segredo é estimular o consumidor a levar produtos não programadosEstímulo ao desejo
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Criança é consumidor
potencial consumidor das crianças não pode 
ser desprezado. Na gôndola normal, por mais 

que o supermercado coloque o produto à altura 
da mão dos pequenos, sempre há mães e pais que 
evitam o corredor dos chocolates ou salgadinhos. 
O estande no check-out, entretanto, não tem 
como ser driblado.  Outro produto com boa saída 
neste espaço são os gibis e os passatempos infan-
tis, multicoloridos, com brindes agregados. 

Degustação de produtos
standes de demonstração de novos produtos 
atraem os consumidores para experimen-
tarem um bom lançamento, induzindo a 
compra não programada. Os fabricantes 
costumam ser aliados na iniciativa, que 
prioriza itens de qualidade diferenciada. O 
merchandising no ponto de venda é uma 
das ações estratégicas de melhor resultado 
e evita que produtos desapareçam no muro 
de itens disponíveis dentro da loja.

O

Cereais matinais
s cereais matinais representam uma categoria 
importante para ser trabalhada em pontos ex-

tras e ilhas. Em geral, o produto divide o corredor 
com categorias infantis e jovens. “Nossas pesquisas, 
todavia, indicam o crescimento do consumo pelo 
segmento adulto, onde estão as granolas e produtos 
integrais. A pessoa que mora sozinha não entra em 
contato com os setores infantis e adolescentes. Ou-
tra dica é posicioná-los perto da padaria, lembrando 
a ocasião do café da manhã”, propõe o analista de 
mercado do Instituto Nielsen, Ramon Cassel. 

O

E

Música ambiente
úsica calma faz com que as pessoas demorem 
mais para comprar e gastem mais dinheiro. 
Música alta faz com que andem rapidamente 
pela loja, neutralizando as estratégias e re-
duzindo compras. E a música clássica faz as 
pessoas comprarem produtos mais caros. Ta-
bloides e panfletos estimulantes, à disposição 
na entrada da loja, também podem chamar a 
atenção do consumidor para itens em promo-
ção cuja compra não estava programada.
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Distração na fila
ntes de pagar pelo que está levando, o cliente 
geralmente precisa enfrentar filas. Para distrai-

lo, uma das formas encontradas por certas redes de 
supermercados enquanto ele espera sua vez de passar 
pelo caixa é oferecer-lhe revistas semanais, passatem-
pos e outras publicações. Ao mesmo tempo em que 
o entretém, a loja recheia o cofre com uma renda 
adicional, proveniente da venda de mercadorias que 
podem lhe dar boa margem de lucro. Enquanto os 
chocolates custem de R$1,50 a R$ 3, as revistas 
custam de R$ 10 a R$ 15.

Fome alavanca compras
algadinhos são extremamente atraente nos es-
tandes do check-out. Foram eles os primeiros 

a ocupar o espaço. Agora, são oferecidos também 
chocolates, gomas, pilhas, lâminas de barbear e 
refrigerantes. “Se o cliente percorreu a loja por 
uma hora e meia ou chegou antes de fazer uma 
refeição, muito provavelmente está com fome. 
Os produtos que agradam ao paladar da maioria 
e podem ser consumidos em embalagens indivi-
duais imediatamente, sem grande desembolso, 
chamam a atenção”, relata Cassel. Outra dica é 
posicionar os salgadinhos perto das cervejas.

Promoções regulares
boa relação de compra ocorre em um am-
biente agradável e eficaz. Invista no inusitado, 
no encantamento do cliente. As promoções 
são sempre boas alternativas para alavancar 
compras por impulso: atrele-as ao preço do 
produto, como uma vantagem extra, como 
“compre um e leve dois” ou algum desconto 
especial. Dificilmente esse tipo de merchan-
dising não dará retorno. A regularidade e a 
renovação das promoções estão relacionadas 
ao ciclo de visitas das pessoas.

A

S

A

Fonte consultada: Ramon Cassel, analista de Mercado da Nielsen

Sinergia com indústria
importante haver sinergia entre a indústria 
e o autosserviço, para que os investimentos 
da primeira na promoção de produtos não 
encontrem complicadores no segundo. É 
importante definir calendários para que 
os planos sejam bem executados. Quanto 
mais uma categoria é propensa à compra 
por impulso, mais pontos de interrupção 
diferenciados podem existir na loja (ilhas, 
terminais, displays). Mesmo quem vai ao 
supermercado com uma lista de produtos 
sente-se tentado a levar itens promocionais, 
de consumo imediato e de valor baixo.

É
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de negócios gaúchas voltaram a 
crescer acima da média do setor supermerca-
dista no ano passado, aumentando para 14,8% 
sua participação no faturamento total dos su-
permercados no RS. O bom momento sucedeu 
um período de ajustes e de redução no número 
de associados em 2012. O incremento nomi-
nal no ganho dessas centrais em 2013 foi de 
16,86% sobre o período anterior, o que significa 
uma alta real de 10,9% – já deflacionada pelo 
IPCA/IBGE. Os dados são do Ranking Agas das 
Centrais de Negócios, divulgado no dia 16 de 
junho pelo presidente da Associação Gaúcha de 

Supermercados, Antônio Cesa Longo. O estudo 
mapeia o desempenho das 14 principais redes 
de compras do autosserviço do Estado e aponta 
as tendências do segmento – surgido em Santa 
Maria nos anos 80 – para os próximos meses. 

Segundo o levantamento, os míni e super-
mercados ligados às centrais de negócios gaúchas 
registraram, juntos, um faturamento total de 
R$ 3,2 bilhões, quase 15% dos R$ 21,9 bilhões 
que passaram pelos caixas dos supermercados 
do RS em 2013. A participação dessas redes, 
em 2012, era de 14,6% no total do setor. “O 
ranking mostra a evolução das redes que, com 

as centrais

rescimento   
real de 10,9% 

C Centrais de 

negócios aumentam 

participação no setor 

supermercadista 

gaúcho e mostram a 

força dos pequenos

Classifi-
cação/13

Classifi-
cação/12 Nome da empresa Localidade Faturamento 

Bruto (R$)
Número de
check-outs 

Número
 de lojas

Área de
vendas m2

Número de 
funcionários

Faturamento
R$/m²

Faturamento
R$/check-outs 

Faturamento
R$/func.

Faturamento
R$/loja

Funcionários/
100 m²

Check-outs/
loja

m²/
check-outs m²/loja

58.850

42.811

23.220

23.233

51.603

19.009

21.800

12.450

14.720

17.100

9.547

6.678

2.340

3.330

306.691

1690

2659

1432

1648

1447

1106

570

483

531

408

221

173

103

145

12.616

 R$ 11.106 

 R$ 13.834 

 R$ 18.025 

 R$ 16.195 

 R$ 5.155 

 R$ 11.573 

 R$ 9.693 

 R$ 11.810 

 R$ 9.268 

 R$ 5.743 

 R$ 5.885 

 R$ 4.982 

 R$ 13.846 

 R$ 8.578 

 10.662 

 1.488.748 

 1.587.804 

 2.082.240 

 1.469.719 

  689.119 

 1.383.644 

 1.328.975 

 1.324.684 

 1.466.999 

 677.241 

 668.810 

 950.503 

 1.246.154 

 816.119 

 1.306.946 

 386.722 

 222.734 

 292.270 

 228.306 

 183.829 

 198.914 

 370.714 

 304.430 

 256.932 

 240.686 

 254.208 

 192.298 

 314.563 

 196.994 

 259.193 

 3 

 6 

 6 

 7 

 3 

 6 

 3 

 4 

 4 

 2 

 2 

 3 

 4 

 4 

 

4,11

3

6

6

6

2

6

3

5

5

4

3

2

3

2

3,63

134

115

116

91

134

120

137

112

158

118

114

191

90

95

123

Rede Unimax

Rede Super  

Rede GrandeSul

Rede Unisuper

Redefort

Rede Gaúcha (Super Sul)

Rede Super Útil

Rede Multimercados

Rede União 

Rede da Gente Gaúcha

Rede Super Passo

Rede CNS

Rede Agasuper

Rede Ammpa

Total

Média

Porto Alegre

Santa Maria

Porto Alegre

Porto Alegre

Novo Hamburgo

Cruz Alta

Passo Fundo

Caxias do Sul

Erechim

Casca

Passo Fundo

Santa Rosa

Campo Bom

Porto Alegre

653.560.439,00

592.251.000,00

418.530.263,47

376.248.116,60

266.000.000,00

219.999.353,78

211.307.000,00

147.039.884,80

136.430.872,20

98.200.000,00

56.180.000,00

33.267.596,45

32.400.000,00

28.564.173,00

 3.269.978.699 

439

373

201

256

386

159

159

111

93

145

84

35

26

35

2.502

143

60

36

42

172

26

62

22

17

37

31

17

9

15

689

412

714

645

553

300

731

352

566

866

462

308

393

260

222

445

4.570.353

9.870.850

11.625.841

8.958.288

1.546.512

8.461.514

3.408.177

6.683.631

8.025.345

2.654.054

1.812.258

1.956.917

3.600.000

1.904.278

4.745.978

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

4

3

5

7

6

8

10

9

11

12

13

14



menos associados, encontraram a fórmula para o crescimento susten-
tável”, comenta Longo. “Este também é um sinal de que os pequenos 
supermercados têm um grande diferencial em relação aos grandes, que 
é a possibilidade do olho no olho com o cliente. Entender o consumidor 
é a regra número 1 do supermercado de sucesso.”

O Ranking Agas das Centrais de Negócios de 2013 mostra, ainda, 
a evolução do desempenho dessas companhias a partir do crescimento 
de índices como o seu faturamento por metro quadrado (que cresceu 
8,17% em relação a 2012); a renda por funcionário (que aumentou 
5,07% na comparação com o ano anterior, mesmo com um incremento 
substancial no número de colaboradores); e o faturamento por loja 
(12,35%). O número médio de caixas por loja disponíveis aos clientes 
também aumentou 4%.

Gama de serviços

Juntas, as 14 centrais de compras avaliadas pela Agas reúnem 
689 lojas e empregam diretamente 12.616 funcionários, um au-
mento de 9% na mão de obra em relação ao ano anterior. A par-
ticipação das redes de negócios supermercadistas no PIB estadual 
também subiu, passando de 0,95% em 2012 para 1,05% em 2013. 
Criadas para que, juntas, as menores empresas conseguissem reali-
zar compras em maior volume e negociar preços semelhantes aos 
praticados pelos fornecedores às grandes companhias varejistas, 
as centrais vêm ampliando seu leque, conforme o presidente do 
Comitê Agas das Centrais de Negócio, Cláudio Schwerz. “Hoje, 
as redes estão organizadas de modo a oferecer uma gama cada vez 
maior de serviços aos seus associados, como análises jurídicas, de 
marketing, auxílio de nutricionistas, realização de cursos e outras 
ações”, enaltece.

O bom desempenho das lojas associadas às redes ocorreu 
sobretudo devido a investimentos em ampliações de lojas, novas 
filiais, modernização e maior variedade do mix de produtos. “Os 

Classifi-
cação/13

Classifi-
cação/12 Nome da empresa Localidade Faturamento 

Bruto (R$)
Número de
check-outs 

Número
 de lojas

Área de
vendas m2

Número de 
funcionários

Faturamento
R$/m²

Faturamento
R$/check-outs 

Faturamento
R$/func.

Faturamento
R$/loja

Funcionários/
100 m²

Check-outs/
loja

m²/
check-outs m²/loja

58.850

42.811

23.220

23.233

51.603

19.009

21.800

12.450

14.720

17.100

9.547

6.678

2.340

3.330

306.691

1690

2659

1432

1648

1447

1106

570

483

531

408

221

173

103

145

12.616

 R$ 11.106 

 R$ 13.834 

 R$ 18.025 

 R$ 16.195 

 R$ 5.155 

 R$ 11.573 

 R$ 9.693 

 R$ 11.810 

 R$ 9.268 

 R$ 5.743 

 R$ 5.885 

 R$ 4.982 

 R$ 13.846 

 R$ 8.578 

 10.662 

 1.488.748 

 1.587.804 

 2.082.240 

 1.469.719 

  689.119 

 1.383.644 

 1.328.975 

 1.324.684 

 1.466.999 

 677.241 

 668.810 

 950.503 

 1.246.154 

 816.119 

 1.306.946 

 386.722 

 222.734 

 292.270 

 228.306 

 183.829 

 198.914 

 370.714 

 304.430 

 256.932 

 240.686 

 254.208 

 192.298 

 314.563 

 196.994 

 259.193 

 3 

 6 

 6 

 7 

 3 

 6 

 3 

 4 

 4 

 2 

 2 

 3 

 4 

 4 

 

4,11

3

6

6

6

2

6

3

5

5

4

3

2

3

2

3,63

134

115

116

91

134

120

137

112

158

118

114

191

90

95

123

Rede Unimax

Rede Super  

Rede GrandeSul

Rede Unisuper

Redefort

Rede Gaúcha (Super Sul)

Rede Super Útil

Rede Multimercados

Rede União 

Rede da Gente Gaúcha

Rede Super Passo

Rede CNS

Rede Agasuper

Rede Ammpa

Total

Média

Porto Alegre

Santa Maria

Porto Alegre

Porto Alegre

Novo Hamburgo

Cruz Alta

Passo Fundo

Caxias do Sul

Erechim

Casca

Passo Fundo

Santa Rosa

Campo Bom

Porto Alegre

653.560.439,00

592.251.000,00

418.530.263,47

376.248.116,60

266.000.000,00

219.999.353,78

211.307.000,00

147.039.884,80

136.430.872,20

98.200.000,00

56.180.000,00

33.267.596,45

32.400.000,00

28.564.173,00

 3.269.978.699 

439

373

201

256

386

159

159

111

93

145

84

35

26

35

2.502

143

60

36

42

172

26

62

22

17

37

31

17

9

15

689

412

714

645

553

300

731

352

566

866

462

308

393

260

222

445

4.570.353

9.870.850

11.625.841

8.958.288

1.546.512

8.461.514

3.408.177

6.683.631

8.025.345

2.654.054

1.812.258

1.956.917

3.600.000

1.904.278

4.745.978

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

4

3

5

7

6

8

10

9

11

12

13

14
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para crescer com segurança, sabendo que 
não estão sozinhos para enfrentarem os 
desafios do setor”, garante o presidente 
do Comitê das Centrais e da RedeCen, 
a “central das centrais”, que congrega as 

redes de compras do Estado. “Sabemos da 
responsabilidade das centrais de negócios 
na vida das empresas associadas, permitindo 
que pequenas, médias e grandes empresas 
gaúchas tenham fôlego e ainda consigam 
crescer em um panorama cada vez mais 

As 14 maiores em faturamento por m2 As 14 maiores em faturamento por check-out

Classificação Classificação

3

4

13

2

8

6

1

7

9

14

11

10

5

12

3

2

1

4

9

6

7

8

13

12

14

5

10

11

Fat./m² (R$) Fat/check-out (R$)

 18.025 

 16.195 

 13.846 

 13.834 

 11.810 

 11.573 

 11.106 

9.693 

 9.268 

 8.578 

 5.885 

 5.743 

 5.155 

 4.982 

 2.082.240 

 1.587.804 

 1.488.748 

 1.469.719 

 1.466.999 

 1.383.644 

 1.328.975 

 1.324.684 

 1.246.154 

 950.503 

 816.119 

 689.119 

 677.241 

 668.810 

Rede GrandeSul

Rede Unisuper

Rede Agasuper

Rede Super  

Rede Multimercados

Rede Gaúcha (Super Sul)

Rede Unimax

Rede Super Util

Rede União 

Rede Ammpa

Rede Super Passo

Rede da Gente Gaúcha

Redefort

Rede CNS

Rede GrandeSul

Rede Super  

Rede Unimax

Rede Unisuper

Rede União 

Rede Gaúcha (Super Sul)

Rede Super Útil

Rede Multimercados

Rede Agasuper

Rede CNS

Rede Ammpa

Redefort

Rede da Gente Gaúcha

Rede Super Passo

Nome da rede Nome da rede

As 5 maiores no mercado de trabalho

Classificação

1

2

3

4

5

(%)

21,08%

13,40%

13,06%

11,47%

11,35%

70,36%

Rede Super  

Rede Unimax

Rede Unisuper

Redefort

Rede GrandeSul

Nome da rede

Participação total das 5 maiores 

As 5 maiores em participação no mercado

Classificação

1

2

3

4

5

(%)

20,19%

18,30%

12,93%

11,62%

8,22%

71,26%

Rede Unimax

Rede Super  

Rede GrandeSul

Rede Unisuper

Redefort

Nome da rede

Participação total das 5 maiores 

Classificação 

As que mais cresceram em faturamento 1

58.376.442,00

59.600.000,00

326.785.715,00

46.368.410,00

221.000.000,00

186.305.920,00

126.901.970,00

521.197.000,00

29.160.000,00

600.180.000,00

26.391.569,00

362.661.146,78

204.710.000,00

2.769.638.173 Total

9

10

3

11

5

6

8

2

13

1

14

4

7

Total

Crescim. do faturamentoFaturamento 2013 (R$)Faturamento 2012 (R$)

136.430.872,20

98.200.000,00

418.530.263,47

56.180.000,00

266.000.000,00

219.999.353,78

147.039.884,80

592.251.000,00

32.400.000,00

653.560.439,00

28.564.173,00

376.248.116,60

211.307.000,00

3.236.711.103 

133,71%

64,77%

28,07%

21,16%

20,36%

18,09%

15,87%

13,63%

11,11%

8,89%

8,23%

3,75%

3,22%

16,86%

Rede União 

Rede da Gente Gaúcha

Rede GrandeSul

Rede Super Passo

Redefort

Rede Gaúcha (Super Sul)

Rede Multimercados

Rede Super  

Rede Agasuper

Rede Unimax

Rede Ammpa

Rede Unisuper

Rede Super Útil

Nome da rede

1 O comparativo analisa as Centrais de Negócios participantes em 2012 e 2013.
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competitivo e concentrado”, conclui. Soma-
das, as cinco maiores centrais de compras 
do Rio Grande do Sul correspondem a 
71,26% do total de faturamento das redes 
e concentram 70,36% da mão de obra. Na 
comparação com 2012, as redes com maior 
percentual de crescimento são, pela ordem, 
a Rede União, de Erechim, com 133,7%, 
a Rede da Gente Gaúcha, de Casca, com 
64,7%, e a Rede Grandesul, de Porto Ale-
gre, com 28%.

Transparência e logística

A Unimax obteve novamente o primeiro 
lugar no ranking, pelo quarto ano consecutivo. 
“Trabalhamos com transparência, expondo todos 
os números e balancetes, este é o nosso diferen-
cial”, acredita o presidente, Moacir Ceccatto. 
O número de check-out aumentou de 400 para 
439, acompanhando o número de lojas, de 133 
para 143. “A Unimax não visa ao lucro, por 
isso o associado vem, e temos parceria com os 

fornecedores para beneficiá-los com o sorteio 
de produtos como carros e motos, o que ajuda 
a alavancar as vendas.” A performance de líder 

Bertagnolli: Rede Super aposta em novo 
software de compras para crescer ainda mais
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Faturamento das participantes 2012 e 2013

Faturamento Nominal (R$)  

Faturamento Real² (R$)  

Participação no PIB do Estado³ 

Participação no faturamento do setor4

2012 2013

R$ 2.830.194.375,00

R$ 2.664.911.023,00

0,95%

14,66%

R$ 3.269.978.699,30

R$ 3.076.722.958,17

1,05%

14,88%

1 O comparativo leva em consideração as Centrais de Negócios participantes do Ranking AGAS 2012 e 2013    

2 O Faturamento Real foi calculado usando-se índice de inflação IPCA/IBGE para 2012 (5,84%) e 2013 (5,91%)  

3 O PIB do RS, estimado pela FEE, foi calculado em R$ 296,3 bilhões em 2012 e R$ 310,5 bilhões em 2013

4 O faturamento do setor, estimado pela Agas, foi calculado em R$ 19,3 bi em 2012 e R$ 21,9 bi em 2013

Informação

Evolução das redes1

 R$ 2.769.638.173 

670

2.340

11.473

285.130

9.857

1.209.485

246.683

4.224.171

4,0

3,5

123,0

429,0

Faturamento

Nº de Lojas

Nº de Check-outs

Nº de Funcionário

Área de Vendas/m²

Faturamento/m²

Faturamento/check-out

Faturamento/funcionário

Faturamento/loja

Funcionário/100m2

Check-out/loja

m²/check-out

m²/loja

2012 2013 Variação

 R$ 3.236.711.103 

689

2.502

12.616

306.691

10.662

1.306.946

259.193

4.745.978

4,1

3,6

123,0

445,0

16,86%

2,84%

6,92%

9,96%

7,56%

8,17%

8,06%

5,07%

12,35%

2,75%

4,01%

0,00%

3,73%



74 Revista AGAS (julho/agosto 2014)

c
e

n
tr

ai
sd

e
n

e
g

ó
c

io
s não o anima para o restante do ano, todavia. 

“Não esperamos muito mais do que 2013, pois 
a inflação prejudica o setor, inibindo o consumo. 
Temos a sensação de que seu índice real é maior 
do que o divulgado”, protesta.

A Rede Super, de Santa Maria, também 
ocupa o segundo lugar de forma consecutiva. 
O presidente, Ibanez Bertagnolli, está satisfeito 
com os resultados. “Procuramos melhorar o 
nível e os volumes de negócios com um sistema 
de compras ágil e voltado para também oferecer 
contrapartidas às empresas fornecedoras”, diz. 
“Outro ponto importante é a agilidade das cargas 
e descargas em nosso centro de distribuição, 
que por ser amplo e bem-estruturado permite 
recebermos entregas centralizadas e liberarmos 
as cargas minimizando o tempo nestas opera-
ções.” As perspectivas da Rede Super são boas 
para o restante de 2014. “Entraremos com novo 
software de compras bem mais completo e mo-
derno, e apostamos nos parceiros e franqueados 
com vistas a um crescimento natural”, conta. 

A porto-alegrense Rede GrandeSul subiu 
uma posição, do quarto para o terceiro lugar, su-
perando a Rede Unisuper. O presidente, Danilo 
Tiziani, mesmo assim, lamenta a perda de três 
lojas de boas vendas, mesmo com o aumento de 
receita de R$ 326 milhões para R$ 418 milhões 

(+28%). “Estamos nos reestruturando para al-
cançar um modelo com maior responsabilidade 
por parte dos associados. Muitos empresários se 
associam achando que vão resolver todos os seus 
problemas, mas uma rede não é tábua de salva-
ção”, observa. Ele confia em bons negócios para 
o futuro próximo, em decorrência da contratação 
de uma transportadora para fazer a logística da 
central: “Antes muitos produtos eram retirados 
na Ceasa, e agora eles são entregues diretamente 
no endereço. É uma escolha prática que nos pos-
sibilitará um salto para o ano que vem.”

Forte expansão 

Na Redefort, de Novo Hamburgo, a 
repetição do quinto lugar foi bem recebida 
pelo presidente, Elói Weber. O fatura-
mento bruto subiu de R$ 221 milhões 
para R$ 266 milhões. “A performance do 
último ano é decorrente do nosso foco 
em expansão, de 157 lojas para 178, mais 
recentemente. Muitas dessas vivenciaram 
crescimento, e vários associados investiram 
nos seus negócios e abriram filiais”, explica. 
O objetivo, segundo Weber, é passar de 200 
lojas até o final do ano. “Acredito também 
que a união das redes colaborará conosco”, 
opina. A maior dificuldade da central é a 
forte concorrência, principalmente com as 
multinacionais. “Como nossos mercados são 
de bairro, e eles estão invadindo principal-
mente os bairros com mercados menores, 
há disputa direta de mercado.”

A Rede União, de Erechim, foi quem 
apresentou o maior índice de crescimento, 
de um ano para o outro, entre todas as 14 
centrais de negócio: 133,7%. “O período 
marcou uma forte expansão de nossa rede. 
Passamos por um processo de reestrutu-
ração, alguns supermercados saíram e em-
presários novos nos procuraram. Tivemos 
o ingresso de oito novos associados, somos 
17 agora”, frisou o presidente Ademir 
Fávero, do Super Querência. “Aumentou 
também a região de abrangência, ganhamos 
lojas em Passo Fundo e Guaporé.” Com 
15 anos de história, sem centro de distri-
buição, a Rede União encontra-se na nona 
colocação no ranking geral.

Fávero: crescimento recorde devido ao 
ingresso de oito novos associados
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sete anos de espera, a Copa 
do Mundo no Brasil chegou e, durante um mês, 
mexeu com a rotina dos brasileiros. Entre as 12 
cidades-sede, a festa dos torcedores estrangeiros, 
que reuniu multidões a caminho dos estádios, 
criou cenas icônicas do período, mostrando que a 
interação entre estrangeiros e brasileiros deu certo. 
Por outro lado, a Copa também será lembrada pelo 
fraco desempenho da seleção brasileira dentro de 

campo. Mas, entre altos e baixos, há quem veja 
razão para comemorar. O próprio governo destaca 
o sucesso da Copa como um feito que vai deixar 
resultados. Um dos legados é financeiro: segundo 
estimativa da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), o Mundial deve responder 
pelo acréscimo de R$ 30 bilhões na economia 
brasileira. De acordo com levantamento realizado 
pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria 
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Sucesso 
fora de campo

Se dentro das 

quatro linhas o 

resultado da Copa 

do Mundo não 

foi tão favorável à 

seleção brasileira, 

fora delas há 

motivos para 

comemorar
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para o calendário farroupilha, seja com materiais de comunicação impressos 
(como cartazes e panfletos), elementos visuais (uso da chaleira, do chimar-
rão e do fogo de chão), sonoros (músicas nativas ou tradicionalistas) e até 
mesmo olfativos (o cheiro característico do churrasco, por exemplo).

Área temática

Outra sugestão da consultora é que o varejista crie uma área temá-
tica no seu estabelecimento comercial mostrando os hábitos do gaúcho. 
“Pode-se combinar com fornecedores a demonstração das formas de 
preparar o mate, explicação dos melhores cortes e tipos de carne para 
o churrasco, além de receitas campeiras”, propõe Marise, ressaltando 
que a vivência agrega valor à ação. “Assim, o cliente sai do mercado 
informado, com uma nova experiência.”

Na seção de hortifrutigranjeiros, ela diz que uma opção criativa é 
aproveitar as cores das frutas e verduras para montar uma bandeira do 
Rio Grande do Sul. “Utilizar-se dos símbolos do Estado gera um certo 
encantamento. É como se o comerciante deixasse um recado ao cliente, 
mostrando que se lembrou dele”, aconselha. A disposição dos produtos 
nas gôndolas é mais um aspecto que precisa ser bem planejado, valori-
zando os itens de apelo local, como garrafas térmicas, cuias, bombas de 
chimarrão e espetos. O supermercadista pode criar também uma cesta 
de compras, com produtos típicos como o charque, o pinhão e a lingui-
ça, agregados à carne do churrasco e a erva-mate, que já têm presença 
constante no carrinho das famílias gaúchas. Junto ao mix de gastronomia, 
pode-se oferecer ainda a degustação de vinhos e outras bebidas feitas no 
Estado, mostrar marcas locais, além de se promover a distribuição de 
brindes com apelo ao 20 de setembro.

Fazer uma adesivagem especial, com mensagens alusivas à data, 
ensina Marise, pode funcionar como um convite para que o consumi-
dor percorra departamentos estratégicos. Recursos aéreos, o uso de 
móbiles e formas geométricas também ajudam a chamar a atenção dos 
consumidores para promoções referentes à data, podendo se refletir 
no aumento das vendas. 

Fidelização dos clientes

Para conquistar o cliente, a consultora diz que os supermercadistas 
podem organizar promoções exclusivas com os fabricantes, prevendo o uso 
de embalagens temáticas ou um lote especial de produtos em alusão à data. 
Mesmo que a campanha seja organizada em rede, Marise explica que a práti-
ca de cada ponto de venda dependerá do envolvimento e da criatividade das 
equipes. “O resultado dependerá dos talentos de cada loja. Em alguns locais 
esse diferencial é tão positivo que muitos esperam para ver a performance 
da loja. O cliente quer saber o que eles prepararam desta vez”, explica a 
publicitária, indicando que essa memória positiva impacta diretamente na 
relação de compra e na fidelização do cliente. Incentivando a participação 
das equipes, do gerente e dos líderes de departamento, podem fazer um 
brainstorming com os colaboradores, construindo juntos as programações 
para a data. “Pode-se promover um concurso interno, premiando os melho-



atendeu às necessidades em todos os locais em 
que foi implantado. “Independentemente da 
loja, todas atenderam estrangeiros”, destaca o 
gerente. Em frente às lojas, foram colocados 
cartazes informando da presença dos traduto-
res. De acordo com Assis, nos dias de jogos, 
tanto de seleções estrangeiras como do Brasil, 
o movimento antes da partida era maior. Entre 
os visitantes internacionais, a grande procura 
era por produtos de marcas globais. 

Embora não tenha um levantamento 
fechado, Assis assegura que as vendas pro-
grediram nos meses em que ocorrem os 
jogos mundiais, com elevação em produtos 
específicos. Entre os clientes, a ação fez su-
cesso, mesmo entre aqueles que são daqui. 
“Muitos dos nossos clientes habituais vieram 
nos cumprimentar pela iniciativa. Tivemos 
um retorno e um reconhecimento muito 
grande por essa ideia.”

Chance para promoções

Em Igrejinha, a rede de supermercados Lanz 
iniciou em fevereiro uma campanha promocional 
alusiva ao Mundial. O objetivo era sortear entre os 
clientes das três lojas camisetas oficiais da seleção 
brasileira, bolas oficiais e vales-churrasco de R$ 
150. A promoção Torcida Campeã foi encerrada no 
dia 12 de julho, véspera da final da Copa do Mundo. 
O proprietário da rede, Ezequiel Stein, comenta 
que a campanha levou a empresa a apostar em co-
municação visual. Assim, foram colocados banners 
nas lojas e as sacolinhas também foram alteradas 
por um modelo especial para a campanha.

Como resultado final, a empresa auferiu 
aumento de venda geral, de 5%, revela Stein. 

“Está difícil de mensurar os resultados deste 
ano porque não se teve boas vendas”, comenta. 
Diferentemente da expectativa, as carnes não 
tiveram tanta saída. “Programávamos vender mais 
carnes para os churrascos”, acrescenta. Uma das 
justificativas para que as carnes não tenham tido 
tanta saída é que os horários dos jogos não favo-
receram o interesse pelo churrasco, um dos itens 
que mais agradam aos torcedores. De acordo com 
Stein, neste ano, a preferência acabou ficando com 
produtos para serem consumidos durante os jogos, 
como salgadinhos, bebidas, cerveja e chocolate. 

Copa padrão RS

A capital gaúcha recebeu mais de 350 mil 
turistas estrangeiros e 200 mil nacionais para 
cinco jogos que foram realizados na cidade. 
O sucesso foi tão evidente que o prefeito de 
Porto Alegre, José Fortunati, pretende manter 
o caminho do gol nos dias de jogos importan-
tes no Beira-Rio. Com a duplicação da avenida 
Voluntários da Pátria, quando estiver concluí-
da, será possível ter um Caminho do Gol para 
a Arena do Grêmio também. Alguns legados 
ficaram para os porto-alegrenses. Como na 
ampliação dos pontos de acesso livre à inter-
net sem fio, disponível em pontos turísticos 
da cidade. O aeroporto também recebeu 
melhorias, como a instalação do dispositivo 
para favorecer o tráfego aéreo em condições 
climáticas adversas, como o nevoeiro. 

Segundo o governador do Estado, Tarso 
Genro, os visitantes geraram um movimento 
de R$ 1 bilhão na economia gaúcha. Em média, 
cada turista gastou R$ 3 mil em hospedagem, 
transporte, alimentação e demais despesas. 
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feira supermercadista do Cone Sul chega 
à sua 33ª edição. A ExpoAgas 2014 acontece de 19 
a 21 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, 
em Porto Alegre. Varejistas, fornecedores e demais 
profissionais do setor terão novamente a oportuni-
dade de fechar bons negócios, reforçar parcerias e 
aprender com os cursos e palestras oferecidos pela 
Associação Gaúcha de Supermercados.

Os números evidenciam o sucesso do evento: 
em 2013, foram 37,8 mil visitantes, representando 
4,1 mil empresas diferentes. A feira gerou mais 
de R$ 333,9 milhões em negócios somente no 
ano passado e a expectativa é que, nesta edição, 

os bons resultados se repitam. Além disso, a pro-
gramação também vem com novidades.

Com os espaços para os estandes totalmente 
preenchidos, a ExpoAgas contará com uma pro-
gramação paralela à feira de negócios. Na terça-
feira (19), acontece a cerimônia de abertura. A 
solenidade homenageará o fundador da marca 
Isabela, Moisés Michelon, com o título de Super-
mercadista Honorário. O atual diretor do Hotel 
Villa Michelon, em Bento Gonçalves, foi pioneiro 
em feiras supermercadistas no Estado e grande 
incentivador da primeira edição da ExpoAgas, que 
contava com apenas 12 expositores.

A hora 
dos negócios

A maior feira 

supermercadista do Cone 

Sul acontece entre 19 

e 21 de agosto. Visitas 

técnicas, workshops, 

cursos e palestras são 

destaques desta edição

Ca
rlo

ta
 P

au
ls

a maior

80 Revista AGAS (julho/agosto 2014)





e
xp

o
ag

as
2

0
1

4
Palestras magnas

Seguindo a tradição de anos anteriores, 
a 33ª ExpoAgas terá palestras magnas em 
todos os dias do evento. Sempre no Teatro 
do Sesi, as apresentações serão uma opor-
tunidade para que o empresariado conheça 
histórias motivadoras e ensinamentos de 
grandes especialistas.

No dia 19, quem sobe ao palco, às 10h, 
é o maestro João Carlos Martins. Intitulada A 
música venceu, a fala é um resumo da traje-
tória do artista. Pianista renomado, ele che-
gou a perder o movimento das mãos e teve 
que enfrentar diversos percalços, incluindo 
22 cirurgias. “A mensagem é de superação, 
de como se reinventar”, sintetiza Martins, 
que, hoje, rege mais de 100 concertos por 
ano. Também há um comparativo entre o 
trabalho de uma organização e a harmonia 
entre músicos. “Se uma empresa vai bem, 
dizem que funciona como uma orquestra”, 
lembra o maestro.

A palestra do dia 20, também às 10h, 
é A vida que vale a pena ser vivida, mi-
nistrada pelo consultor e escritor Clóvis 
de Barros Filho. “Minha abordagem vai se 
basear em um percurso filosófico sobre as 
teorias referentes à ‘boa vida’ e à ‘felicida-
de’. Pretendo relacionar esses temas com 
minha própria história”, adianta. Co-autor 
de livros como A Filosofia explica as gran-
des questões da humanidade e O executivo 

e o martelo – reflexões fora da caixa sobre 
ética nos negócios, o também professor da 
USP promete uma manhã descontraída e 
rica em conteúdo.

Tomando carona numa temática super-
popular, o futebol, Clovis Tavares apresenta, 
às 10h do dia 21, A arte de fazer gols trans-
formando desafios em oportunidades. A ideia 
é associar o esporte à arte de administrar e 
vender. “O empresário e sua equipe precisam 
ter habilidades para driblar os obstáculos, criar 
jogadas novas, sair da marcação da concor-
rência e, principalmente, saber passar a bola 
para finalizar o que foi planejado”, compara. 
Tavares, que já palestrou na ExpoAgas em 
outras oportunidades, elogia o público: “São 
pessoas preparadas e focadas em qualidade, 
que buscam sempre superar resultados”.

O último dia de evento apresentará, ain-
da, uma segunda palestra magna, às 14h. Desta 
vez, quem assume o palco é Max Gehringer, 
especialista em gestão e negócios. A palestra 
Mercado de trabalho: postura empreendedora 
na construção de carreira trará um pouco dos 
ensinamentos do ex-executivo, que já esteve 
à frente de grandes corporações, como Pepsi-
Cola, Pullman/Santista Alimentos e Elma 
Chips. Gehringer também é conhecido como 
comentarista da rádio CBN e do programa 
Fantástico, da Rede Globo, além de assinar 
uma coluna na Revista Época. As palestras 
magnas da ExpoAgas 2014 têm patrocínio de 
Roseflor, Tramontina, GS1 e Banrisul.

A ExpoAgas também apresentará o Se-
minário de RH na tarde do dia 21, no Teatro 
do Sesi, com Nayra Maia, diretora do Super 
Maia, de Brasília, e Maria Augusta de Cesaro, 
diretora de RH da Unidasul. 

A leveza delas

Na tarde da terça-feira (19), às 16h, o Salão 
de Convenções será o espaço do Agas Mulher. A 
palestra A arte de ser leve, da jornalista e escritora 
Leila Ferreira, traz uma reflexão descontraída sobre 
posturas que devem ser adotadas para dirimir o peso 
do dia a dia. “Não adianta fazer Pilates, tomar chá 
verde e sair tendo conflitos”, observa.

A palestrante reclama que a rotina atarefada 
tem tornado as pessoas mais estressadas e ansiosas, 

Max Gehringer ensinará como ser o 
empreendedor da própria carreira
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o que compromete a qualidade de vida. Abandonam-
se, assim, a gentileza, o bom humor e as pausas essen-
ciais para a saúde, tanto a física quanto a mental. O 
desafio feminino é ainda maior. Tendo que adminis-
trar carreira, família, tarefas domésticas e cuidados 
com a beleza, não se fala mais de jornada dupla, 
mas de jornadas quádruplas, ou até quíntuplas. As 
mulheres enfrentam dois inimigos que a jornalista 
considera seculares: o perfeccionismo e a culpa, ou 
seja, a pressão de desempenhar bem diversas fun-
ções e o remorso por não conseguir agir sem falhas. 
“Elas assumem a responsabilidade por tudo o que dá 
errado e cobram de si mesmas a perfeição.” 

Para o encontro com as representantes do 
setor supermercadista, a expectativa é de cum-
plicidade. “A troca de ideias entre mulheres é 
sempre muito fértil. Quando se encontram, elas 
têm a capacidade de se confortarem”, relata Leila, 
lembrando de preocupações recorrentes entre 
os diferentes públicos que encontra Brasil afora: 
“Relacionamentos infelizes, carga de trabalho e a 
ditadura da estética – não poder engordar nem en-
velhecer – são algumas questões. É impressionante 
como as inquietações, as inseguranças e os sonhos 
se parecem”. O Agas Mulher tem patrocínio de 
Girando Sol, Dove, Tirol e Superpan.

O líder das novas gerações

Atuando no presente para preparar o 
futuro do autosserviço gaúcho, o Agas Jovem 
também tem seu espaço cativo. Frequentador 
assíduo da ExpoAgas, esta é a segunda vez 
que Dado Schneider se apresenta no evento. 
“A Palestra muda, que dei em 2012, foi uma 
das melhores da minha vida. É uma honra ter 
sido chamado novamente”, conta o doutor em 
comunicação e professor da ESPM-Sul.

O convidado sobe ao palco do Salão de 
Convenções na tarde da quarta-feira (20) 
com o tema A moderna liderança por adesão. 
“Faço uma análise do comportamento das 
gerações perante a autoridade”, explica.

Se antigamente a figura de comando era 
imposta, hoje ela é conquistada com a admi-
ração dos colaboradores. A chave dos tempos 
atuais é a adesão, não a coação. “Quando 
acaba a admiração, acaba o respeito. O líder 
tem que ser digno de admiração para a equipe 
aderir ao que ele fala”, aconselha Schneider.

O professor percebe esta lógica inclusi-
ve nos supermercados – nas relações entre o 
operador de caixa e o gerente, por exemplo. 
“Aquele líder autoritário do passado é cons-
tantemente sabotado”, frisa. O encontro do 
Agas Jovem acontece a partir das 16h e tem 
patrocínio de Frumar, Ambev e Fontana.

Maestro João Carlos Martins contará sua 
história de superação e explicar que empresas 
são como uma orquestra
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Leila Ferreira mostrará a 
importância de ser leve no dia a dia
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Visitas técnicas

Uma ação inédita da ExpoAgas 2014 são as 
visitas técnicas, em que grupos de interessados 
poderão conhecer as instalações de diversas com-
panhias. Começando sempre às 13h30, cada saída 
terá uma temática diferente. Os participantes – no 
máximo 30 por dia, mediante pré-inscrição – serão 
acompanhados de instrutores do GES.

Na terça-feira (19), o tema é Centro logístico, 
com ida ao Supermercado Walmart e à Oniz Distri-
buidora. O roteiro da quarta-feira (20), com o tema 
Varejo, inclui o Zaffari do shopping Bourbon Wallig 
e o Asun da Rua da República. Por fim, a visita da 
quinta-feira (21) tratará de Indústria; Vonpar e 
Trivialy abrem as portas para o público.

Palestras e cursos

A programação do Centro de Aperfeiço-
amento Técnico (CAT) será intensa. No dia 
19, a tarde abre com o curso Gerenciamento 
de categorias, conduzido por Alexandre Ri-
beiro, às 14h. Concomitantemente, Juarez 
Freitas e Ricardo Voltolini participam de 
um debate sobre sustentabilidade no Semi-
nário Jurídico. Na sequência, às 16h, vêm a 
palestra Transformando sua loja no maior 
vendedor, de Janer Costa, e o workshop Frios: 
atraindo clientes à friamberia.

Dado Schneider alerta que o líder deve 
ser digno de admiração. Autoridade não é 

imposta, mas conquistada
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previstos o curso Obtendo melhores resul-
tados com fornecedores, com Alexandre Ri-
beiro, e os workshops Padaria: operação com 
pão congelado e Açougue: como trabalhar 
com carnes. Os trabalhos começam às 14h. 
Na segunda metade da tarde, a partir das 
16h, haverá a palestra Mudança no mercado 
brasileiro, com Claudio Czarnobai, e o curso 
Estratégia financeira e o risco da expansão, 
com Alexandre Ribeiro. Todos os encontros 
ocorrem nas salas do CAT, no segundo andar 
do Centro de Eventos. O patrocínio é de 
Superpan e Fontana.

Agende-se!

A 33ª Convenção Gaúcha de Supermerca-
dos – ExpoAgas 2014 acontece de 19 a 21 de 
agosto, no Centro de Eventos da Fiergs (Av. Assis 
Brasil, 8787), em Porto Alegre. As inscrições ainda 
estão abertas e podem ser feitas pelo site da Agas 
(www.agas.com.br). O evento tem patrocínio 
máster de Nestlé, patrocínio global de Eletrofrio 
e Fecomércio-RS e copatrocínio de Piá, Best Beef, 
Ciss, Café Pelé, Parati e Fruki.

Ao fim de cada noite, haverá sorteio de 
prêmios – dois notebooks, um no dia 20 e outro 
no dia 21, e um automóvel Hyundai HB 20 0km 
no dia 21 à noite. Cada R$ 1 mil em compras 
nos expositores participantes da promoção dão 
direito a um cupom. A promoção tem patrocínio 
de Vonpar e é certificada pela Caixa Econômica 
Federal, sob a inscrição nº 6-1018/2014.

ExpoAgas 2014

Quando: de 19 a 21 de agosto

Local: Centro de Eventos da Fiergs (Av. Assis 

Brasil, 8787, Porto Alegre)

Investimento
Varejista sócio da Agas: R$ 50 

Varejista não sócio da Agas: R$ 70 

Fornecedor sócio da Agas: R$ 70 

Fornecedor não sócio da Agas: R$ 120

Visitante: R$ 120

Confira a programação completa no site da 

Agas (www.agas.com.br).
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que surgiu para 
explorar novos nichos e aumentar o faturamento 
de uma cooperativa agrícola, dona de moinho co-
lonial, cujos lucros caíam pela sua incapacidade de 
dar conta da demanda de grãos. O Cairú abriu suas 
portas em 1978, numa Garibaldi de pouco mais 
de 20 mil habitantes, com um mix de apenas 600 
itens e dois check-outs. O começo foi difícil, dada a 
falta de capital de giro e o conhecimento incipiente 
sobre o negócio. “Procuramos informações e dicas 
com os fornecedores e com a própria Agas, visitamos 
grandes redes e copiamos bons exemplos”, lembra 
o presidente Felipe Corbellini.

A abertura do varejo deu solidez financeira 
à empresa graças à perseverança dos agricultores. 
Hoje, a frente comercial da cooperativa atua tam-
bém no mercado de materiais de construção, far-
mácia, confecções e agropecuária. O Supermercado 
Cairú, por sua vez, oferece 48 mil itens, numa área 
de vendas de 4.880m2, com 107 colaboradores e 18 
check-outs. No ano passado, cada um desses caixas 
faturou R$ 3,48 milhões no somatório das compras 
dos 2 mil clientes atendidos em média por dia na 
loja. O resultado alçou o estabelecimento à quarta 
colocação no Ranking Agas na categoria. “Isso é fru-
to do nosso mix bem variado de produtos, aliado ao 
trabalho com boas marcas. Nossa margem de lucro 
é pequena em todos os segmentos, mas temos alto 
giro”, diz Corbellini. 

Foco nos benefícios

Conforme o presidente, o consumidor 
está exigente e atento aos lançamentos da in-
dústria. “Tentamos sempre colocar novidades 
à venda e ofertamos em média três marcas 

por item, para atingir várias classes sociais”, 
afirma. “O segredo do sucesso é fazer o clien-
te se sentir bem dentro do supermercado, 
de modo que ele possa encontrar produtos 
em boas condições. Limpeza e comodidade 
também contam.” 

Para reduzir a rotatividade de colabora-
dores, uma das principais queixas do varejo, o 
Supermercado Cairú realiza ações diferencia-
das. “Reter mão de obra é um desafio, porque 
enfrentamos concorrência de grandes empresas 
ao redor e o jovem não quer trabalhar aos 
sábados.” Assim, há treinamentos e palestras 
motivacionais, são agregados valores na folha 
salarial, prêmios, e o diálogo é estimulado. “Pro-
curamos também nos aproximar das famílias, 
conversando com pais e mães, porque os jovens 
olham o momento e não percebem ganhos a 
longo prazo”, relata Corbellini.  Em 2013, a 
Cooperativa Cairú apontou um crescimento 
de 10,8% no faturamento bruto. Os 1,2 mil 
associados (muitos também fornecedores de 
FLV) receberam a divisão dos lucros depois da 
realização do inventário. Mais de R$ 1 milhão 
foram distribuídos entre benefícios e retornos, 
mantendo o patamar dos três anos anteriores. 
A boa saúde financeira também permite o ofe-
recimento de plano de saúde aos participantes. 
“Assim, o associado cria amor pela causa.”

um supermercado 

D    a lavoura 
para as gôndolas

O Supermercado Cairú, 

de Garibaldi, é parte dos 

negócios da Cooperativa 

Agrícola que leva o 

mesmo nome e foi o 

quarto colocado em maior 

faturamento por check-out 

no último Ranking Agas. 
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-mate já era consumida pelos povos 
indígenas do sul do continente americano muito 
antes da chegada dos europeus, principalmente 
pelos guaranis e caingangues. Os colonizadores, 
quando aportaram por aqui, viram que entre os 
hábitos nativos havia uma bebida feita com folhas 
fragmentadas, tomadas em um pequeno porongo 
por meio de um canudo de taquara, trançado de 
fibras na base para impedir que as partículas das 

folhas fossem ingeridas. Os guaranis chamavam-na 
de caá-i (água de erva saborosa) e diziam que seu 
uso fora transmitido pelo deus Tupã.

Segundo conta Barbosa Lessa no livro A His-
tória do Chimarrão, ao provar o chimarrão, os con-
quistadores realmente o acharam saboroso e alguns 
poucos goles davam uma sensação de bem-estar ao 
organismo. Os jesuítas descobriram como fazer a 
semente germinar e começaram até a exportá-la. 
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Ocartão de 
visitas do gaúcho

O chimarrão ou mate é um símbolo 

da hospitalidade e da cultura do Rio 

Grande do Sul. É um hábito arraigado 

que abrange gente de todas as idades, 

congrega amigos, fomenta a conversa 

e ainda traz benefícios à saúde
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O comércio estabelecido enriqueceu os Sete Povos das 
Missões e levou a erva-mate a espalhar-se pelo Paraguai, 
Bolívia, Argentina, Uruguai, Chile e sul do Brasil. No 
Brasil, o chimarrão, ou mate amargo, é praticamente 
uma assinatura do gauchismo. É um elemento cultural, 
de identificação de um povo. É símbolo da hospitalidade 
e da amizade, um hábito diário de pessoas de todas as 
idades, um costume que passa de mão em mão e já foi 
cantado por artistas e declamado por poetas. Como se 
não bastasse tudo isso, a erva-mate é fonte de saúde. 
Seus flavonoides (antioxidantes vegetais) combatem os 
radicais livres e auxiliam no rejuvenescimento. Rica em 
sais minerais e vitaminas, ela também ajuda na digestão e 
produz efeitos antirreumáticos, diuréticos, estimulantes 
e laxantes. O consumo do produto combate a fadiga e 
proporciona uma sensação de saciedade.

Preços recuam 

No ano passado, o amargo da erva-mate ganhou inten-
sidade com o aumento médio de 60% no preço do quilo 
vendido em supermercados. A seca verificada no verão 
de 2012, somada à geada forte no outono de 2013, cau-
sou muita quebra de folha e a produtividade das erveiras 
gaúchas caiu consideravelmente. “O aumento no custo da 

matéria-prima chegou a 400%, mas apenas uma parte foi repassada ao 
comprador”, revela o presidente do Sindimate-RS, Gilberto Heck.

O cenário ruim, mesmo não tendo gerado queda acentuada no 
consumo, parece ter ficado para trás. Na primavera de 2013, o tem-
po se mostrou excelente para a cultura da erva-mate. “Conseguimos 
repassar preço para o produtor rural, que estava desestimulado. Ele 
fez os tratos devidos na sua lavoura e aumentou a produtividade nos 
ervais”, explica Heck. Em dezembro de 2013, houve estabilização, 

Licor

Ingredientes:
• Meio pacote de erva-mate beneficiada

• Açúcar a gosto

• 2 copos de cachaça

Modo de preparo:
Ferva a erva-mate com um pouco de água. Deixe esfriar. Coloque o 

caldo da erva-mate frio em uma garrafa com a cachaça (em maceração). 

Depois de uma semana, coe a erva-mate que ficará depositada no fundo 

da garrafa. Faça em uma panela um caldo com açúcar (a gosto) e des-

peje dentro da garrafa onde está a erva-mate e a cachaça. Está pronto.

Fonte: Ibramate



e a tendência é que ela se mantenha até o 
fim do ano. O preço recuou 8%, em média. 
“O consumidor aceitou um patamar entre 
R$ 9 e R$ 12 pelo quilo, e assim satisfize-
mos toda a cadeia produtiva no momento, 
remunerando bem o fornecedor e ofere-
cendo erva com qualidade superior”, diz. 
Cerca de 130 mil famílias sobrevivem do 
cultivo da folha nos três estados do sul. A 
indústria do ramo gera ainda de 100 mil a 
120 mil empregos. 

Atualmente, o RS produz 60,8% de 
toda a erva-mate no país. Em 1990, este 
índice era de 92,5%. O Paraná é responsá-
vel por 35,2%, Santa Catarina por 13,5% e 
o Mato Grosso do Sul por 0,5%, segundo 
o IBGE. São mais de 513 mil toneladas 
ao ano, das quais os gaúchos consomem 
65%.  A produtividade dos gaúchos, toda-
via, é maior, uma vez que o Estado detém 
apenas 42,2% da área plantada no país: 35 
mil hectares. A grande região produtora 
é o Vale do Taquari, onde ficam Ilópolis, 
Arvorezinha, Itapuca, Putinga, Fontoura 
Xavier e Anta Gorda.

Novos e surpreendentes usos

Embora a erva-mate seja consumida prio-
ritariamente como chá, no chimarrão, há toda 
uma nova série de produtos sendo fabricados 
tendo como base a ilex paraguaiensis (nome 
científico). A linha de cosméticos é uma das que 

Curiosidades

ara conservar a erva-mate, a melhor 
opção é guardá-la na porta da geladeira, 
como se faz com os laticínios. A medida 
é necessária principalmente no verão, 
porque ela perde cor e sabor em 15 
dias fora dessas condições. Refrigerada, 
dura até 60 dias. As embalagens meta-
lizadas não absorvem umidade, mas é 
preciso vedá-las. 
Quanto à cuia, o ideal é que ela seja usa-
da um dia e outro não, deixando sempre 
secar em local arejado e na sombra, não 
podendo ficar com a boca para baixo, 
para não mofar. 
O chimarrão é mais bem consumido com 
água a 75oC. Não deixe a água ferver. 
Conforme o Ministério da Saúde, a erva 
-mate deve conter o mínimo de 70% de 
folhas e o máximo de 30% de outras par-
tes do ramo. Os tipos à venda nos super-
mercados são: grossa, fina, composta com 
chás, tererê, pura-folha e orgânica.
Desde a colheita da semente, produção 
da muda, plantio, manutenção, poda de 
formação e de colheita, industrialização, 
comercialização e distribuição, a erva-ma-
te leva cinco anos e três meses, ou exatos 
1.890 dias, para chegar à sua cuia. 

P

Chimarrão 
Amargo doce que eu sorvo

Num beijo em lábios de prata.
Tens o perfume da mata
Molhada pelo sereno.
E a cuia, seio moreno,

Que passa de mão em mão
Traduz, no meu chimarrão,

Em sua simplicidade,
A velha hospitalidade

Da gente do meu rincão.

Autor: Glaucus Saraiva (1921-1983), 

folclorista, pesquisador e historiador e 

tradicionalista gaúcho
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Enquete
O aumento verificado no preço da erva-mate 

em 2013, em média de 60%, influenciou seu 

costume de tomar chimarrão?

“Acho o preço caro, mas continuo 
tomando duas vezes por dia. Meu 

hábito não foi alterado.”
Gladis Florentina, cuidadora

“Reduzi muito meu consumo. Acho que 
devemos boicotar aumentos abusivos.”

Magda Chula, aposentada 

“Houve redução no consumo, mas 
não correspondente ao percentual de 

aumento no preço.”
Márcio Scherer, médico 

mais progride. Conforme Heck, pelo menos duas 
indústrias já trabalham com a folha no preparo 
de sabonetes, cremes hidratantes, cremes faciais, 
géis para banho, óleos corporais, xampus e condi-
cionadores, e têm tido boa aceitação. O extrato 
da folha verde é rico em vitaminas A, C e E, 
contendo alcaloides (que auxiliam a microcircu-
lação), polifenóis (combatem os radicais livres), 
saponinas (com ação bactericida e antioxidante) 
e taninos (adstringentes). 

De acordo com o presidente do Sindimate-
RS, o consumo do produto deve ser alavancado 
quando se intensificar seu uso nos chás e refri-
gerantes engarrafados. “Já temos uma grande 
empresa que investiu fortemente no chá-mate. O 
Japão fez refrigerante, a Alemanha trabalha com o 
chá-mate, enfim, as pessoas estão curiosas”, conta. 
“Os países árabes consomem muito chimarrão. Na 
Síria, o consumo per capita é equivalente ao con-
sumo gaúcho, só que lá as cuias são cheias de ouro 
e diamantes, e eles são abastecidos pela Argentina. 
Estamos de olho neste mercado”, diz o líder da 
entidade representante de 200 indústrias.
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lojas da rede paranaense de super-
mercados Super Muffato, a sétima maior do país 
(Ranking Abras), o consumidor pode não apenas 
escolher seus produtos, como no autosserviço tra-
dicional, mas ao chegar no check-out ele também os 
pesa (se necessário), computa o total das compras, 
seleciona a forma de pagamento e colhe o compro-
vante. Londrina, Curitiba, Cascavel e Maringá são, 
por enquanto, as únicas cidades brasileiras dotadas de 
autocaixas, tecnologia pioneira no Brasil, cuja finali-

dade é agilizar e facilitar as operações de saída. Cerca 
de R$ 2 milhões foram investidos nas 16 máquinas, 
cujo software é gerido pela empresa RMS.

O self check-out, já existente fora do país, come-
çou a operar primeiramente em novembro de 2012 
na unidade da av. Madre Leônida Milito, na Zona Sul 
de Londrina.  Os estudos para implantação demora-
ram dois anos e inúmeros testes foram realizados. Na 
capital do Paraná, o lançamento ocorreu em junho do 
ano passado, na loja situada na rua Alberto Folloni. 

em quatro  

A
Novo sistema, implementado no final de 2012 pela 

rede paranaense Super Muffato, ganha adeptos 

em virtude da possibilidade de agilizar as compras, 

principalmente as de menor monta. Os altos custos 

e outras dificuldades ainda impedem que muitos 

supermercados adotem a tecnologia
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  utocaixas:
o cliente faz tudo
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São quatro autocaixas em cada estabelecimento, 
onde também funcionam os caixas tradicionais, com 
operadoras, para quem prefere esse modelo. 

Os equipamentos inovadores do Super Muffato 
atendem uma média de 300 clientes por dia e já 
representam 8% do total das vendas mensais nas 
lojas que contam com eles. Segundo o gerente de 
Tecnologia da Informação do grupo, Flávio Antônio 
Munhão, o autocaixa torna o atendimento em mé-
dia 20% mais rápido. “A operação é simples, rápida 
e não há filas na maior parte do tempo. E mesmo 
nos horários de pico, quando mais pessoas estão 
aguardando, o tempo de espera é menor do que em 
um caixa tradicional”, diz. O empacotamento das 
mercadorias pelo shopper é facilitado, com sacolas 
já instaladas em uma estrutura de metal, ao lado, 
bastando puxá-las para que se abram.

Como tudo o que é novo pode gerar certo 
estranhamento no início, a rede esperava enfrentar 
resistência por parte de quem ainda não estava habi-
tuado às novas tecnologias, mas a aceitação superou 
as expectativas. “Clientes de todas as idades e perfis 
aderiram à novidade com uma velocidade impres-
sionante”, conta. “Nos horários de pico, percebemos 
que a utilização do self check-out é ainda maior, e 
quase todos os clientes que usaram o sistema uma 
vez fazem da experiência um hábito para compras 
de menor volume.” 

Outra curiosidade interessante é que a implan-
tação dos autocaixas não gerou demissões no Super 
Muffato, pois não dispensam o trabalho humano. Há 
sempre um funcionário acompanhando as operações 
realizadas nos quatro equipamentos de cada loja, por 
meio de um computador central. A vulnerabilidade 
a furtos (cliente que não escaneia o produto ou tro-
ca o código de barras) também é minimizada pela 
empresa. “A probabilidade de ocorrência do delito é 
a mesma de um caixa tradicional, talvez até menor, 
uma vez que o computador que controla o sistema 
aponta eventuais falhas. Ao mesmo tempo, um 
supervisor das operações é treinado para interferir, 
caso necessário”, assegura Munhão. 

Com a tecnologia testada e aprovada pelos 
consumidores (dados estatísticos fornecidos pela 
RMS indicam que 98% dos usuários consideraram 
sua operação extremamente fácil), a empresa 
pretende expandi-la para outras unidades da rede. 
“O autocaixa marca a construção de uma nova 
era no relacionamento dos consumidores com os 
supermercados, pois permite que eles controlem 

todo o processo de compra, do início ao fim, 
completando o ciclo do autosserviço, que ainda 
não oferecia essa opção”, afirma o gerente de TI.  
O sistema, contudo, ainda deve demorar alguns 
anos para ser adotado em grande escala pelo 
mercado, não apenas pelos seus altos custos, mas 
principalmente pela carência de parceiros especia-
lizados no segmento para fornecer os equipamen-
tos e auxiliar no processo de implantação.

Saiba mais sobre os autocaixas:

Velocidade no check-out – As pessoas podem fazer 

compras (especialmente as de pequena monta) 

mais rápido faturando os produtos elas mesmas. 

Pode ser útil durante as horas de pico de vendas, 

quando o fluxo de clientes aumenta.

O equipamento toma menos espaço – Vários quiosques 

podem ser colocados em uma área relativamente 

pequena, economizando espaço nas lojas.

Sistema tradicional permanece como opção – Muitos 

consumidores podem operar os autocaixas com 

facilidade, mas sempre haverá quem prefira o 

atendimento personalizado e humano. 

Embora a maioria dos sistemas sejam equipados 

com uma forma de tecnologia antifurto, a 

probabilidade de ocorrência do delito persiste 

e é preciso estar atento. A supervisão também 

se faz necessária para evitar que menores 

comprem bebidas alcoólicas.

História – O primeiro sistema de self check-out em 

supermercado foi instalado em 1992, em Nova 

Iorque (EUA). Na mesma década, o sistema foi 

adotado por outras redes ao redor do mundo. Em 

2003, o Pão de Açúcar implantou o sistema como 

projeto-piloto no Brasil, mas não o manteve. 
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Rubem Pedralli eram comerciantes em 
Três Passos, no Noroeste do Estado. Porém, ques-
tões familiares fizeram com que o casal buscasse 
um lugar mais próximo da capital. Foi assim que, 
em 1988, a família se estabeleceu em Viamão, 
Região Metropolitana de Porto Alegre, onde ad-
quiriu um armazém na Parada 42.

A intenção inicial nem era ter um supermer-
cado, diz Nadir. “Não imaginávamos que iríamos 
longe.” Só que a clientela foi crescendo e, aos 
poucos, surgiram as demandas. O mix de produtos 
– que no começo se restringia a itens mais comuns, 
como leite e pão – foi se diversificando: açúcar, 
arroz, produtos de sacolão e da cesta básica. Os 
proprietários, antes os únicos a assumirem o 
balcão, tiveram que contratar uma equipe maior. 
O próprio espaço físico precisou ser expandido e 
as instalações migraram para uma nova sede, que 
recebeu ampliações ao longo dos anos.

Hoje, o Pedralli Supermercado funciona 
numa área de 1,5 mil m², sem contar o estacio-
namento para os clientes. São 14 check-outs e 
128 colaboradores. Um restaurante está sendo 
construído junto às dependências da loja. Além 
de diversificar a atuação e proporcionar mais 
conveniência ao público, há um outro objetivo: 
garantir mais oportunidades de emprego para 
os moradores da região. “As pessoas gostam de 
trabalhar conosco”, vangloria-se Nadir.

Oportunidade vizinha

 Desde o início, a preferência do casal 
Pedralli foi contratar pessoas da própria 
cidade. Alguns vizinhos já trabalham lá há 
mais de 15 anos. Viabilizar o primeiro em-
prego de jovens também está nas intenções 

dos empresários. “Nós pagamos cursos de 
Menor Aprendiz para filhos dos funcionários 
e depois eles ficam um tempo na empresa. 
A maioria a gente contrata”, afirma Nadir.

Ou seja, apesar de vinda de fora, a família 
construiu um empreendimento verdadeira-
mente viamonense. “Fizemos muitas amiza-
des nos anos em que estamos aqui”, lembra 
Nadir, reforçando que filhos de consumidores 
cativos também já frequentam a casa.

O desempenho satisfatório dos ne-
gócios, garante a supermercadista, está 
na busca pelo atendimento de qualidade. 
“Meu marido gosta, ele mesmo, de fazer 
as negociações de hortifrútis na Ceasa para 
praticarmos um preço bom”, destaca. Fruto 
de anos de experiência no comércio – uma 
história que, inclusive, já descortina um 
próximo capítulo. “Meu filho mais novo 
estuda Administração de Empresas e já está 
começando aqui.” É mais uma etapa para 
que o nome Pedralli continue a se destacar 
entre os habitantes de Viamão.

nadir e 

Talentos de casa
O Supermercado Pedralli 

nasceu e cresceu 

em Viamão, sempre 

preocupado em dar 

oportunidades para os 

moradores da cidade
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nasce com a perspec-
tiva de crescer, cada vez mais. Depois de realizados 
os primeiros investimentos e a formatação da estru-
tura de negócio, os resultados começam a surgir e 
a estimular as projeções de expansão. Ainda assim, 
muitos fatores entram em consideração. Afinal, seja 
uma filial, a ampliação ou diversificação da linha 
de produtos, é preciso ter um alicerce sólido para 
amparar o crescimento.

Entre os supermercadistas, as intenções de 
investir em novas lojas ou reformas das unidades são 
significativas: um em cada quatro supermercados 
(26,5%) projeta aportes. O montante calculado pela 
Agas é de que, ainda neste ano, os investimentos 
somem ao menos R$ 72 milhões. O interesse sinaliza 
que os empresários do ramo estão atentos às opor-

tunidades e ambicionam elevar seus negócios. Para 
que o investimento seja de fato positivo é preciso 
ponderar custos e projeções de retorno, além do 
cenário econômico – que muitas vezes é o bicho-
papão de muitos empresários. Temer o contexto 
fere a imagem de ousadia geralmente vinculada aos 
empreendedores. Arriscar-se demais, por outro lado, 
é correr o risco de desperdiçar tempo, dinheiro e 
planejamento já feito. Por isso, avaliar bem prós e 
contras é indispensável.

Oportunidade à vista

Desde que inaugurou a Comercial 
Schwerz Ltda., o empresário Cláudio Schwerz 
buscou consolidar um terreno fértil para a 
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Otimismo na  
medida certa

Crescer é o sonho de 

qualquer empresário, 

mas para chegar lá 

é preciso estudar o 

cenário e ter uma pitada 

de ousadia para 

assumir novas posições 

no mercado
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expansão. Ele conta que a empresa já nasceu com intenções de crescer. 
“Montamos um Centro de Distribuição em Cruz Alta, porque tínhamos 
perspectiva de abrir novas lojas na região”, comenta.

Hoje, a rede conta com quatro pontos de venda, o mais novo deles 
inaugurado recentemente em Ibirubá. O investimento total na nova loja 
foi de R$ 2 milhões, e Schwerz ressalta que os benefícios foram colocados 
na balança antes de aportar recursos no negócio.

“Já projetávamos a expansão quando apareceu a oportunidade 
de adquirirmos uma loja em Ibirubá”, reconstitui. O empresário pla-
nejou previamente a ascensão e quando identificou a oportunidade 
simplesmente a aproveitou. “Ibirubá é um polo de pequenas cidades, 
com 25 mil pessoas, mas com uma das maiores rendas per capita do 
Estado”, detalha.

Com boas perspectivas de crescimento para o futuro, Schwerz vis-
lumbra êxito em pouco tempo. Outro ponto a favor é que Ibirubá fica 
a 50 km de Cruz Alta, onde está instalada a matriz da empresa. “A rede 
de televisão de Cruz Alta tem alcance em Ibirubá, então, reforça a nossa 
marca junto aos novos públicos.”

Os próximos passos da Comercial Schwerz Ltda. apontam para 
o contínuo investimento. O proprietário conta que a intenção, agora, 
é investir na modernização das lojas de Cruz Alta e na reformulação 
da primeira filial. 

Na ponta do lápis

Para o consultor de marketing Janer Costa, o empresário que pensa em 
investir na expansão precisa ter a atenção voltada para o cliente, independente-
mente de se tratar de um novo estabelecimento ou de reformas em espaços já 
consolidados. “A primeira coisa a saber é por que o empresário quer aumentar”, 
estabelece. “Está faltando espaço para o mix de produtos? Tem potencial de 
crescimento? Falta lugar para a mercadoria? O cliente está pedindo? Quais são 
as perguntas que ele está se fazendo”, acrescenta. Estudar e planejar a ampliação 
são outros pontos fundamentais. “Se eu faço um projeto, tem que estudar, 
fazer um planejamento da ampliação”, prossegue o consultor. 

O empresário precisa identificar quais serão os possíveis transtornos 
gerados e quais serão as dificuldades para os clientes. “Caso haja empecilhos, 
é preciso encontrar uma solução para não acarretar problemas.” Costa refor-
ça que, em geral, as organizações erram nos investimentos porque seguem 
percepções que não estão amparadas por uma pesquisa de mercado. “Muitas 
vezes, ele simplesmente acha que tem que crescer e acaba fazendo por um 
conhecimento não comprovado e apostando em reformas que não cabem no 
orçamento corporativo.” 

A situação precisa ser ainda mais analisada quando o investimento prevê a 
abertura de nova loja. “Uma ampliação é mais fácil no ponto que eu já conheço 
e sei quem é o meu consumidor do que abrir uma loja nova em uma região não 
conhecida”, compara Costa. O consultor sugere, nesse caso, a elaboração de 
um plano de negócios que contemple o perfil da região, do consumidor e do 
poder de consumo. “Hoje, falamos muito de geomarketing, que é o estudo do 
consumidor de determinada área, e já existem software e dados disponíveis, 
como IBGE, Nielsen, Censo, para apresentar essas informações.”



20 foi intenso e repleto de con-
quistas. Para as mulheres, representou mais 
liberdade e igualdade. Elas chegaram ao mercado 
de trabalho, passaram a atuar em áreas onde 
predominavam os homens e mostraram seu valor 
nas mais diversas atividades. Sem querer ocupar o 
espaço de ninguém, elas simplesmente mostraram 
que também têm muitas contribuições a deixar. 
Hoje, a presença da mulher no mercado de tra-

balho é tão evidente que é impossível negar: elas 
têm espaço garantido. Olhando para trás é possível 
notar que esse espaço foi conquistado a partir de 
uma série de mudanças no perfil feminino ao longo 
das gerações. As mulheres da atualidade dedicam 
mais tempo aos estudos, são mais confiantes e têm 
mais ambições em relação à carreira profissional 
do que as das gerações anteriores, segundo aponta 
um estudo global conduzido pela consultoria PwC. 

o século 

Disputadas pelo
mercado de trabalho

Dedicadas aos estudos, confiantes 

e com desejo de crescimento 

profissional, as mulheres 

passaram a ganhar destaque no 

mundo corporativo
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As organizações vivem um novo momento e parte dele se deve às conquis-
tas femininas. As empresas simplesmente têm muito a ganhar trazendo a 
presença feminina para o quadro de funcionários, mas precisam olhar esse 
contexto com atenção. Em primeiro lugar, é necessário atentar para o fato 
de que a mulher tem prioridades diferentes: ela valoriza a qualificação, mas 
também busca maior flexibilidade, para conseguir conciliar vida pessoal e 
profissional. O outro ponto é que as mulheres estão mais disputadas no 
mercado de trabalho. Ou seja, muitas companhias já identificaram o quanto 
podem ser favorecidas e têm feito de tudo para retê-la. 

Divisão equilibrada

No varejo, a presença feminina também cresceu. De acordo 
com o Ranking Agas 2013, hoje, as mulheres representam 51,9% dos 
empregados pelo setor no Estado, contra 48,1% dos homens. Esses 
percentuais demonstram que há um equilíbrio entre os gêneros nos 
supermercados gaúchos. Um ano antes, esses percentuais eram prati-
camente inversos, com 51% para homens e 49% para as mulheres.

A diferença é pequena e pode voltar a ocorrer, dada a alta ro-
tatividade das empresas do ramo, que demonstra mais a harmônica 
convivência entre os gêneros do que a superação de um em relação 
ao outro. E não é esse o cenário ideal tanto para um lado quanto 
para o outro?

De acordo com a diretora da PwC Brasil e especialista em RH, Fer-
nanda Pacheco, é difícil ponderar sobre perfil entre gêneros para justificar 
a preferência de um pelo outro, até porque são as características pessoais 
que determinam o potencial dos colaboradores. O dado concreto, de 
acordo com o estudo global conduzido pela empresa, é que as mulheres 
têm escolaridade maior do que os homens em todos os níveis.

Por parte dos homens, algumas mudanças também são notadas. 
Fernanda comenta que, hoje, diferentemente das gerações anteriores, 
eles têm menos constrangimento para assumir que também necessi-
tam de maior tempo para a família e para o lazer. “Atualmente, eles 
dividem mais tarefas com as mulheres”, destaca. 

Ainda assim, Fernanda diz que no dia a dia sente que as mulheres 
são mais disputadas. Prova disso é a própria PwC Brasil, que na mais 
recente edição do programa de trainee aprovou mais mulheres entre os 
candidatos (51%), mas, no final, acabou retendo, efetivamente, mais 
homens. Isso porque as candidatas do sexo feminino receberam mais 
ofertas de emprego. “Esse, inclusive, é um aspecto que precisamos 
melhorar”, revela Fernanda a respeito do desafio em reter talentos.

Espaço a buscar

Apesar de todas as conquistas, as mulheres ainda são minoria nos cargos 
de liderança. Para a diretora da PwC Brasil, Fernanda Pacheco, esse é outro 
ponto de difícil compreensão, porque decorre de uma série de questões 
a serem ponderadas. “Outro dado concreto da nossa pesquisa mostra que 
as mulheres têm preocupação maior com equilíbrio entre vida pessoal e 
trabalho”, pontua, ressalvando, no entanto, que esse não pode ser toma-



do como critério para não buscar crescimento. 
“Existem mulheres que alegam dificuldade para 
conciliar vida pessoal e profissional e existem as 
que vão atrás e batalham. Assim como há também 
o caso daquelas que ficam bloqueadas, achando 
que não existe espaço para elas. Mas há aquelas 
que conseguem e progridem”, avalia. 

Para Fernanda, as empresas precisam buscar 
mecanismos para viabilizar o crescimento das 
profissionais que têm ambição para assumir cargos 
de maior responsabilidade – que resultam, muitas 
vezes, em mais autonomia para controlar a própria 
agenda de trabalho. “Quando se está em um cargo 

de liderança a estrutura é melhor, tem uma equipe 
que dá suporte. Então, nem sempre há o impeditivo 
para conciliar vida, casa, filhos e trabalho.”

Quem é a mulher do milênio?
estudo global da Next Generation Diversity – Developing tomorrow’s female leaders, da PwC, identifi-
cou pontos-chave para os empregadores obterem sucesso em atrair, reter e desenvolver as habilidades 
das profissionais do milênio – que, segundo a pesquisa, devem representar 25% da força de trabalho 
no mundo em 2020. Um dos principais desafios é o de desenvolver essas profissionais para ocuparem 
futuros cargos de liderança. O estudo apontou que, apesar de as mulheres representarem 40% da força 
de trabalho global (percentual nunca antes visto), apenas 4,6% ocupam cargos de CEO. 

O
chefes.  Quando o assunto é plano de carreira, 96% das 

entrevistadas preferem o contato presencial. 

Reputação importa  –  O estudo revelou que as mulheres 

do Milênio desejam que o seu trabalho tenha um 

propósito, que contribua para a sociedade e que 

possam sentir orgulho da empresa. Para a PwC, 

organizações e setores de mercado vão precisar 

desenvolver trabalhos estratégicos para comunicar 

os aspectos positivos dos empregadores a fim de 

conseguir reter os talentos dessas profissionais. 

Afirmaram que evitariam trabalhar em alguns setores 

por acreditarem que eles possuem uma imagem 

negativa – o mais citado foi o de Serviços Financeiros, 

seguido pelo de Óleo e Gás, 58% das mulheres. 

Não só pelo dinheiro – Quase 20% das entrevistadas 

no estudo afirmaram que desistiriam ou adiariam 

uma promoção em troca de horários mais flexíveis de 

trabalho. Elas entendem que é importante ter uma vida 

profissional equilibrada com a pessoal (97%). Segundo 

a PwC, é esperado que essas profissionais reestruturem 

o modelo tradicional dos turnos de trabalho. Outro 

aspecto interessante é que essas mulheres planejam 

ter uma experiência de trabalho fora do seu país (71%). 

No estudo, 63% das entrevistadas identificaram uma 

experiência internacional como crucial para o sucesso 

de suas carreiras.

Educação – As mulheres do Milênio superaram os 

homens da mesma geração em escolaridade. Elas 

são maioria em 93 países entre os estudantes de 

Universidades (os homens predominam em menos 

da metade – 46 países). As mulheres possuem mais 

títulos de bacharelado e também de mestrado (maioria 

em 56 países, enquanto os mestres masculinos 

predominam em 44). De acordo com o estudo da PwC, 

55% dos títulos de graduação no Brasil em 2010 foram 

conquistados pelas mulheres. 

Diversidade na prática – As profissionais do Milênio 

estão mais propensas a procurar empregadores 

que ofereçam políticas de diversidade e equidade 

de gêneros – 82% julgaram essas diretrizes como 

importantes em um ambiente de trabalho. No entanto, 

55% das entrevistadas pela PwC reconhecem que não 

sentem que as oportunidades são as mesmas para os 

gêneros. Outra característica forte dessas mulheres 

é que elas possuem afinidade com o meio digital, 

mas preferem reuniões presenciais para discutirem 

temas importantes ou delicados, como promoção 

ou feedback sobre seus trabalhos. Trabalhar em uma 

empresa que investe em Tecnologia da Informação é 

fundamental para 59% das mulheres do estudo. No 

entanto, 51% defendem que a cultura do feedback 

deve ser estimulada à moda antiga: cara a cara com os 
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nas unidades mais novas do 
Supermercado Guanabara, os frequentadores 
notam a diferença: está mais agradável circular 
por corredores bem iluminados. Quem afirma é 
Mário Fuchs, encarregado do setor de obras da 
rede. Numa iniciativa que ainda prevê a reforma 
de lojas antigas, procura-se favorecer a iluminação 
natural, com a abertura de janelas e a instalação de 
domos no teto. Em dias ensolarados, a economia 
pode chegar a 50%.

Outras medidas estão sendo tomadas para 
gerar maior rendimento. A aquisição de gôndolas 

ao entrarem iluminadas, por exemplo, exige menos luz ambien-
te. Lâmpadas de LED têm prioridade – embora 
mais caras que as fluorescentes, possuem maior 
vida útil e consomem menos energia. O uso de 
dimmers, que regulam a intensidade da lumino-
sidade, também auxilia no controle da claridade 
dos diferentes espaços dos mercados. 

Fuchs lembra que cada prédio demanda um 
planejamento próprio. A estrutura da edificação, a 
posição em relação ao sol e os materiais utilizados 
na área interna influenciam nas soluções que serão 
adotadas. “É um conjunto de ações”, explica.

A iluminação correta garante uma experiência de compra mais 

agradável à clientela. Consumo eficiente de energia é outra 

vantagem de um projeto luminotécnico bem executado



Foco na mercadoria

Não é apenas por questões financeiras. 
Um projeto luminotécnico, quando bem exe-
cutado, enaltece o que o estabelecimento tem 
de mais importante: a mercadoria.

Num palco de teatro ou num set de filma-
gem, o holofote põe o foco nos atores e deixa 
na penumbra o que não interessa à ação. O jogo 
de luz e sombra pode tornar a cena mais dramá-
tica, ou mais leve, apenas com alguns ajustes. 
A lógica da direção de fotografia se estende ao 
comércio. A distribuição correta das lâmpadas 
torna os locais mais prazerosos, ao mesmo 
tempo que dá destaque aos produtos.

O arquiteto e especialista em iluminação 
Eduardo Becker lembra que supermercados 
são lugares em que a experiência acontece 
ao vivo. A luminosidade, trabalhada de for-
ma apropriada, deve emocionar o cliente. 
Porém, o impacto visual acontece com a 
soma de diferentes elementos. A escolha 
das melhores luminárias não é o bastante: 

é preciso saber como elas dialogam com as 
cores e as texturas do cenário.

Começa-se pelo chão. O piso branco, por 
exemplo, reflete muita luz. É comum vê-lo em 
farmácias, para denotar assepsia, mas pode ser 
desconfortável em outros empreendimentos. 
O material utilizado, por sua vez, reage à sua 
maneira: porcelanato brilha numa intensidade; 
cimento queimado, em outra.

Os itens dispostos nas prateleiras também 
têm sua importância. O pacote metalizado das 
guloseimas cintila – logo, exige uma fonte de 
luz específica, ao passo que hortaliças, queijos 
ou produtos de limpeza demandam outras. De-
ve-se controlar o ofuscamento. “Brilho demais 
incomoda, mesmo que não se perceba”, alerta 
Becker. Quando isso acontece, a concentração 
da pessoa é prejudicada, o que compromete 
até mesmo a atenção às compras.

André Ferreira, diretor-executivo da 
empresa especializada Luminae, com sede em 
São Paulo, salienta que o projeto luminotécnico 
deve respeitar as características de cada setor 
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Alguns lampejos
Confira curiosidades sobre o tema:

Ambientes muito escuros relaxam demais 

as pessoas. Embora se busque conforto, 

a iluminação do supermercado deve 

proporcionar certo estado de alerta.

A temperatura de cor pode alterar 

características visuais dos objetos. Por 

questões de segurança, opta-se por uma luz 

próxima à natural.

Algumas lâmpadas irradiam para pontos 

desnecessários, como o teto. Luminárias 

espelhadas e outros truques para refletir 

os raios podem diminuir a quantidade de 

equipamentos utilizados.

Objetos a 1 metro ou a 20 metros de distância 

são percebidos de formas distintas. Esses 

detalhes também entram no cálculo do 

projeto luminotécnico.

O olho humano sempre corre para um lugar de 

destaque, como um ponto vermelho num 

ambiente azul. Uma iluminação diferenciada 

ajuda a enfatizar áreas nobres da loja.
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do mercado, seja a adega, o açougue, o horti-
frúti ou a frente de caixa. Iluminação muito 
branca dá uma aparência pálida às carnes; 
lâmpadas quentes murcham vegetais. Por outro 
lado, deve-se prezar por uma totalidade unifor-
me, evitando pontos escuros em corredores ou 
ilhas. “O que pode ser feito é ambientar, mas 
preservando a homogeneidade.”

Investimento que se paga

O ideal é que as questões técnicas sejam defi-
nidas ainda na planta. Com uma obra começando 
do zero, é mais fácil prever quais equipamentos 
serão necessários, bem como o custo das opera-
ções. Contudo, também é possível realizar o levan-
tamento luminotécnico de lugares já existentes. 
Consideram-se o pé-direito e o layout da loja para 
calcular como se pode aproveitar melhor a luz.

A busca pela eficiência energética, aliada ao 
conforto visual, é algo cada vez mais evidente no 
autosserviço. “Nos últimos anos, a preocupação 
com a qualidade da iluminação e com o consumo 
de energia vem aumentando”, nota Ferreira. O 
empresário menciona que isso causa um impacto 
direto nas vendas, já que os clientes tendem a per-
manecer mais tempo num PDV bem iluminado.

O investimento “se paga facilmente”, reitera 
o arquiteto Eduardo Becker. No entanto, ele alerta 
que não bastam lâmpadas eficazes: é essencial saber 

usá-las. Iluminar, digamos, o topo das gôndolas ou 
o chão dos corredores não surte o melhor efeito. O 
feixe deve ser direcionado para os produtos em si.

A temperatura da cor, ainda, é fator básico 
para estabelecimentos comerciais. É ela que 
determina a aparência que os objetos terão sob 
determinada luz. Geralmente, trabalha-se com 
um espectro entre 3 mil K e 5 mil K. Fora dessa 
faixa, a percepção das cores é distorcida, tendendo 
para o avermelhado ou o azulado. Isso é prejudi-
cial, pois fica difícil identificar propriedades dos 
alimentos, como o estágio de maturação de frutas 
e legumes. Na mesma linha, a limpeza dos espaços 
é mais aparente com uma iluminação tão próxima 
quanto for possível da natural. “Não se pode usar 
luz especial para enganar o consumidor”, enfatiza 
André Ferreira.

No fim das contas, o saldo é positivo. Os espe-
cialistas apontam que o projeto luminotécnico pode 
triplicar o índice de luminosidade, enquanto que 
a conta de energia cai até 70%. Além de sustenta-
bilidade nos negócios, conquista-se a satisfação da 
clientela com ambientes claros na medida certa.

Gôndolas iluminadas reduzem a necessidade 
de luz ambiente e enaltecem os produtos

©iStock.com/Humannet
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relacionamento com co-
legas e clientes, insatisfações geradas pela rotina 
de trabalho, promoções não conquistadas pelos 
profissionais e até mesmo uma negativa no al-
mejado aumento salarial dos colaboradores são 

algumas situações enfrentadas diariamente pelas 
empresas e que acabam consumindo parte do 
tempo das equipes de Recursos Humanos. Para o 
especialista em conflitos de gerações, Sidnei Oli-
veira, a situação é reflexo da atual sociedade, que 

problemas de  

E
Empresas precisam conhecer funcionários para 

driblar conflitos. O acompanhamento das rotinas é 

fundamental por parte de gestores e líderes, que 

devem estar em constante aperfeiçoamento para 

atuarem no comando das negociações
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está reavaliando a relação com o trabalho. “Busca-se 
um certo equilíbrio, onde as pessoas estão vivendo 
mais intensamente e de alguma maneira esperam se 
encontrar. Espera-se um retorno mais imediato das 
coisas”, afirma o publicitário, graduando também 
em Marketing e Administração de Empresas. 

Há cerca de 20 a 30 anos, segundo Oliveira, 
o perfil da população economicamente ativa era 
outro. “Trabalhava-se bastante para construir uma 
carreira sólida, basicamente na mesma empresa. 
Isso pressupõe uma longa trajetória até que 
possam usufruir daquilo que foi conquistado”, 
explica o presidente da Sidnei Oliveira & As-
sociados. Ao mesmo tempo que a expectativa 
de vida da população aumentou – passando, em 
média, de 62 para 74 anos, conforme o IBGE, nas 
duas últimas décadas –, as pessoas demoram mais 
tempo para se aposentar e muitas se mantêm 
trabalhando após atingirem os 60 anos (no caso 
de mulheres) e 65 anos (homens). 

Os jovens de 20 a 25 anos que estão no mer-
cado de trabalho, segundo o especialista, buscam 
uma nova estratégia. “Ele veem o histórico dos 
pais e sabem que não ficaram tão felizes com 
o que colheram. Com isso, busca-se aproveitar 
mais o hoje, em vez de gastar tanta energia com 
o futuro”, completa Oliveira. No entanto, muitos 
tentam conquistar o sucesso em um curto tempo 
e não conseguem. “Isso gera um sentimento de in-
satisfação que acaba sendo levado para o ambiente 
de trabalho”, observa o consultor.

Relação de interesses

De acordo com Oliveira, toda relação 
humana é composta de conflitos, em diferen-
tes níveis. “A raiz de tudo são os interesses, e 

Comunicação eficiente 

O especialista em conflitos de 

gerações Sidnei Oliveira diz que 

a transparência é fundamental 

para garantir um ambiente sem 

conflitos. “A comunicação com os 

funcionários deve ser clara e eficaz. 

Ouça bastante o público para tentar 

identificar quais são os centros de 

interesse”, observa ele, citando que 

a comunicação não deve ocorrer 

somente de cima para baixo.

Usar a caixa de sugestões, 

segundo ele, pode ajudar no 

feedback de como determinadas 

ações foram recebidas pelos 

funcionários. “O ideal é sempre 

fazer soldagens e pesquisas ou 

mesmo consultar as pessoas-chave 

da empresa”, diz. Pode-se ainda 

aproveitar a aceitação das mídias 

sociais para tornar a comunicação 

mais informal. “Um dos interesses 

das pessoas é de serem ouvidas. O 

código de condutas, por exemplo, 

pode ser amadurecido com a 

equipe, tornando a comunicação 

mais interativa com o colaborador”, 

acrescenta Oliveira.

quando eles estão desalinhados há um con-
flito latente, ou seja, que pode ser percebido 
e evitado antes que se torne um confronto”, 
explica o especialista. Nesse estágio, segundo 
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s ele, os líderes de uma organização devem fi-
car atentos aos sinais expostos pelas equipes 
por meio da comunicação não verbal.

Quando o conflito é sentido, segundo o 
consultor, os profissionais envolvidos expõem 
que não querem algo, manifestando os seus 
interesses. “Nessa fase há potencialmente 
um confronto, onde se pode eventualmente 
negociar. Isso exige que cada uma das partes 
abra mão de alguma coisa”, aconselha. No 
caso de uma situação extrema, com a presen-
ça manifestações verbais e até mesmo físicas,  
estabelece-se, segundo ele, uma forma de 
negociação com impasse. “Nesse estágio, se 
o conflito não for resolvido, há uma ruptura 
do relacionamento, gerando um grande pro-
blema para as empresas”, enfatiza Oliveira, 
citando que o gestor deve estar preparado 
para resolver os conflitos latentes. “Às vezes 
o relacionamento se torna tão difícil que 
tudo vira conflito”, alerta.

A atitude dos líderes, segundo Oliveira, 
deve ser proativa para evitar que um conflito 
se instaure ou vire um confronto. “Cabe ao 
chefe exercer o papel de negociador, sendo 
flexível quando necessário, mediante as 
normas da empresa”, reforça. Diante de uma 
situação de crise, ele considera importante 
que o negociador atue de forma imparcial, 
pensando também nos interesses da empre-
sa. “Quem se sente injustiçado pode ficar 
agressivo e até prejudicar a produtividade. 
Ele pode ser trocado de área, horário ou 
unidade, mas com o cuidado necessário para 
não contamine o ambiente”, alerta o especia-
lista. Ele reforça que o chefe deve resolver o 
problema com a equipe, podendo, se for o 
caso, desligar quem está gerando os conflitos: 
“Se ele não resolver, eventualmente opta-se 
por trocar o chefe.” 

Resolução de conflitos

Estudo divulgado no livro Indicadores da Ges-
tão de Treinamento e Desenvolvimento, de Benedito 
Millioni, indica que 80% do tempo dos executivos 
é dedicado a resolver conflitos e corrigir condutas. 
O pesquisador defende a prospecção das causas e 
efeitos, verificando-se as carências internas que ge-
ram a necessidade constante de treinamentos.  Esse 

e outros temas serão debatidos no Seminário de RH, 
que será realizado no dia 21 de agosto, na ExpoAgas, 
no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. A atividade 
ocorre após a palestra Mercado de Trabalho: Postura 
Empreendedora na Construção de Carreira, com o 
especialista de gestão e Carreira, Max Gehringer, às 
14 horas, e terá participação das gestoras Naira Maia, 
diretora do Super Maia, de Brasília e Maria Augusta 
de Cesaro, diretora da Unidasul, de Esteio.

 Nos Supermercados Asun, a solução de pro-
blemas internos fica a cargo dos gestores das 20 
lojas, localizadas em Porto Alegre, Grande Porto 
Alegre e litoral do Estado. A rede de supermercados 
com sede em Gravataí conta com 1,6 mil funcio-
nários. “Sempre temos conflitos, mas os gerentes 
estão preparados para resolvê-los. O setor de Re-
cursos Humanos presta apoio quando necessário”, 
afirma o gerente de RH, Paulo Garin. Visitas às 
unidades, segundo ele, são feitas periodicamente 
no intuito de supervisionar os casos, que vão desde 
desentendimento entre os colegas e com a chefia 
a questões familiares e financeiras. “Há todo um 
trabalho de auxílio e aconselhamento. Busca-se, in-
clusive, o encaminhamento para empréstimos e de 
questões relacionadas à saúde”, afirma o gestor.

Um dos principais problemas, segundo ele, 
é o ajustamento das gerações Y e Z (nascidas 
após 1980, no primeiro caso, e depois de 1990, 
na seguinte) que buscam o imediatismo. “Com o 
mercado que temos hoje no setor, as promoções 
são muito rápidas, mas isso depende muito do 
empenho de cada um”, observa o gestor, citando 
que parte da insatisfação é fruto da necessidade de 
se trabalhar aos domingos. “Muitos não gostam de 
ter folga apenas em um dia da semana, o que gera 
uma alta rotatividade”, explica.

Garin conta que a empresa realiza também 
um acompanhamento constante dos 70 portadores 
de necessidades especiais, que atuam em diversos 
setores. “Temos um equipe dentro do RH para 
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fazer esse trabalho. Há um cuidado especial para 
garantir que uma dúvida ou dificuldade na rotina 
de trabalho deles possa gerar conflitos com os 
demais”, garante ele, citando que há um staff 
próprio dentro das lojas.

Investindo nos líderes

A falta de mão de obra, associada à alta 
rotatividade do setor, faz com que o Super-
mercado Guanabara invista na formação de 
seus funcionários. As 10 lojas, situadas em 
São Lourenço, Pelotas e Rio Grande, ambas 
no sudeste do Estado, contam com líderes 
participando de qualificações do Programa 
de Educação e Treinamento da rede de su-
permercados. “Prepara-se gente que saiba 
lidar com gente”, afirma o diretor de Recursos 
Humanos, Renato Silveira. O trabalho, desen-
volvido há alguns anos, começa no processo de 
integração dos colaboradores, que aprendem 
como se relacionar com os clientes internos 
e externos. “Mostramos como é importante 

as pessoas saberem lidar com os diferentes 
perfis, evitando conflitos”, conta o gestor. 

Os responsáveis pelas diferentes áreas 
da empresa também participam de seminá-
rios promovidos pela Escola de Líderes, na 
Unisinos, em Rio Grande. “Mostramos a im-
portância e a amplitude desse trabalho, que 
abrange também o processo de sucessão”, 
salienta Silveira. A preparação para assumir 
funções estratégicas no Guanabara conta 
com a pós-graduação Gestão de Supermer-
cados – uma iniciativa da Agas, em parceria 
com a Universidade de Caxias do Sul –, 
atualmente cursada por seis funcionários. 

Questões que porventura surjam na rotina 
do trabalho, segundo ele, são resolvidas na 
sua origem pelos líderes de cada área. “Nem 
sempre se consegue selecionar com calma e a 
pessoa acaba se mostrando no ‘andar da carrua-
gem’. Verifica-se a intenção e a pretensão indi-
vidual, podendo transferi-lo de loja ou troca-lo 
de função, sendo dispensado caso não tenha 
perfil para trabalhar em grupo”, observa.



dá água na boca, o sabor dispara 
uma memória de infância e a música anima os 
quietos e acalma os aflitos. É uma ciranda sines-
tésica, em que um sentido aciona o outro. A soma 
dessas percepções leva a experiências únicas para 
cada consumidor – e que podem estar associadas 
às compras, basta a estratégia correta.

Instigar os cinco sentidos para alavancar as 
vendas e reforçar a imagem da empresa tem nome: 
marketing sensorial. Trata-se de um esforço para 
proporcionar momentos de prazer no estabeleci-
mento. “Você acaba gerando uma emoção mais 
profunda. Cria-se uma simpatia, uma afinidade 
maior com a marca”, explica Silvana Bastian, con-
sultora e sócia da Mais Criativa. Tudo é pensado de 

forma estratégica. A sinalização, a luz e a organiza-
ção dos espaços compõem a comunicação visual. 
Essa dialoga com os sons e aromas do ambiente, 
bem como com ações que envolvam demonstração 
e degustação de produtos. Todos esses elementos 
definem uma identidade que não só é percebida, 
como é sentida pelo público. 

É claro, as equipes também fazem parte desta 
lógica. Silvana lembra que não adianta um bom 
ponto de venda se o cliente não for bem atendido. 
A experiência só será satisfatória se os colabora-
dores trabalharem com empatia e se mostrarem 
dispostos a ajudar. Junto a isso, porém, é indicado 
entender como cada sentido funciona e como pode 
ser aproveitado.
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o cheiro 

A  soma dos cinco

O ambiente do supermercado estimula naturalmente os sentidos humanos. 

Porém, é possível trabalhá-los de forma estratégica, potencializando vendas e 

reforçando a imagem da marca
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O som ao redor

Estímulos sonoros afetam a experiência de compra. Ruídos desagra-
dáveis e repetitivos podem afugentar a clientela. Por isso, recorre-se à 
trilha sonora como elemento para provocar a audição dos consumidores 
de maneira positiva.

O audio branding estuda características da marca para criar uma 
identidade musical. Funciona como qualquer estratégia de marketing: 
pensa-se no público-alvo, em seus hábitos de consumo e em suas carac-
terísticas pessoais. Com o perfil traçado, é possível definir a mensagem 
que a companhia quer passar para seus clientes. A música é a tradução 
em notas, timbres e decibéis dessa comunicação pretendida.

Vozes de locutores, bandas selecionadas e até mesmo o volume 
adequado da sonorização são pilares trabalhados no audio branding. Cada 
loja demanda um estudo específico, conforme explica Delano Bendayen, 
sócio-fundador da empresa especializada Gomus. Se os frequentadores 
da manhã são aposentados e os do fim da tarde são trabalhadores sain-
do do serviço, pode-se pensar em playlists direcionadas a cada grupo.  
“O interessante é observar duas marcas competirem pelo mesmo público-
alvo, pois aí elas se diferenciam pela personalidade”, ressalta.

No entanto, esta personalidade não pode ser forte ao ponto da 
agressividade. Bendayen alerta que restringir a música ambiente a um 
único estilo afasta a clientela. Não é porque o supermercado se volta 
à classe C que a rádio interna precisa tocar apenas sertanejo. Empre-
endimentos premium também não exigem estilos supostamente mais 
refinados, como jazz e bossa nova. A questão é transmitir as emoções 
certas com as canções mais adequadas. “O desafio é montar a identi-
dade sonora na mesma direção da identidade visual, conseguindo que 
todos os sentidos comuniquem a mesma ideia.”

O perfume

Também não se pode falar de experiência dos sentidos sem destacar 
um dos principais: o olfato. “O ser humano é capaz de guardar mais de 10 
mil fragrâncias diferentes na memória”, enumera Rafael Meneses, analista 

Ouça bem

Equalização – o volume de todas as músicas deve ser ajustado 

para evitar oscilações no som.

Repetição – reprodução de canções em sequência, sempre na 

mesma ordem, irrita. Prefira o modo aleatório.

Direitos – execução pública de obras musicais exige pagamento 

ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

Estilo – restringir a playlist a uma única vertente musical limita o 

alcance. A trilha deve ser variada.



de e-commerce da Biomist, empresa de marketing 
olfativo. Cada uma remete a uma lembrança, ou a 
várias. O cheiro de pão quentinho pode evocar um 
café da tarde na casa da vó, por exemplo.

O supermercado é um ambiente de diversos 
aromas. Explorando-os da maneira correta, cria-se 
um clima de aconchego, que desperta sensações 
agradáveis e afia o paladar e o apetite. O resul-
tado, além do conforto, reverte-se em vendas. É 
uma publicidade que vai “além dos olhos”, como 
define Meneses.

Geralmente, o marketing olfativo é utilizado 
em ações promocionais ou para delimitar espaços 
na loja. Durante o período de Páscoa, aparelhos 
instalados próximos às gôndolas podem exalar 
essência de chocolate, atraindo clientes de outros 
corredores para a parreira dos ovos. Já as prateleiras 
com fraldas e produtos para recém-nascidos podem 
emitir cheirinho de talco ou de loção para bebês.

É comum redes varejistas e de fast-food cria-
rem aromas exclusivos, que ajudam a construir a 
identidade da marca, uma vez que são usados em 
todas as unidades da bandeira. As fragrâncias são 
borrifadas com spray ou espalhadas pelo sistema 
de ventilação. Para tanto, estudam-se o fluxo de ar, 
a metragem e o número de pessoas que circulam 
em cada lugar. É necessário calcular a quantidade 
e a frequência de uso das essências, de forma a 
evitar odores fortes e enjoativos.

No caso do autosserviço, esses recursos devem 
ser acionados com ressalvas. Não são recomendados 
para o setor de hortifrútis, já que esses perfumes 
mascaram os odores naturais dos itens, importantes 
para indicar seu estágio de maturação. Ainda as-
sim, com o devido planejamento, atingem-se bons 
resultados. “O marketing olfativo não só aguça o 

Fique atento

Parcimônia – odores muito fortes tornam-se 

enjoativos e devem ser evitados.

Adequação – a fragrância deve ser condizente 

com o setor. Não se usa cheiro “de limpeza” para 

vender biscoito.

Identidade – um aroma exclusivo faz o cliente 

associar a marca ao cheiro, o que traz conforto 

por ser algo familiar.

paladar como mantém o cliente confortável dentro 
do ponto de venda”, diz o analista da Biomist.

Cores e sabores

Quando chega ao supermercado, o 
cliente leva sua lista de compras. É no ca-
minho entre o óleo de cozinha e o feijão que 
ele será impactado por mensagens visuais. 
Para que novidades no mix chamem atenção, 
sejam lançamentos ou promoções, é necessá-
rio dar destaque a elas. “Não dá para contar 
uma história profunda. São poucos segundos 
para mostrar os benefícios daquele produto”, 
enfatiza Lisiane Corá, sócia-diretora da 2buy 
Inteligência em Visual Merchandising.

A especialista alerta para a importância 
da organização. A ordem das seções deve se-
guir uma sequência lógica, os setores devem 
ser bem sinalizados e os artigos têm de ser 
coerentemente dispostos nas gôndolas. Não 
se posicionam embalagens muito pequenas 
ou muito grandes nas prateleiras mais altas, 
por exemplo, pois isso dificulta o acesso.

Ao mesmo tempo, cuida-se para que 
o visual não permaneça estanque. Se não 
houver leves mudanças na exposição da 
mercadoria, ela vira parte da paisagem, ou 
seja, a clientela habitual não a percebe. A 
solução está nas pequenas surpresas diárias. 
Uma situação ilustrativa: na padaria, os itens 
em evidência no início da semana podem ser 
os bolos e biscoitos de chocolate; dias depois, 
destacam-se outras variedades. A decoração 
não muda, mas já há uma nova informação 
visual que desperta interesse.

Lisiane também comenta sobre os pontos 
de degustação. Para ela, ações do tipo devem 
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ser mais informativas que comerciais. A ênfa-
se não é tanto na venda, mas em apresentar 
características do produto e explicar com o 
que ele combina ou em que situações pode 
ser usado. Renato Santhinon, especialista em 
PDV e diretor de Marketing do Grupo HSD, 
orienta que há mais de uma maneira de de-
senvolver uma degustação – ou demonstração, 
no caso de utensílios domésticos e aparelhos 
eletrônicos. É preciso saber se o estímulo será 
imediato, o que costuma acontecer com ali-
mentos, ou se será mostrada uma necessidade 
a médio prazo, o que acontece com produtos 
de higiene pessoal. A apresentação deve ser 
condizente com a mercadoria; não pega bem 
servir vinhos finos em copos de plástico. O 
display ou ilha também deve estar adequado, 
compondo um cenário chamativo, mas que 
não destoe do layout da loja nem atrapalhe a 
circulação de pessoas.

Mobilidade, aliás, é uma questão a se pen-
sar. Santhinon sugere: “A promotora do patê 
ou do requeijão pode carregar uma bandeja e ir 

até o corredor da torrada. Ela não precisa ficar 
estática”. A cena cria a oportunidade para que 
se explore paladar e tato dos consumidores.

Ao que se percebe, o apelo sensorial nos 
supermercados é enorme. Agora, basta enten-
der as vontades do público e trabalhar os cinco 
sentidos com inteligência.

Olhos abertos

Correlação – frios, bolos e cucas devem ficar 

próximos à padaria, por exemplo.

Novidade – é necessário variar os itens em 

destaque, embora não se recomendem 

mudanças bruscas no layout.

Acesso – promotores de venda não devem 

bloquear o caminho até as prateleiras.

Informação – o objetivo da degustação não é 

forçar uma venda, mas apresentar o produto aos 

consumidores.
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varejista, apesar do salto no poder 
de consumo da população, que obteve aumento real 
de rendimento na última década, ainda enfrenta 
muitos desafios. No Rio Grande do Sul, a entidade 
que congrega e debate os assuntos do setor é a Agas, 
cujo trabalho desenvolvido tem sido sequencial-
mente reconhecido pelos executivos do Estado.

Prova disso é a presença da associação entre 
os Destaques do Ano JC. Neste ano, a Agas foi 
premiada pelo Jornal do Comércio como a Enti-
dade do Ano. Os troféus da tradicional premiação 
foram entregues a 16 executivos representando 
empresas de atuação relevante no ramo em que 
estão inseridas.

Na cerimônia, realizada em 23 de maio, na 
sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fiergs), o presidente da Agas, An-
tônio Cesa Longo, recebeu das mãos do secretário 
de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, 
Mauro Knijnik, o troféu. “Trata-se de uma homena-
gem que muito nos honra, já que parte de um dos 
mais tradicionais veículos de imprensa do Brasil. 
Este é um prêmio de todos os diretores e repre-
sentantes da Agas, incansáveis no trabalho para que 
continuemos levando qualificação, relacionamento 
e bons negócios ao varejo de todo o Rio Grande do 
Sul”, comentou Longo.

Quatro décadas de conquistas

Há 43 anos, a Agas luta pelo fortalecimen-
to dos supermercados gaúcho, incorporando ao 
trabalho desenvolvido inovações que propa-
garam nessas quatro décadas conhecimentos 
estratégicos para impulsionar o setor.

A troca de experiências sempre foi defen-
dida pela entidade, que é uma das associações 
pioneiras na realização de convenções estaduais 
e encontros. O primeiro encontro estadual que 
reuniu empresários do autosserviço ocorreu no 
início dos anos de 1970. De lá para cá, a presen-
ça da Agas no cotidiano dos supermercadistas 
se tornou cada vez mais constante. Vieram, na 
sequência, os cursos e as premiações, dissemi-
nando, sempre, as melhores práticas. 

Já mais recentemente, os investimentos 
da Agas em capacitação foram ampliados, le-
vando mais de 11 mil pessoas, entre gestores 
e colaboradores, a participarem de treina-
mentos nas mais diversas áreas relacionadas 
aos supermercados. A qualificação da mão 
de obra – um dos principais problemas a 
serem enfrentados pelo segmento – ganhou 
centralidade, em 2009, com o lançamento 
do Centro de Capacitação, localizado em 
Porto Alegre e equipado com auditório para 
75 pessoas e supermercado modelo. 

a atividade  

Reconhecimento  
aos bons negócios

Contemplada com o prêmio Destaques do Ano JC, 

a Associação Gaúcha de Supermercados amplia a 

visibilidade sobre o trabalho desenvolvido, baseado na 

conquista de melhores resultados para o varejo gaúcho
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de Capacitação da 
Agas, em parceria com a Universidade de Caxias 
do Sul (UCS), lança, a partir de setembro, o curso 
de pós-graduação em Psicologia Organizacional 
com foco no varejo. Com 360 horas de duração 
e aulas em fins de semana alternados, a especia-
lização – pioneira no país – se estende até janeiro 
e atende a solicitações de diversos gerentes de 

ós em Psicologia 
Organizacional
P

o departamento 

Agas e UCS oferecem, a partir 

de setembro, curso pioneiro 

que pretende ensinar os alunos 

a desenvolver estratégias para 

melhorar o ambiente de trabalho 

nos supermercados

Recursos Humanos no autosserviço, preocupados 
com as dificuldades na gestão de pessoas. As pré-
inscrições já estão abertas, basta enviar e-mail com 
esta solicitação para cursos@agas.com.br.

De acordo com a coordenadora deCapaci-
tação da Agas, Angelita Garcia, os pedidos pela 
implementação da pós-graduação surgiram em 
julho de 2013, na primeira reunião do comitê de 
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GES Superior ganha chancela
de tecnólogo:

O curso GES – Gestão Superior 

em Supermercado, também 

desenvolvido pela Agas em 

parceria com a UCS, conquistou 

a chancela para tecnólogo. 

A mudança vai propiciar que 

as pessoas formadas por ele 

façam mestrado e doutorado, e 

serão agregadas mais algumas 

disciplinas para complementar 

a formação. O projeto final 

está em fase final de análise 

para aprovação. A intenção da 

Capacitação é possibilitar o uso da 

nova formação por quem já está 

em meio ao curso. O tecnólogo 

na área poderá solicitar a sua 

inscrição no Conselho Regional de 

Administração (CRA-RS), o

que o autoriza a prestar 

consultoria a respeito. 
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RH da Agas. “Os gestores querem ampliar seus 
conhecimentos acerca de assuntos como RH 
estratégico, comportamento dos profissionais do 
século 21, conflitos internos e dificuldades na 
captação e retenção de talentos, entre outros”, 
explica. O curso pretende auxiliar na formação 
de pessoas para que elas possam atuar de ma-
neira mais eficaz junto aos profissionais das em-
presas de varejo. Ele serve também para líderes 
de equipes, empresários e todos os profissionais 
que atuam nas empresas em cargos de liderança, 
desde que tenham uma graduação superior em 
seus currículos.

O coordenador do Polo da UCS, Sílvio 
Aurélio Jaeger, considera que a especialização 
pode trazer muitos benefícios. “Aprender a pro-
piciar melhores condições aos seus funcionários, 
criar bons canais de relacionamento com eles, 
promover interação maior e trazer resultado 
que se possa converter em redução da rotati-
vidade”, afirma. “O principal é fazermos um 
calçar os sapatos do outro, de modo a perceber 
quando uma pessoa está com problemas e você 
pode ajudá-la a encontrar uma solução que não 
signifique abandonar o emprego. Apoiá-la para 
que ela possa seguir feliz no trabalho.”

Benefícios ao negócio

No entender de Jaeger, as empresas 
atuais enfrentam pressão para gerar resul-
tados, conciliando saúde financeira com 
funcionários satisfeitos de modo a poder 
prestar atendimento de excelência para 
que o cliente retorne. “Com as ferramentas 
de comunicação acessíveis, como tablets, 
internet e hiperconectividade, as pessoas 
tendem a uma superficialidade e mudam 
seu pensamento rapidamente. As organiza-
ções não conseguem alcançar este ritmo”, 
reflete. “Os fatores externos atingem mui-
to o clima interno hoje, e a volatilidade das 
pessoas é algo difícil de gerenciar.”

A assessora de gestão administrativa 
do supermercado Mombach, de Monte-
negro, Ana Amélia de Oliveira, é uma das 
alunas pré-inscritas. “Trabalho na área de 
Recursos Humanos e acredito que o gran-
de diferencial de qualquer empresa são as 
pessoas que trabalham nela. Colaboradores 

satisfeitos, comprometidos e felizes no 
ambiente de trabalho são mais produtivos, 
trabalham melhor e estão dispostos a ir 
além da obrigação”, avalia. Durante o novo 
curso, ela quer reforçar suas habilidades na 
análise de cargos e salários, seleções asser-
tivas, entender as emoções e sentimentos 
da equipe, organizar treinamentos, saber 
como resolver conflitos e projetar um sis-
tema de avaliação de desempenho. 
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O curso de Gestão de Supermercados (GES) 
começou seu ciclo de aulas deste ano no dia 25 de 
março, em Porto Alegre. A turma de 36 alunos irá 
entregar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
em 14 de outubro. De acordo com o orientador e 
tutor da turma do GES POA, Pedro Savi, os temas 
de interesse dos TCCs apontam para a percepção 
de que o varejo supermercadista, em geral, vive 
momento de igualdade de acesso ao patrimônio 
material (ferramentas de tecnologia, de produ-
tos para composição do mix, de equipamentos).  

GES POA Alunos já 
preparam seus trabalhos finais 

“A grande diferença está no patrimônio material e 
intelectual, nas pessoas. Assim, temos um grande 
interesse por temas como liderança, motivação e 
rotatividade na equipe, entre outros temas recor-
rentes e importantes, como a questão da sustenta-
bilidade”, diz Savi. 

O consultor ressalta que a grande procura 
pelo GES e por todos os cursos da Capacitação da 
Agas são sintomas de preocupação com o capital 
humano nas organizações. “É o reconhecimento da 
importância das pessoas como principal patrimônio 
do setor”, reflete. Sobre a turma de 2014, ele elogia 
o ótimo aproveitamento ao longo do curso. Na visão 
do aluno do GES POA, Michel Konig da Silva, a 
turma, apesar de ser grande, rendeu bastante, e os 
alunos não perderam o interesse. Com tantos as-
suntos para tratar no TCC, Konig diz que ainda está  
um pouco confuso para fazer a sua escolha, mas tem 
certeza de que os trabalhos serão ótimos. 

A segunda turma do GES in company Unisu-
per está em plena atividade, e o resultado agrada 
ao presidente Sandro Formenton. “O curso está 
muito bom e deixa as equipes mais felizes. As 
lojas têm me ligado para agradecer pela oportu-
nidade, até porque muitas vezes o colaborador 
encontra-se carente de treinamento. Nossos 
alunos estão contentes”, elogiou.

Em junho, o GES Unisuper teve uma ex-
periência especialmente enriquecedora: sob a 
supervisão do professor Janer Costa, o grupo de 

GES Unisuper: bons resultados 
alunos visitou as instalações do supermercado 
Unisuper da Mathias Velho, em Canoas, para 
aprender na prática técnicas de marketing, repo-
sição e comportamento do consumidor.

A rede bajeense Peruzzo, ao completar 20 anos 
de existência, deu largada ao primeiro curso de 
Gestão em Supermercados – GES in company, para 
40 colaboradores. Os próximos seis meses serão de 

GES Peruzzo deu a largada 
aprendizado teórico e prático para líderes, gerentes 
e chefes de loja. A aula inaugural ocorreu no dia 4 de 
junho, na sede administrativa do Peruzzo, e teve as 
presenças dos diretores do grupo, Lindonor, Clori e 
Lindonor Peruzzo Júnior, que deram as boas-vindas 
aos alunos ao lado da coordenadora de Capacitação 
da Agas, Angelita Garcia, e da professora da aula de 
abertura do projeto, Cleize Gallas. Essa é a primeira 
rede de origem familiar a investir no treinamento 
dentro de suas instalações. 
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O Agas Jovem promoveu, nos dias 13 e 27 de 
junho, o curso Como falar em público, com o jor-
nalista e comunicador Sérgio Stock. O objetivo foi 
desenvolver a comunicação verbal de profissionais 
de diferentes áreas de atuação. A iniciativa supre 
a carência de pessoas mais comunicativas no setor 
e estimula a formação de lideranças. A presidente 
do Agas Jovem, Caroline Righi, deu algumas dicas: 
“Para falarmos em público precisamos dominar o 
assunto, nos sentirmos seguros, utilizar sempre o 

Agas Jovem promove boa comunicação 
português correto e boa dicção. Quem tem hábito 
de ler consegue se desenvolver melhor”, diz. 

Stock ministra a capacitação desde 1995 para 
empresas e entidades, realizando aulas abertas ao 
público. Ele atende grandes marcas do Rio Grande 
do Sul e diversos outros lugares do Brasil. “A Agas 
fez uma solicitação ainda no ano passado para que 
viabilizássemos a parceria, que se realizou agora 
em junho”, diz Stock sobre o início da ligação 
entre ele e a Agas. 

Foram aproximadamente 20 alunos que 
participaram dos ensinamentos. A primeira aula 
contou com ferramentas de aprendizagem sobre 
as questões técnicas da comunicação e da fala. Na 
segunda aula, foram montadas duas apresentações, 
filmadas e analisadas por todos. Na primeira apre-
sentação foram analisados os erros e aspectos da 
desenvoltura a melhorar. Na segunda, os alunos 
deveriam tentar acertar esses aspectos. 

A Agas, em parceria com a Secretaria Muni-
cipal da Mulher e Direitos Humanos (SEMDHI) 
de Imbé, realizou vários cursos e atividades vol-
tadas ao público feminino. As aulas abordaram 
temas como a formação de mulheres açougueiras 
(oficina lançada em maio), dicas de alimentação 
segura, oficina de padaria e políticas públicas.  
O encontro foi conduzido pelo médico veteri-
nário e experiente chefe de açougue Luiz Carlos 
Jantzen, responsável técnico de diversas empresas 
supermercadistas durante vários anos. Ele intro-
duziu temas importantes como marketing no 

Escola Móvel prepara 
mulheres para setor de açougue 

açougue, relacionamento com o cliente, cortes e 
qualidade na desossa, entre outros.

“Tornou-se um diferencial competitivo ter 
mulheres no açougue, pois os clientes sinalizam 
que preferem ser atendidos por açougueiras, e 
que elas facilitam no auxílio de opiniões sobre 
cortes de carnes adequados ao que os clientes 
irão servir nas refeições”, relata Jantzen. Segundo 
o professor, elas se destacam no setor de atendi-
mento, qualidade na higienização e possuem foco 
nas vendas. Além disso, têm maior facilidade para 
desenvolver uma boa comunicação interna.
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,  eles têm 
um espaço especial e bastante frequentado. Nas 
mesas dos consumidores não é diferente. Os 
fiambres, ou frios, como também são chamados, 
estão presentes tanto em banquetes como em 
modestos lanches, provando a versatilidade com 

que podem ser usados. Os sabores são para todos 
os gostos. Dos produtos mais carregados em es-
peciarias à nova onda dos que têm menor teor de 
gordura. Independentemente da escolha, a certeza 
é a de levar para casa um alimento saboroso para 
saciar a fome a qualquer hora do dia ou da noite. 
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nos supermercados

Perfeitos,  
a qualquer hora

Fotos: Carlota Pauls

No café da manhã, no lanche 

ou no jantar, os fiambres são o 

acompanhamento ideal, por isso 

ocupam espaço importante nas 

mesas dos consumidores
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De acordo com a Instrução Normativa 20 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o fiambre é 
um produto industrializado obtido da carne de uma ou mais 
espécies de animais de açougue e miúdos comestíveis, com 
adição de ingredientes, como sal (facultando-se o uso de 
vegetais ou outro ingrediente). É preciso, ainda, seguir um 
processo térmico específico.

Embora a carne e o sal sejam os ingredientes obrigatórios 
dessa especiaria, condimentos são incluídos frequentemente. 
Os demais complementos ficam ao gosto do freguês. Os quei-
jos são praticamente uma unanimidade. Os laticínios, embora 
não integrem a categoria, são os coadjuvantes perfeitos a 
qualquer prato que tenha como protagonistas as inúmeras 
variedades de fiambres, do presunto ao salame.  

Em ascensão

Saborosos e práticos, os artigos vendidos nas seções de 
fiambreria são versáteis. Presentes em pratos mais elaborados, 
sanduíches ou simplesmente dispostos em uma tábua de frios, 
eles cumprem bem o seu papel, seja ele o de alimentar ou o 
de apenas servir como aperitivo. É essa característica que faz 
com que esses produtos estejam presentes em comemorações 
ou no cardápio do dia a dia. 

O consumo de frios no Brasil saltou na última década. De acordo 
com o economista Chau Kuo Hue, a taxa de crescimento já supera a 
do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos anos. No período entre 
2000 e 2008 o PIB brasileiro cresceu 38,8%. Já as vendas de frios e 

Compra e conservação

Atenção na hora de adquirir e armazenar os produtos de fiambreria 
é fundamental para manter as condições ideais:

A quantidade comprada de frios, como presunto, apresuntado 

e peito de peru, entre outros, deve levar em consideração que 

esses são produtos que devem ser mantidos sob refrigeração e 

consumidos rapidamente.

É fundamental adquirir produtos inspecionados e que apresentem 

a marca da Inspeção Oficial (Serviço de Inspeção Federal, SIF).

Embutidos, como salames, quando fechados, têm durabilidade 

maior e muitas vezes podem ser conservados fora da geladeira. 

Porém, depois de abertos, dependem de refrigeração e devem 

ser consumidos em aproximadamente cinco dias.

Observe as características do produto, como cor e odor. Evite os 

produtos com manchas ou bolor.
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embutidos sofreu elevação de 67,6%. As razões 
que levaram a alta tão significativa são diversas. 
Uma delas é o aumento real dos salários. 

Nos últimos 20 anos, por exemplo, o 
salário-mínimo cresceu 1.017%, com elevação 
mais significativa nos últimos anos. Na conjun-
tura econômica, a taxa de ocupação em alta e 
a estabilidade monetária também se refletiram 
positivamente no consumo dos fiambres. 

A elevação no consumo de frios per capita 
passou de 1 kg por ano, em 2000, para 1,7 
kg por ano, em 2009, de acordo com a Euro-
monitor, exemplifica Hue na dissertação de 
mestrado sobre o consumo de frios no Brasil.

Nutritivos

Apesar da adição de sal e conservantes, conside-
rados ingredientes que prejudicam a saúde, os frios 
têm valor nutricional, sendo uma ótima fonte de 
proteína com baixo teor de carboidrato. As vitami-
nas, em menor quantidade, também estão presentes, 
especialmente a B12, D, E e K.  

Mesmo assim, a moderação é aconselhada. 
Duas porções por semana é uma média que não 
interfere negativamente na saúde e permite usufruir 
dos benefícios e do sabor que o alimento oferece.

Enquete

Qual o fiambre de sua preferência? 

“Prefiro a mortadela, por causa do 
sabor, e compro toda semana.”

Bruno Amaral, estudante

“Compro fiambres umas duas vezes 
por semana. Prefiro presunto magro 
ou peito de peru magro.”

Gilmar Moschem, economista

“Meu fiambre preferido é o 
presunto magro, é o sabor que 

mais me agrada”

Cloé Cruz, arquiteta

Massa com presunto e 
molho branco

Ingredientes:
1 kg pacote de massa

1/2 kg de presunto picado

Sal

Pimenta

Cheiro verde 

Noz moscada

2 copos de leite

2 colheres de sopa de maizena

2 colheres de sopa de queijo ralado

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo:
Cozinhe o macarrão em água e sal. Depois 

de cozido no ponto de sua preferência, 

escorra e lave em água fria, e reserve. Pique 

o presunto e refogue com uma colher de 

manteiga, temperando com sal, pimenta 

e cheiro verde picado. Prepare um molho 

branco, misturando a maizena dissolvida no 

leite, a manteiga, o queijo ralado, uma pitada 

de sal e uma pitada de noz moscada. Deixe 

engrossar. As três etapas, massa, molho e 

presunto, podem ser misturadas agora. A 

apresentação do prato também pode ser 

feita em camadas.
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tecnológica resultou em 
grandes conquistas. Comunicação favorecida e 
possibilidade de reencontrar antigos amigos é uma 
condição recente propiciada pelas redes sociais. 
Para as empresas, esses recursos representam 
maior interação com clientes e fortalecimento das 
marcas. O comércio também foi favorecido com 
as novas possibilidades geradas pelas ferramentas 
tecnológicas. No ano passado, segundo pesquisa 
WebShoppers conduzida pela consultoria eBit, as 
empresas que vendem pela internet faturaram R$ 
28,8 bilhões – crescimento de 28% em relação a 
2012. Esse percentual de aumento também é su-
perior ao percentual de crescimento entre 2011 e 
2012, período em que a elevação foi de 20%.

Alguns segmentos têm maior facilidade para 
se projetarem nesse segmento, mas há espaço para 
todos os tipos de nichos de mercado. Claro que 
alguns vão enfrentar dificuldades maiores. É o caso 
dos supermercados que se propõem à venda pela 
internet, principalmente no Rio Grande do Sul, 
onde algumas apostas, como a da rede Nacional, do 
Walmart, foram descontinuadas. Uma das justifica-
tivas levantadas é a de que os consumidores não se 
identificam com a modalidade para itens necessários 
ao dia a dia. Para o vice-presidente de Soluções e 
Tecnologia da Software AG, Luiz Mariotto, a ques-
tão cultural realmente pode ser um entrave, mas 
certamente não é o único. O executivo salienta que 
as vendas pela internet são uma tendência global e 
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a revolução  

Odesafio do  
e-commerce

Algumas novidades, por 

mais promissoras que 

pareçam, não vão para 

frente. A venda de produtos 

pela internet, no caso dos 

supermercados gaúchos, é 

um desses mistérios
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Segundo dados do Siste-
ma de Controle de Pro-
dução de Bebidas (Sico-
be), da Receita Federal, 
a produção de cerveja 
avançou 11,5% no Brasil, 
no primeiro semestre. 
O aumento é relativo ao 
mesmo período do ano 
passado. Já a produção 
de refrigerantes nos pri-
meiros seis meses do ano 
foi mais modesta: 1,2% 
de aumento. O desem-
penho dessa indústria 
em junho caiu 15,8% na 
comparação com maio.

A Rede de Supermercados Imec escolheu 
a cidade de Dois Irmãos para inaugurar 
nova loja. O estabelecimento oferece 100 
mil itens de diversas categorias, tais como 
bebidas, mercearia, higiene e limpeza, 
bazar e congelados. O espaço conta ain-
da com 35 vagas de estacionamento (30 
cobertas e 5 ao ar livre) e 8 check-outs. O 
diretor comercial da empresa, Leonardo 
Taufer, diz que trabalharão fortemente 
nas categorias de perecíveis, presentes nos 
setores de açougue, padaria, fiambreria e 
hortifrutigranjeiros, com produto e aten-
dimento diferenciados. 

Imec inaugura loja 
em Dois Irmãos 

Produção de cerveja cresce 
no primeiro semestre
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faz muito frio em Caxias do Sul, isso conta 
a nosso favor.” O Hiperentrega atende con-
sumidores num raio de 12 quilômetros – que 
compreende, basicamente, a região urbana 
da cidade de Caxias do Sul.

Atualmente, a empresa trabalha com 
um mix de produtos composto por 600 itens. 
Ampliar a oferta de artigos é o grande desafio 
e a maior cobrança dos clientes, que, de acordo 
com análises da própria empresa, costumam 
recorrer novamente ao serviço após a primeira 
compra. Com pouco tempo de atuação, Kuhn 
também experimenta a dúvida em relação 
ao próprio negócio. “Temos, também, esse 
receio de que não gire, mas nossa filosofia é 
diferente. Enquanto alguns mercados vieram 
do tradicional para o online, nós já nascemos 
online, então começamos com um consumidor 
específico, diferente de outros mercados que 
tentaram fazer essa migração.”

Apostando nesse diferencial, o empre-
sário tem avaliado o cenário constantemente, 
acompanhando o perfil dos próprios clientes e 
o mercado de maneira geral. Vencer as barrei-
ras de vender produtos com menor prazo de 
validade e de ampliar a quantidade de produtos 
ofertados é um desafio imposto vencido com 
a conquista do consumidor. 

Já o Nacional, que era o único super-
mercado com e-commerce em Porto Alegre, 
encerrou sua operação online no ano passado no 
RS. O Walmart não quis se manifestar sobre os 
motivos que levaram à descontinuidade.

Experiência pioneira

Maior empresa de distribuição da América 
Latina, o GPA atua no e-commerce de alimentos 
por meio de duas marcas: Pão de Açúcar (www.
paodeacucar.com.br) e Extra (www.extra.com.br/
alimentos). O serviço de entrega do Pão de Açúcar 
foi criado em 1995, consolidando-o como primeira 
rede de supermercados do país a contar com a pos-
sibilidade. O Pão de Açúcar Delivery permite aos 
clientes fazer compras sem sair de casa em mais de 
30 cidades. Nestes 19 anos de operação, o serviço 
já atendeu mais de 25 milhões de pedidos. 

As modalidades de entrega da rede são va-
riadas. Na tradicional, a entrega ocorre em até 48 
horas. Na express, as compras são levadas ao con-

sumidor em até quatro horas. E tem ainda o Drive 
Thru, funcionando apenas em uma loja na capital 
paulista, onde o cliente compra pela internet e 
retira as compras em um espaço determinado na 
loja física após três horas da conclusão do pedido. 
Hoje, o Pão de Açúcar Delivery também está 
disponível para smartphones. 

Já o Extra inaugurou sua operação de e-commer-
ce de alimentos em 2012. Atualmente, são realizadas 
entregas nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro 
com prazo de entrega em até 48 horas. Além disso, 
a rede lançou em 2013 o “Retira em Loja”, em que 
o cliente compra pela internet e retira em uma loja 
física. O projeto, por enquanto, está operando apenas 
na loja Morumbi, em São Paulo (SP). 

De acordo com o GPA, “o consumidor brasilei-
ro ainda está se acostumando a comprar alimentos 
e bebidas pela internet”. Assim, as redes Pão de 
Açúcar e Extra trabalham para conquistar a confiança 
no serviço – focando esforços em aspectos como 
qualidade na seleção dos produtos e preocupação 
constante com embalagem e entrega no horário. 
“Além disso, reforçamos a conveniência e praticidade 
do canal através de novos formatos de entrega (como 
o modelo drive, em que o cliente faz a compra online 
e retira em loja física) e dinâmicas de sortimento 
e ofertas exclusivas para o canal, incentivando a 
compra online.”

Apesar da experiência, o GPA também enfren-
ta o desafio comum a outras empresas do ramo, 
como o de tornar a compra de alimentos pela inter-
net parte do dia a dia dos brasileiros (público que 
tradicionalmente não está acostumado a realizar 
compras desse tipo de produtos pelo e-commerce). 
“O e-commerce de alimentos é uma operação com-
plexa, que exige cuidados especiais e constantes, 
justamente pela necessidade de garantir o frescor 
e a qualidade na entrega de produtos perecíveis”, 
destacam os executivos do grupo.

HiperEntrega, de Caxias do Sul, foi criado 
para atendimento exclusivo pela internette
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Uma extensa pauta de assuntos foi debatida 

durante o 9º Encontro de Diretoria e 

Representantes da Agas. Os supermercadistas, 

reunidos na Serra, avaliaram o momento da 

entidade e do setor como um todo

dia 19 de julho no Master 
Palace Hotel, em Gramado, o 9º Encontro de 
Diretoria e Representantes da Agas reuniu 41 
supermercadistas, além de patrocinadores e da 
equipe de apoio da própria entidade, no debate 
sobre mais de 10 temas, entre questões jurídicas, 
fechamento aos domingos e os detalhes para a 
edição 2014 da ExpoAgas.  

realizado no O encontro teve patrocínios da Orquídea, do 
Sindigêneros-RS, da JBS e da Visual Mix. Coman-
dadas pelo presidente da Agas, Antônio Cesa Lon-
go, as discussões começaram acerca da grande feira 
gaúcha do setor e avançaram a outras questões do 
autosserviço, como o Sped Fiscal, dificuldades de 
Recursos Humanos, problemas com o Inmetro e 
com a logística reversa, entre outros.
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Domingo: abre ou não abre?

Jairo Libraga, presidente da Rede Vivo, 
considerou o evento proveitoso, embora qui-
sesse mais tempo para trocar experiências. 
Ele defende o fechamento das lojas aos do-
mingos, desde que não haja feriado no sábado 
e que todos os estabelecimentos congêneres 
também procedam da mesma forma. “Temos 
17 unidades e elas seguem ordenamento con-
forme acordos coletivos. Em certas cidades, 
no entanto, nosso estabelecimento fecha, 
mas outros mercados menores abrem e nos 
tiram fatia de mercado, ficando uma imagem 
ruim para o nosso consumidor”, diz. 

Cesion do Nascimento Pereira, do 
Super da Praia, prefere a abertura das lojas. 
“A questão permanece em aberto, livre para 
negociações entre empresa e seus colabora-
dores”, pondera. “Na praia, temos de abrir 
no domingo para aproveitar o movimento de 
quem vai para a região descansar, o pessoal da 
capital e os demais veranistas. Se deixamos de 
operar, perdemos consumidores.”

Logística reversa

Quanto à logística reversa, as queixas são ge-
neralizadas. Libraga afirma que os fornecedores não 
recebem de volta pilhas e lâmpadas fluorescentes, e 
o depósito dos supermercados acaba sendo o para-
douro dos materiais. “O custo de descarte é maior 
do que o valor da lâmpada para venda, é absurdo. 
As indústrias precisam cuidar disso, dar um destino 
final de baixo ônus. O Ministério Público age muito 
forte e há colegas que foram notificados”, conta. 
Santo Assis Beltrame, do Supermercado Beltrame, 
vai na mesma linha: “Esse é um problema sério em 
Santa Maria. Poucos locais recebem o material para 
descarte, e há colegas que não sabem mais o que 
fazer. O preço cobrado pelo recolhimento é muito 
caro. Precisamos achar uma solução”, assegura. 
“Estamos no limbo”, complementa Pereira.

Variações do Inmetro

Outra preocupação dos supermercadis-
tas diz respeito às exigências do Inmetro. No 
caso da couve-flor, há momentos em que o 
fiscal exige a embalagem com filme, e em 

outros, não. O mesmo ocorre com a pimenta. 
“Querem que o frango vendido no balcão de 
atendimento esteja lá com peso medido, mas 
nem sempre há exigência, então falta crité-
rio”, protesta Libraga. No Super da Praia, 
as dúvidas persistem. “As exigências com-
plexas demandam cuidados de nossa parte, 
mas há variações acerca de procedimentos 
e pesagens”, frisa Pereira. No encontro, o 
presidente da Agas relatou o estreitamento 
das relações com o órgão fiscalizador. Reu-
niões periódicas de alinhamento têm sido 
feitas com vistas à prevenção e à atenção a 
irregularidades, evitando multas.

Jantar e dança

À noite, um jantar de confraternização 
congregou os integrantes da diretoria, os repre-
sentantes e suas famílias. O momento fomentou 
o estreitamento dos laços entre o empresariado 
supermercadista, bem como a troca de ideias. O 
final do evento foi marcado por um baile animado 
pelo pianista Rodrigo Soltton.
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recente do Brasil explica os hábi-
tos de consumo das famílias. Com o Plano Real 
e a estabilidade da moeda, após um período de 
hiperinflação, o poder de compra subiu. Outras 
medidas econômicas, como a facilidade de acesso 
ao crédito, também contribuíram para deixar a 
população com o bolso mais recheado. Assim, as 
pessoas incrementaram o carrinho com itens até 
então tido como secundários ou supérfluos. 

O nível de exigência foi outro que au-
mentou: qualidade e eficiência dos produtos 
tornaram-se tão importantes quanto o preço. 
A indústria, seguindo esse embalo, passou a 
apresentar cada vez mais novidades. E o consu-

midor brasileiro adora experimentar, apontam 
os especialistas.

Porém, mudanças na conjuntura atual têm 
freado os impulsos da clientela no ponto de venda 
– sem contar que as visitas ao mercado não estão 
mais tão frequentes. Inflação acumulada significa 
rancho mais cauteloso, o que impacta não só na 
receita total do varejo como nas categorias que 
têm mais ou menos saída.

Mantendo o padrão

Os pesquisadores apontam: o cliente 
está frequentando menos os supermercados. 
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Daqui para frente

Após uma situação econômica favorável, o poder de compra das famílias 

diminuiu. Com isso, a clientela busca alternativas para manter o mesmo 

padrão de consumo. Confira as categorias que levam vantagem
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“Notamos isso desde 2011. Ele compra em 
volume maior e vai menos vezes ao ponto 
de venda”, afirma Carolina Andrade, exe-
cutiva de Marketing da Kantar Worldpanel. 
Aline Sena, analista de mercado da Nielsen, 
reforça a informação: “Com o orçamento 
curto, o consumidor busca custo/benefício”. 
A escolha da loja é bem ponderada, pois o 
objetivo é equilibrar as contas e sustentar o 
mesmo padrão de vida de quando a situação 
estava mais favorável.

Uma consequência do novo cenário é a 
mudança nas embalagens. As regulares vêm 
cedendo espaço para os tamanhos família, 
no caso da mercadoria mais básica, e para as 
versões reduzidas, nos chamados artigos de 
indulgência. “As grandes são comuns em com-
pras de abastecimento, como papel higiênico. 
Já chocolates e biscoitos têm um crescimento 
de pacotes menores”, explica Aline.

A lógica é a seguinte: com formatos 
mais adequados ao orçamento, os produtos 
preferidos continuam a ser levados para 
casa. Se o valor extrapola o previsto, opta-                 
-se por uma marca mais barata. Somente em 
último caso o comprador desiste do item. 
“É uma ginástica para manter as conquistas 
adquiridas ao longo dos anos”, compara a 
representante da Nielsen.

Já Carolina lembra que a fidelidade a 
uma determinada bandeira está diretamen-
te ligada à praticidade. “O varejista tem 
que fazer com que a experiência seja mais 
valiosa para o consumidor. O setor precisa 
se adaptar a esse novo brasileiro”, reitera. 
Ela cita alguns critérios que podem ser 
decisivos para manter uma base de clientes 
forte: horários de atendimento flexíveis, 
filas rápidas, bebidas comercializadas já 
geladas e a possibilidade de adquirir grãos 
e outros alimentos a granel. É tudo uma 
questão de otimizar o tempo dos frequen-
tadores do estabelecimento.

Soluções imediatas

Se a praticidade é a palavra de ordem, ela 
também se estende às categorias mais vendidas. 
De acordo com os estudos da Kantar Worldpa-
nel, cresce a preferência por linhas funcionais 

e que tragam vantagens. Comida pronta é um 
exemplo. Bolos industrializados, café solúvel e 
sobremesas do tipo petit suisse têm se destacado 
na cesta de compras.

Também despontam os produtos para fun-
ções específicas. As tarefas domésticas ganham 
novos aliados; já não se limpam janelas com 
álcool, por exemplo, mas com um limpa-vidros. 
O óleo de cozinha, por sua vez, continua es-
sencial, mas é substituído por variedades mais 
saudáveis, como o de canola. A ideia é propor-
cionar soluções imediatas para as preocupações 
do dia a dia.

A executiva de Marketing da empresa apon-
ta, ainda, o interesse que a população tem em 
experimentar novas opções. Segundo a Kantar, 
42% dos clientes procuram novidades no super-
mercado e 66% gostam de receber informações e 
conselhos sobre esses artigos. “Eles estão abertos 
à abordagem do promotor de vendas. Essa fle-
xibilidade é oportuna para gerar fluxo”, analisa 
Carolina Andrade.

Além das embalagens em diferentes forma-
tos e das categorias de praticidade – tendências 
mais perenes –, 2014 também deve ser marcado 
pelo incremento pontual no consumo de bebidas, 
sorvete e carne congelada. “Tivemos um verão 
muito intenso, neste ano”, justifica Aline Sena, da 
Nielsen. A movimentação em função da Copa do 
Mundo também intensificou a aquisição de amen-
doim, pipoca, refrigerantes e cerveja – alimentos 
associados ao Mundial, para serem degustados 
durante a exibição das partidas.

O que o consumidor quer
Seja na mercadoria ou no serviço, crescem os negó-

cios que proporcionarem as seguintes características:

Novidade – lançamentos são bem-vindos 

entre o público.

Praticidade – soluções rápidas para a 

correria do dia a dia.

Eficácia – produtos que exijam o mínimo 

esforço nas tarefas domésticas.

Agilidade – quanto menos filas, melhor.

Conveniência – ter tudo à mão, de 

preferência pronto para o uso.
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brasileira é insustentável. 
Qualquer pessoa lúcida sabe disso, mas o status 
quo resiste e conspira contra a produtividade e 
o desenvolvimento. Assemelha-se ao regime da 
escravatura e perdura pelo mesmo apelo iner-
cial. É insustentável, em termos econômicos, 
sociais e ambientais. 

No campo social, a tributação é agressivamen-
te iníqua, desrespeita a vedação constitucional de 
crueldade. O seu caráter regressivo é insulto contra 
a capacidade contributiva. Quem recebe o Bolsa-
Família destina mais da metade para pagar tributos 
indiretos. Quer dizer, entre eficiência e equidade, o 
modelo optou, preguiçosamente, pela arrecadação 
a qualquer custo. Dados da Organização para Co-
operação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
revelam a inconsistência crassa desse modelo, que 
torna impossível crescer sem inflação, dada a assime-
tria entre os ganhos de renda na comparação com os 
ganhos de produção (Thomas Piketti descreve esse 
fenômeno de modo insofismável).  

Economicamente, o modelo tributário inviabi-
liza os mecanismos de mercado, a longo prazo. Trata-
se de monstrengo abstruso, que torna necessário 
exército pesado de despachantes. Para ilustrar: os 
custos burocráticos de pagar tributos, na indústria 
de transformação, equivalem ao dobro do investido 
em inovação. Não há ganho de produtividade que 
resista. Para piorar o quadro, as renúncias fiscais 
são dadas segundo critérios confusos, erráticos e 
contraditórios, ao sabor de pressões conjunturais, 
não de reflexões sistêmicas e de planejamento. 
Mais grave: o fomento a investimentos vitais em 
infraestrutura continua mínimo, de modo que o viés 
do presentismo compromete o futuro. 

a tributação Mas não é tudo. O “sistema” tributário (sem 
ordem e sem unidade) é, ainda, inviável am-
bientalmente. A poluição do ar e a imobilidade 
urbana são insufladas pelo Estado, por meio de 
tributos. A fórmula, simplista e de curto prazo, 
de desonerar a aquisição de veículos só adia ajus-
tes inadiáveis e inverte prioridades. As cidades 
se tornam insustentáveis e o fomento da venda 
de veículos gera superendividamento temerário. 
Claro, o PIB é anabolizado, contudo o índice 
de desenvolvimento humano é sacrificado e a 
racionalidade posta entre parênteses.

Por tudo, passou da hora de rever em pro-
fundidade esse modelo autofágico, até para que 
se erga um sistema tributário digno do nome. 
Além de simplificar dramaticamente o modelo 
(cortando o número recordista mundial de 2,6 
mil horas entregues ao burocratismo tributário 
insano), urge tornar o sistema transparente e 
amigável, unificado e realmente federativo, 
sem prejuízo de exercer a função de tributar 
com finalidades extrafiscais que transcendam a 
miopia arrecadatória. 

De fato e de direito, a tributação precisa 
estar entrelaçada com as políticas públicas en-
dereçadas para o desenvolvimento duradouro, 
em vez de servir acriticamente para estimular 
surtos episódicos de crescimento que antecedem 
a estagflação. Ao mesmo tempo, a deterioração 
fiscal e os gastos exacerbados de custeio têm de 
ser combatidos com vigor inédito, sem o flerte 
demoníaco com a inflação. Com tais medidas, 
é plausível asseverar que o Brasil passará a ter, 
finalmente, um regime tributário justo, lógico, 
comedido. Numa palavra: sustentável.

Juarez Freitas, advogado e professor da UFRGS e da PUCRS
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alguns minutos, que 
você está na condição de gestor de um su-
permercado. O papel que você deve assumir 
agora é o do consumidor. Imagine entrar num 
estabelecimento e, além de encontrar produtos 
tradicionais que está buscando, se deparar com 
outros artigos de que necessita mas que teriam 
que ser adquiridos em outros pontos comerciais. 

Seja um presente para alguém, utensílios domés-
ticos ou eletroportáteis, as seções de bazar têm 
se caracterizado pela diversificação de produtos 
disponibilizados para os clientes. Cada vez mais, 
a ida ao supermercado é uma experiência de 
compra completa.

Agora, volte à posição de executivo do ramo. 
Saber que satisfez a expectativa do consumidor, 
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Tem de tudo
Com margem de lucro 

acima da auferida em 

outros departamentos, o 

bazar ganha cada vez mais 

evidência nas redes de 

supermercado. Apostar no 

segmento vale a pena, mas é 

preciso ter bastante critério
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ou, ao surpreendê-lo, superou-a, já é um grande 
feito, que torna a sua loja uma referência. Se 
concomitantemente a isso as suas expectativas 
quanto aos resultados também forem superadas, 
mais um bom motivo para se certificar de que, 
sim, foi um bom negócio. As margens de lucro 
no setor de bazar têm levado muito empresários 
a investirem nesses artigos. Vende-se de tudo: 
brinquedos, papelaria, utensílios domésticos, 
eletroportáteis, cama, mesa e banho.

Com o consumidor com o tempo cada vez 
mais exíguo, é natural que o departamento atraia 
olhares. Alguns itens vendidos nessa seção têm 
vínculo direto com produtos tradicionalmente 
comercializados nas lojas, como é caso de mate-
riais para cozinha. A valorização da gastronomia, 
por exemplo, tem resultado em artigos cada vez 
mais sofisticados, além do aumento da procura 
por itens específicos e que fazem parte do co-
tidiano de quem frequenta um supermercado. 
Da mesma forma, produtos voltados para os pets 
também estão diretamente relacionados ao com-
prador que frequenta a seção de rações – e que 
provavelmente irá se interessar por bandejas, 
brinquedos e roupinhas de inverno para animais. 
E assim, expande-se o escopo de possibilidades 
a serem exploradas. Vale a pena observar com 
atenção esse departamento.

Com toda força

O inverno tardou neste ano, mas antes 
da chegada da semana mais fria do ano a 
rede Asun já havia vendido mais de 2 mil 
edredons. “Quase nem teve inverno”, excla-
mou o proprietário Antonio Romacho. Os 
produtos do segmento, cada vez mais forte 
no Asun, são vendidos com facilidade. 

A característica do departamento é 
diferente da dos outros segmentos. Ro-
macho explica que a principal distinção é 
que no caso do bazar o cliente nem sempre 
solicita produtos para esse departamento. 
“Não é como produto de alimentação. A 
pessoa vem, olha, se agrada e leva.” Ele 
explica que a lógica que impera no setor é 
a da compra por impulso.

O executivo conta que está trabalhan-
do forte com o departamento. “O bazar 
representa 4% das vendas das nossas lojas”, 

revela. A característica tem ficado tão 
evidente que Romacho destaca que uma 
das lojas da rede, localizada na rua Cairu, 
em Canoas, foi apelidada de “shopping”. 
“O bazar no Asun é uma loucura, estamos 
extremamente fortes com o bazar.”

Entre os produtos que têm ganhado 
mais atenção da rede os eletroportáteis ga-
nham evidência. “O eletroportátil qualifica 
a loja, a margem de lucro é grande, mas 
é preciso estar preparado para uma série 
de problemas”, adverte. A primeira coisa 
que precisa ser considerada é que o setor, 
depois de criado, precisa ser mantido, até 
porque muitos artigos são vendidos com 
garantia. “É um departamento bem pro-
blemático, porque se entrar tem que ficar 
dentro dele”, destaca Romacho.

Ca
rlo

ta
 P

au
ls

Ca
rlo

ta
 P

au
ls

145(julho/agosto 2014) Revista AGAS



As compras também exigem critério. 
Justamente pela característica do departa-
mento, que tem como principal elemento 
as compras impulsivas por parte dos consu-
midores, é preciso ter um certo feeling ao 
escolher os produtos para expor nas prate-
leiras. “O diretor tem que ser o comprador, 
tem que ter feeling, um sentimento, porque 
as pessoas não solicitam a compra.”

Diversificar os artigos também é outro 
conselho valioso e bastante rentável. “O 
bazar é composto por uma série muito 
grande de produtos: alumínio, plástico, 

camping – que é muito abrangente e tem 
uma margem de rentabilidade muito boa”, 
exemplifica Romacho. Apenas em relação 
ao camping, é possível vender o ano inteiro. 
No verão, o departamento vem atrelado 
a artigos para piscina e praia, colchões 
de plástico, cadeiras e uma infinidade de 
produtos. “Agora temos o camping dos 
rodeios, que estimula venda de produtos 
do segmento nessa época do ano”, detalha 
Romacho. Se você está se perguntando se 
vale a pena pensar nessa possibilidade, o 
proprietário da rede Asun assegura: “Se 
apostar muito no bazar dentro de uma loja, 
vai ocupar 50% do estabelecimento”.

Melhor margem

Enquanto a margem de lucro em produtos de 
mercearia não passa de 30%, o bazar pode resultar 
em percentuais que variam entre 45% a 50%. 
Para Jenifer Lourenci Daniel, responsável pelo 
departamento no Super Du Park, de Gravataí, 
o segmento naturalmente se expande nas lojas, 
porque muitas vezes os clientes pedem determi-
nados produtos. 

O supermercado sempre teve como caracte-
rística as vendas de produtos de bazar, que foram 
crescendo com o tempo e hoje ocupam a área 

No Asun, a seção de bazar demanda atenção especial e é cuidada 
de perto pelo próprio diretor, responsável pelas compras

Airton Dória: é preciso saber 
escolher o mix de produtos 
com vistas a um maior giro 
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central do espaço físico. Os produtos mais co-
mercializados são utilidades domésticas, talheres, 
copos, cama, mesa e banho. 

A percepção de maior lucratividade no setor 
também é destacada pelo consultor de empresas 
Airton Dória. “Normalmente, este setor oferece 
ao supermercadista a possibilidade de estabe-
lecer uma melhor e maior margem de lucro, 
porém sem praticar preços de venda abusivos. 
Dessa forma, o bazar torna-se interessante ao 
supermercadista, pois permite-lhe auferir uma 
lucratividade interessante de forma a amenizar 
os impactos da baixa margem de lucro de outros, 
que pelas suas características representam uma 
baixa lucratividade.”

Investir nesse departamento exige cuida-
dos. “Além dos aspectos de compra e venda das 
mercadorias desse setor, há que se levar em conta 
a composição do preço de venda dos produtos”, 
pondera Dória. “Via de regra, as mercadorias de 
bazar não são consideradas produtos de alto giro, 
diferentemente daquelas consideradas essenciais 
ao negócio central de um supermercado. Portanto, 
por não terem alto giro, a escolha dos fornecedores 
e a condição de compra são determinantes para 
que a comercialização desses produtos não repre-
sente prejuízo com a sua operação”, acrescenta.

Outro ponto que exige atenção do empre-
sário é saber fixar um mix de mercadorias que 
proporcione o maior e o melhor giro possível na 
loja. “Ajustar o equilíbrio entre oferta e demanda 
passa a ser o foco principal na gestão de estoques”, 
sustenta o consultor. Fazer uma pesquisa junto ao 
cliente para identificar eventuais demandas é uma 
boa alternativa de iniciação com uma operação 
de bazar, já que, dessa forma, pode-se sofrer uma 
menor influência de fornecedores para introdução 

de novos produtos no mix e um melhor ajuste 
da oferta, na medida em que ela pode estar mais 
direcionada ao foco dos clientes, minimizando os 
impactos do baixo giro e da redução de ganhos com 
a inércia da venda dos produtos desse setor.

Para impulsionar vendas

ada supermercado tem a sua característica; 
mesmo assim, dicas nunca são demais. Confira 
algumas opções para fazer melhores escolhas e 
favorecer a saída dos produtos:

A compra de produtos para o departamento 

de bazar precisa levar em conta o potencial 

de atratividade para o cliente, mas também as 

condições de venda e de assistência técnica.

É importante estar atento às novidades e ao 

mix da concorrência.

Alguns departamentos podem conter artigos 

de bazar para estimular a compra por parte 

do cliente. É o caso dos artigos para animais 

de estimação, que podem ter as vendas 

estimuladas se forem comercializados junto 

aos produtos específicos.

Seguindo a mesma lógica é possível 

impulsionar a venda de artigos de bazar em 

outras seções com exposições casadas de 

produtos, como plásticos junto a produtos 

alimentícios, por exemplo.

A palavra-chave para ser bem-sucedido com 

o bazar é a diversificação. Portanto, o volume 

de produtos comprados e o tipo de item têm 

que levar em conta a variedade para agradar 

ao maior número de pessoas possível.
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básica de Porto Alegre não é, e nunca foi, a 
mais cara do país. A análise divulgada mensalmente 
pelo Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) não leva em 
consideração diferenças evidentes nas quantidades 
e nos tipos de produtos que compõem as cestas em 
cada região. Segundo o presidente da Associação 
Gaúcha de Supermercados, Antônio Cesa Longo, a 
comparação é descabida. “Respeitamos o trabalho 
do Dieese e reconhecemos a sua legitimidade, mas, 
se as cestas de cada região não são padronizadas, não 
se pode afirmar que uma é mais cara que a outra”, 
explica o presidente.

De acordo com a pesquisa de maio de 2014, a 
cesta básica gaúcha foi a de segundo maior valor do 
país, mas em diversas vezes ocupou o primeiro lugar 

a cesta

Porto Alegre não tem a cesta 

básica mais cara do país. Os 

dados do Dieese têm diferenças 

regionais importantes 

e sempre é notícia na mídia por causa disso. Segundo 
Longo, dos 13 produtos pesquisados pelo instituto 
nas capitais analisadas, oito diferem em quantidade 
e apenas cinco são idênticos em quantidade, mas 
diferem de marca, tipo e qualidade de uma região 
para outra. “Seis quilos de carne não podem custar 
o mesmo que 6,6 quilos do mesmo produto. Se 
padronizarmos as quantidades dos itens pesquisados 
nas diferentes regiões, as distorções serão corrigidas 
e veremos que Porto Alegre claramente nunca teve a 
cesta básica mais cara do Brasil”, defende Longo. 

As diferenças em tipo e qualidade são relaciona-
das aos costumes de cada região, também. No Sul, a 
farinha avaliada é de trigo; no Norte, o Dieese analisa 
os preços da farinha de mandioca. “Esta disparidade 
torna incomparáveis as cestas de cada região, afinal 

C



Mais carne, menos farinha 

Saiba como é a composição das cestas nas diferentes regiões: 

são itens diferentes na composição de cada uma”, 
acrescenta o gerente executivo da Agas, Francisco 
Schmidt. “Nós concordamos que o gaúcho come 
mais carne que o baiano, mas então não podemos 
comparar as duas cestas, porque um conjunto de 
itens que tiver mais carne será muito mais caro que 
aquele que tiver menos carne.” Neste modelo do 
Dieese, a carne representa cerca de 40% do valor 
total da cesta.

A entidade sugere a atualização da metodologia 
da pesquisa, criada em 1938. “A vida dos brasileiros 
mudou e sua cesta básica também. Hoje, um creme 
dental e um sabonete são itens muito mais básicos 
do que manteiga e banana, por exemplo”, pondera 
Schmidt. “Caso essa composição seja mantida, é 
preciso ficar claro que não se pode estabelecer com-
parações entre os valores da cesta de cada região.” 
No entender do presidente Longo, nesse formato de 
avaliação, quando a capital gaúcha não aparecer entre 
os índices mais altos do país, os supermercadistas 
gaúchos devem se preocupar, pois é sinal de que há 
algo errado com os preços.

  Região 1* Região 2** Região 3*** 

Carne (kg) 6 4,5 6,6

Leite (l) 7,5 6 7,5

Feijão (kg)  4,5  4,5  4,5

Arroz (kg)   3  3,6   3

Farinha (kg)  1,5  3  1,5

Batata (kg)  6  0  6

Tomate (kg)  9  12  9

Pão (kg)  6 6  6

Café (g)  600  300  600

Banana (dz)  7,5  7,5  7,5

Açúcar (kg)  3  3  3

Óleo (ml)  900  900  1080

Manteiga (g)  750  750  750

*A Região 1 compreende Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Brasília/
DF, Vitória/ES e Goiânia/GO. **A Região 2 inclui Aracaju/SE, Belém/PA, Fortaleza/CE, João 

Pessoa/PB, Manaus/AM, Natal/RN, Recife/PE e Salvador/BA. ***A Região 3 abrange Porto 
Alegre/RS, Florianópolis/SC e Curitiba/PR.

Produto



dia, as decisões de compra en-
volvem os mais finos detalhes. No autosserviço, 
responsável pela comercialização da maioria dos 
produtos consumidos pelas famílias, tudo deve 
ser levado em consideração. O atendimento não se 
limita ao contato humano – que está reduzido, mas 
ainda pesa. O impacto visual responde por 83% da 
percepção humana, segundo pesquisas. Limpeza e 
higienização, frenteamento de gôndolas são fatores 
fundamentais. Música ambiente calma e pro-
atividade são outras dicas importantes para fazer 

com que o cliente prefira o seu estabelecimento, e 
não o do concorrente. O consultor Salvador Fraga 
ministra o curso Transformando atendentes em ven-
dedores pelo interior do Estado, na carreta da Agas 
(escola móvel). Entre os conceitos que ele ensina 
está o de dar valor à aparência. “Mais do que estar 
higienizado, o supermercado precisa parecer higie-
nizado. O balcão de açougue descascado, mesmo 
limpíssimo, causa um impacto ruim”, explica. “Em 
algumas lojas visitadas, o gerente tem o cuidado de 
fazer blitz de vencimento e de preço nas gôndolas, 
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uma ação importantíssima na satisfação do consu-
midor.” Além disso, o cuidado com a disposição 
das mercadorias, para não encontrar ruptura, dá 
à loja o aspecto de recém-inaugurada.

A uniformização da equipe também causa im-
pacto no atendimento. “Um pipoqueiro mandou 
bordar nos seus aventais os dias da semana, para 
que seus clientes percebessem o asseio dele. Foi 
um diferencial. O uniforme traz consigo um sig-
nificado, e de forma inconsciente o cérebro adota 
uma postura mais profissional”, conta Fraga. No 
entender do consultor, o cuidado com o cliente 
externo decorre muito do cuidado demonstrado 
com o cliente interno. “Se queres que tua equipe 
dê ao cliente atenção e respeito, tens de criar um 
ambiente propício e harmônico.”

Pecados capitais

Na análise de Fraga, há pecados capitais 
cometidos nos supermercados, muitas vezes 
despercebidos. “Aquele caixa que conversa 
muito com o empacotador depõe contra 

o atendimento. O cliente sente que não 
está recebendo a devida atenção”, observa.  
O especialista critica da mesma forma a falta 
de cuidado dos responsáveis pelos recursos 
humanos na contratação de colaboradores. 
“Em geral, não há análise do que a pessoa 
pode fazer ou oferecer à empresa, e se larga 
toda a responsabilidade para a sorte”, diz. 

O consultor cita dois bons exemplos de 
como a proatividade pode conquistar clientes 
e alavancar vendas. Em um supermercado da 
região Noroeste, ele observava as prateleiras 
nas cercanias do açougue quando, ao virar-se 
para o setor, a pessoa que fazia a desossa da 
carne saiu prontamente do balcão e, com um 
sorriso largo, perguntou se podia atendê-lo. 
Em Porto Alegre, uma das atendentes da pa-
daria recebeu um cliente que desejava o pão 
italiano, cuja consistência é dura. “Normal-
mente, o produto não é fatiado, porém, ao 
ser indagada, a moça respondeu ‘se eu fatiar, 
o senhor leva?’. Os casos mostram pessoas 
bem colocadas, realizadas e felizes, e por 



isso capazes de surpreender positivamente 
os shoppers”, acrescenta. “Existem muitas si-
milaridades na concorrência, entre produtos 
e merchandising, mas nada substitui o calor 
humano. Ele faz o cliente retornar.”

Tudo começa pelo visual

Na rede de supermercados Unisuper, com 42 
lojas no Rio Grande do Sul, a preocupação com o 

atendimento se reflete no oferecimento de cursos 
in company e outras estratégias de capacitação para 
os funcionários. “Temos uma equipe com psicóloga 
focada em treinamentos diários para operadores de 
caixa, açougueiros, supridores e outros colaborado-
res. O objetivo é simplificar para facilitar o enten-
dimento do que precisamos”, observa o empresário 
Sandro Formenton. Os líderes são incentivados a 
dialogar e verificar dificuldades. Para aumentar o 
índice de satisfação dos funcionários, a empresa 
também oferece plano de saúde qualificado, prê-
mios por meta, cesta básica. “A melhora do ganho 
do cliente interno o faz trabalhar mais feliz, e o 
comprador percebe o resultado”, conta.   

O atendimento envolve, além do contato, 
cada loja como um todo. “Tudo começa pelo 
visual. Nossos supermercados primam pela apa-
rência bonita desde a entrada, são bem limpos e 
iluminados. Isso é de extrema importância ao con-
sumidor”, admite Formenton. A rede Unisuper 
orienta seus processos para reduzir a ruptura ao 
mínimo, ao passo que o mix de produtos cresce. 
O trabalho feito nos últimos quatro anos proveu 
as unidades com uma variedade de 9 mil a 12 mil 
SKUs (unidade de manutenção de estoque). Ou-
tro cuidado está na inauguração de novas lojas. “O 
índice de produtos não cadastrados é baixíssimo, 
e independentemente da ocasião, as prateleiras 
são sempre bem frenteadas”, elogia o consultor 
Salvador Fraga.

Excelência no atendimento
A satisfação do cliente se dá por uma série de 

fatores que envolvem RH e estrutura física:

Uniformização – A equipe uniformizada 

mostra unidade e facilita ao comprador 

saber a quem recorrer em busca de 

informações. É preciso atenção para que 

o vestuário sempre aparente limpeza. 

Outra vantagem é psicológica: ao vestir o 

uniforme, a pessoa assume uma postura 

mais profissional, inconscientemente.

Higiene – A limpeza do chão, dos balcões 

e gôndolas transparece o cuidado 

que a loja tem para agradar e reter sua 

clientela. O estado de conservação do 

mobiliário e das estruturas internas e 

externas também conta. 

Proatividade – Não se limite a aguardar a 

abordagem dos clientes. O oferecimento 

de serviços ao cliente que percorre com 

os olhos um setor de produção própria 

pode resultar em boas vendas.

Música ambiente – O segredo é deixar o 

consumidor à vontade, para que possa 

exercer suas escolhas com calma, e 

analisar novos produtos e ofertas. Uma 

música ambiente de andamento rápido 

acelera suas decisões. Evite: prefira 

ritmos calmos e tranquilizantes. 

Calor humano – Para que sua equipe 

transmita atenção, cuidado e vontade 

de agradar ao cliente, é preciso que o 

tratamento do supermercadista para 

com ela seja semelhante. O colaborador 

bem-treinado e realizado deixa sua 

felicidade transparecer no trabalho. 

Uniformização e boa aparência de produtos 
refletem preocupação com o consumidor
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Longo, presidente da Agas 
e diretor da Cia. Apolo de Supermercados, de 
Bento Gonçalves, recebeu na noite de 15 de julho 
a Medalha Mérito Farroupilha, uma homenagem 
da Assembleia Legislativa a cidadãos que prestam 
serviços relevantes ao Estado do Rio Grande do 
Sul. Sendo presidente da Agas e vice-presidente 
da Abras, Longo já recebeu condecorações nas 
Câmaras Municipais de Porto Alegre e de Bento 
Gonçalves, além de outras homenagens na As-
sembleia Legislativa. Também já lhe foi conferido 
o Prêmio Líderes & Vencedores, concedido pela 
Assembleia Legislativa e pela Federasul aos desta-
ques do RS, na categoria Mérito Empresarial. Ele 
dirige a Agas desde dezembro de 2002, quando se 
tornou presidente da associação com um projeto 
de interiorização da entidade. 

A Medalha Mérito Farroupilha é considerada 
a mais alta distinção outorgada pela Assembleia 
Legislativa do Estado para homenagear cidadãos 
que prestam relevantes serviços ao desenvolvi-
mento do Rio Grande do Sul. A concessão da 

honraria do Legislativo gaúcho foi entregue pela 
1ª secretária da Casa, deputada Marisa Formolo 
(PT), pelo deputado Gerson Burmann (PDT), 
proponente da homenagem, e pelo deputado 
Alexandre Postal (PMDB). Segundo Burmann, a 
medalha do Mérito Farroupilha para o presiden-
te da Agas “se justifica pela respeitabilidade do 
homenageado e pelo seu trabalho em favor do 
desenvolvimento desse setor estratégico para a 
economia gaúcha”. 

Em seu discurso, Longo disse que a outorga 
é motivo de orgulho e aumenta seu compromisso 
em buscar sempre, por meio do diálogo, soluções e 
avanços que contemplem todos os gaúchos. “Rea-
firmo o compromisso da Agas e do setor supermer-
cadista gaúcho em contribuir, sempre que formos 
convidados, para o perfeito alinhamento e ajuste 
dos regulamentos e legislações que contemplarem 
ou forem pertinentes ao nosso segmento”, afirmou. 
Defendeu ainda os setores industrial e primário e 
que é preciso enxugar o Estado, a exemplo do que 
as empresas de sucesso estão fazendo. 

antônio cesa   

Longo recebe Medalha 
Mérito Farroupilha

Por sua atuação em prol do desenvolvimento gaúcho, o 

presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, foi contemplado 

com a Medalha Mérito Farroupilha, outorgada pela 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 
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A Frimesa anuncia a entrada no mercado com 
iogurtes gregos, com embalagens de 200g. Os dois 
sabores disponíveis, o Tradicional e o Integral com 
Geleia de Frutas, possuem uma quantidade maior 
de proteínas e cálcio. A quantidade de açúcar e de 
ácidos também diminuiu, e, além do grego, a Frimesa 
pretende lançar a sobremesa láctea, sabor chocolate, 
e o flan, sabor caramelo.

A marca lançou em abril deste ano a minigarrafa 
do Espumante Moscatel, com 187 ml. Uma ótima 
opção para quem deseja moderar no consumo de 
bebida alcoólica, com praticidade e versatilidade. A 
inovação entrou para a linha de produtos da Gran 
Legado Vinhos e Espumantes, que coleciona prê-
mios internacionais pela qualidade. 

Destinada ao público de 9 a 16 anos, a nova 
escova de dentes Batman Teen, da Dentalclean, será 
lançada em agosto. Para facilitar a limpeza dos dentes 
posteriores, possui cabeça 30 e cerdas em ângulo. 
Estará disponível nas cores branco e preto, amarelo e 
preto. Quem comprar vai levar também um fio dental 
de 25 metros. 

Grupo Predilecta 
lança novas embala-
gens das geleias de 
mocotó, nos sabores: 
Natural, Tutti Frutti e 
Morango. Agora estão 
mais versáteis, em for-
mato stand up pouch 
de 200g. A empresa 
possui um mix com 
mais de 700 itens. 

FRIMESAMais 
proteínas e cálcio

GRAN LEGADORefrescante
e sofisticado

DE NTALCLEANEmbalagem
divertida e arrojada

PREDILECTA Doces
versáteis 
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Com fórmula sem cloro, a FontDay, da em-
presa Fontana, é uma linha de tira manchas com 
exclusiva tecnologia FontDay Enzimax. Cinco enzi-
mas atuam na remoção de diversas manchas, como 
batom, sangue, molhos, cosméticos, vinho tinto. 
A linha também possui odorizantes de ambiente, 
detergentes e aromatizantes concentrados. 

Visando ao preparo rápido e prático do pão, 
manualmente ou em máquina panificadora, a 
Nordeste Alimentos lançou a Linha Leve 500g. É 
desenvolvida para um pão mais saboroso, macio 
e com baixo teor de açúcar. A linha é composta 
por Mistura para Pão de Aveia e Linhaça; Mistura 
para Pão de Quinoa; Mistura para Pão de Centeio; 
Mistura para Pão Multigrãos e Mistura para Pão 
Preto. Acompanha farinha e sêmola. 

A marca lança o Mili Protect, lençol absor-
vente descartável, o primeiro da linha infantil a 
ser produzido no Brasil. O lençol evita vazamen-
tos, principalmente para as crianças que estão 
saindo das fraldas. Pode ser usado no berço ou 
em carrinhos. Com alto poder de absorção, 
garante maior retenção de líquidos. 

FONTANAFacilitando
a remoção de manchas

NORDESTE Rapidez e 
praticidade

MILI Solução 
para reter líquidos

Buscando atender às expectativas de seus con-
sumidores, a Bom Princípio Alimentos inova apre-
sentando a sua moderna linha de conservas, com a 
mesma qualidade e excelência oferecidas em todos 
os seus produtos.

Destaca uma variada linha nas embalagens de 180g 
em caixas com 12 unidades, que completam com requin-
te o sabor da sua festa, lanche, almoço e jantar.

BOM PRINCÍPIOSempre 
inovando
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A Fritz & Frida renovou seu mix de produtos 
com novas embalagens. O design ganhou desenhos 
que remetem à Índia, devido à grande aproximação 
da marca com o país. Na embalagem, as novidades 
são a ilustração dos personagens Fridinho e Fridinha, 
com a inclusão de um quebra-cabeça no verso. Os 
produtos já estão sendo distribuídos nos mais de 12 
mil pontos de venda que comercializam a marca no 
estado do Rio Grande do Sul.

As embalagens de 180 gramas de patês pron-
tos já podem ser encontradas nas gôndolas dos 
supermercados. São três sabores: azeitona preta, 
azeitona verde e tomate seco. A praticidade do 
produto o torna pronto para o consumo, ideal 
para festas e lanches.

Disponíveis em embalagens de 850 gramas, 
nos sabores morango e coco, os novos iogurtes 
da Tirol têm zero açúcar e zero gordura. A reti-
rada do açúcar não tira o sabor do produto nem 
interfere no seu valor energético, tornando-o 
uma ótima opção para uma alimentação mais 
saudável. Produzido a partir da qualidade do 
leite Tirol, é destinado a todos os públicos. 

FRITZ & FRIDADesign
renovado

UNIAGROSabores
diferenciados

TIROL Iogurtes
saudáveis

A marca lança três novas opções de sabores para quem 
quer espantar o frio nos dias que ainda restam de inverno: 
Choco Caramel, Espresso Caramel e Latte Macchiato Va-
nilla. O objetivo é unir o prazer do café quente à inovação 
do sistema Nescafé Dolce Gusto, como uma cafeteria em 
sua própria casa.

NESTLé Café para  
se aquecer no inverno
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O óleo de semente de uva orgânico da Uva’Só não 
tem resíduos de solventes químicos e é rico em antioxi-
dantes, especialmente o ômega 6. Pode ser usado para 
o tempero de saladas, incrementando diversas receitas. 
Sendo hipoalergênico e facilmente absorvido, também 
é utilizado pela indústria cosmética. O produto está 
disponível nas embalagens de 60ml e 250ml.

Durante a ExpoAgas 2014, a vinícola Pri-
mo Fior lança a linha Dom Simão, safra 2012. 
Possui coloração intensa, um aroma amadeirado 
que lembra frutas pretas e chocolate. Após seu 
processo de preparação, os vinhos repousam por 
um ano em um barril de carvalho francês, dando 
origem a uma produção de 2.000 garrafas nume-
radas de cada variedade. São apresentados nas 
variedades Merlot e Cabernet Sauvignon.

A Latco lança no mercado o Chocolatco+, bebida 
láctea UHT com pedaços de fruta. Graças à tecnologia 
drinksplus, da SIG Combibloc, permite o envase de produ-
tos com até 10% de pedaços de frutas e cereais. O produto 
está disponível nos sabores ‘chocolate com raspas de coco’ 
e ‘chocolate e morango tropical com raspas de coco’, em 
embalagens de 250 ml.

UVA’SÓBaixa
acidez

PRIMO FIORAroma
maduro

O achocolatado em pó instantâneo SuperCau, 
da CBS (Unidasul), lança nova embalagem. A nova 
proposta de design é transmitir força e energia, 
com um personagem em 3D que parece dinâmico 
e comunicativo. O papel da embalagem passou a ser 
laminado, mas manteve a cor amarela.

CBSNova 
embalagem transmite energia

LATCOPedaços
de frutas
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A Rasip Alimentos Ltda. está ampliando seu ne-
gócio com investimentos na ordem de R$ 70 milhões 
nos próximos cinco anos, principalmente na produção 
de queijos. Em breve, está previsto o lançamento de 
duas novas variedades que chegarão ao Brasil: o Par-
migiano Reggiano e Pecorino Romano. Os queijos são 
importados de Modena, na Itália, e fazem parte da 
família de produtos junto com o Gran Formaggio, o 
primeiro queijo tipo Grana produzido no Brasil.

RASIPNovas  
variedades de queijos

De acordo com uma pesquisa feita pela 
empresa, muitos consumidores preocupam-se 
com alimentos saudáveis, mesmo na hora de 
fazer pequenos lanches. Pensando nisso, a Or-
quídea lança dois novos produtos em sua linha: 
Cookies Integrais Castanha-do-Pará e Aveia, 
e Cookies Integrais Cacau e Aveia, ambos em 
embalagem de 150g.

O lançamento da Batata Top Wave e a refor-
mulação das embalagens da linha Bilu Top marca-
rão presença na primeira participação da Bilu na 
ExpoAgas. A Batata Top Wave é elaborada com 
batatas selecionadas movidas por um maquinário 
com alta tecnologia. Além disso, as embalagens da 
linha Bilu Top foram reformuladas com um design 
atualizado e cores mais vibrantes.

O novo creme de leite da Dália já está disponível no 
mercado na embalagem de 200 gramas. O produto faz 
parte do mix de lácteos da marca, que é composto pelos 
leites integral, semidesnatado e desnatado nas versões 
Basic, que é a caixinha tradicional, e Edge, com tampa 
rosca. Tem também a Nata Dália tradicional e light e com 
o Leite em Pó Dália, disponível nas versões 400 gramas, 
25 quilos e gut lander.

ORQUÍDEA Lanches
saudáveis

BILULançamento 
na ExpoAgas

DÁLIANovidades
no mix
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ponto de vista do consumidor ou do 
gestor varejista, o preço é sempre determinante. 
Afinal, ambos são compradores. Assim como o 
supermercadista busca as melhores opções de 
compra junto aos fornecedores, o cliente também 
pesquisa bastante antes de fazer suas escolhas.

Entre os dois extremos, o fornecedor e o 
consumidor, o supermercadista precisa equilibrar 
o dinheiro investido na compra de mercadorias 
com o retorno decorrente das vendas. A decisão 
mais sábia e prudente é acompanhar sempre o 
movimento do mercado, que exige das empresas 
do ramo que trabalhem com margens de lucro 
apertadas, tendo como fator principal de ganho a 
venda em grandes quantidades.

Ainda assim, algumas condições permitem 
ao estabelecimento mudar um pouco esse padrão, 
elevando preços quando situações específicas 
permitem. Observar essas circunstâncias com 
critério, tendo visão estratégica e de mercado, é 
o segredo para obter melhores resultados, sem 
perder a competitividade.

Valor agregado

No açougue do supermercado, o quilo 
da costela dificilmente varia muito de um 
estabelecimento para outro. Considerando 
que a diferença no mercado fique entre  
R$ 17 e R$ 18, parece irracional cogitar 

seja do
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  reços coerentes

Sempre atentos às 

oportunidades de elevar 

a margem de lucro, 

os supermercadistas 

investem em boas 

negociações e ofertas, 

mas é ao agregar valor 

aos produtos que 

encontram o caminho 

para esticar os ganhos
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vender o mesmo quilo da carne por um valor 
estimado entre R$ 32 e R$ 33. 

Por mais estranha que pareça, essa situ-
ação é perfeitamente possível, desde que o 
empresário consiga agregar valor ao produto. 
Enquanto um quilo de costela é vendido a 
R$ 17,00, um quilo de costela assada pode 
ser vendido a R$ 33,00. Trata-se do mesmo 
produto, entregue para o cliente com um 
diferencial. O consultor Rodolfo Landgraf 
explica que essa é a grande oportunidade 
para que a empresa consiga estabelecer um 
valor mais atrativo. O açougue tem outros 
exemplos de valor agregado. Um deles é o da 
venda de carnes em bandejas, com pedaços 
já cortados, limpos e selecionados.

“A partir do momento em que se conse-
gue incorporar o valor agregado ao produto 
é que se tem o diferencial para trabalhar 
melhor preço de venda e se consegue, conse-
quentemente, uma margem de lucro maior”, 
argumenta o consultor.

Outro fator que diferencia o preço de 
um produto é a marca. “Quando se tem 
uma marca forte, geralmente liderando um 
segmento, os valores são naturalmente mais 
elevados”, diz Landgraf. O consultor lembra 
que os supermercados precisam ter em suas 
gôndolas esses artigos, mesmo que tenham 
pouco espaço para negociação com o fornece-
dor, porque eles atraem consumidores (assim 
como a falta desses produtos os afasta).

“Achocolatado é um exemplo. Para 
o supermercadista a margem é pequena, 
mas ele ganha na quantidade vendida. Por 
exemplo, se não tem Nescau na gôndola 
o consumidor logo mais deixa de voltar ao 
estabelecimento”, detalha. A participação 
do Nescau na venda de achocolatados é de 
85%, em geral, variando entre os pontos de 
venda, segundo Landgraf.

O comportamento do consumidor ao es-
colher produtos pela marca e não pelo preço é 
emblemático. Da mesma forma acontece com 
a escolha do supermercado, avalia Landgraf. As 
redes se destacam pela forma como se vendem, 
e é por conta dela que atraem um público 
específico, seja aquele que busca os menores 
preços ou o que prefere fazer compras obtendo 
melhor custo em relação ao benefício.

Escolhas estratégicas

A política de preços de um supermercado tem 
que levar em conta o mercado, assinala Rodolfo 
Landgraf. É preciso observar tanto o valor dos 
fornecedores e concorrentes quanto o preço que o 
consumidor está disposto a pagar. Só com essa visão 
ampla é possível encontrar melhores opções para 
mexer nos valores sem perder competitividade.

E nessa competição é comum que um su-
permercado acompanhe as ofertas de outro para 
tentar vencer a concorrência. Nesse caso, mexer 
nos preços é um processo que requer estratégia. 
“Se o concorrente coloca produto no hortifrúti, 
como a batata, a um valor muito baixo, decorrente 
provavelmente de uma boa negociação com o 
fornecedor, provavelmente não vou conseguir 
cobrir. Mas posso ofertar um produto de açougue e 
fazer uma grande promoção”, compara. Em outras 
palavras, não adianta entrar num enfrentamento 
para, depois, perder. 

Para não errar

Confira dicas para acompanhar melhor os movi-

mentos dos preços:  

Com fornecedores – Negociar em grandes quantida-

des pode reverter em ganhos não só na margem 

de lucros, mas também gerar benefícios para os 

consumidores, como ofertas, degustações na loja 

e reposição automática.

Atenção à concorrência – O acompanhamento siste-

mático dos preços aplicados pelos concorrentes 

é determinante para estabelecer as ofertas. 

Demanda – A principal fundamentação para os 

preços no mercado econômico é a lei da procura 

e da oferta. Quando um produto tem uma grande 

demanda e é disponibilizado em pouca quantida-

de, o preço sobe. Quando acontece o contrário, 

a precificação retrocede. Acompanhar esse 

movimento é um bom indicativo sobre o valor que 

pode ser cobrado nos pontos de venda.

Valor agregado – Produtos diferenciados, seja pela 

marca ou por uma qualidade específica, são os 

melhores artigos para terem o preço um pouco 

mais elevado. Muitas vezes, o cliente está disposto 

a pagar pela comodidade.



mal começa e uma série de obrigações e 
compromissos já está elencada na agenda (ou na 
cabeça), exigindo dedicação e capacidade para 
tomar uma grande quantidade de decisões num 
período que pode se estender a mais de 12 horas 
de trabalho. “Ossos do ofício”, justificariam al-
guns empreendedores, não sem razão. De fato, a 
agenda cheia e a necessidade de lidar com inúme-
ras situações são elementos indissociáveis da vida 
de executivos, independentemente do ramo.

Até aí tudo bem. O problema ocorre quan-
do essa rotina passa a ser tão extenuante que 
abre espaço para um problema que acomete 
cada vez mais pessoas: o estresse. Considerado 
o mal do século, ele é tão frequente que atinge 
cerca de 90% da população mundial, segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os sintomas do estresse nem sempre são fá-
ceis de identificar, mas as razões que levam a ele 
são evidentes. Pressão profissional, dificuldades 
financeiras e problemas familiares são desenca-
deadores comuns – e facilmente identificáveis. 
“No consultório, o sujeito já vem com a queixa 
de que alguma coisa, além da saúde, não vai bem. 
Essa informação é preciosa”, pontua o médico 
cardiologista Fernando Lucchese.

Em decorrência dos fatores que desencadeiam 
o estresse vêm os efeitos físicos e comportamentais. 
Taquicardia, insônia, sudorese e irritabilidade são 
os principais, mas a quantidade de sintomas pode 
ser maior. O agravamento pode levar a depressão, 
infecções causadas pela queda na imunidade, cân-
cer, infarto e derrame cerebral. Por isso, o ideal é 
tratar o problema o quanto antes.
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Sob pressão

Viver bem é ter vida organizada, 

praticar atividade física e se 

alimentar adequadamente. Tão 

simples e ao mesmo tempo 

tão difícil. No dia a dia, a rotina 

costuma derrubar esse tripé, 

gerando alta carga de estresse 
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“Um dos principais efeitos é o despertar 
precoce, quando a pessoa acorda muito antes 
do previsto e não consegue mais dormir. Depois 
vem a perda de motivação para as atividades que 
mais se gosta de fazer, o que acarreta, na fase 
mais avançada, depressão”, explica o médico 
geriatra Emílio Morighuci.

Qualidade de vida

O combate ao estresse vem natural-
mente atrelado a práticas que favoreçam a 
qualidade de vida. Ninguém precisa aban-
donar as tarefas corriqueiras para promover 
pequenas mudanças, mas que surtirão 
efeito significativo no controle do estresse. 
Amaury Feron, proprietário da rede de su-
permercados Feron, de São Luiz Gonzaga, 
conta que há uma década vem investindo 
em melhores práticas para favorecer a saúde 
e o bem-estar. Aos 52 anos, ele tem como 
uma das prerrogativas deixar os problemas 
do trabalho na empresa. 

“Eu procuro nem falar sobre isso com 
a família e com os amigos. Tudo o que eu 
tiver para fazer ou resolver deixo para tra-
tar quando estiver na empresa”, detalha. 
Esse parece um pequeno cuidado, mas tem 
efeito imediato, porque além de promover 
o relaxamento também permite que o 
tempo livre seja usufruído para o lazer. 
No caso de Amaury, um dos prazeres que 
ele se permite nesses momentos é ler ou 
assistir a filmes.

Em compensação, quando está no 
controle dos três supermercados da rede, 
Feron é o maior responsável pela tomada de 
decisões de todos os tipos. “Fico com a cen-
tralidade do negócio. Independentemente 
do setor, estou sempre no meio, decidindo 
e não apenas aprovando”, revela, asseguran-
do que, nesse sentido, tem contado com o 
auxílio do filho, principalmente nas áreas 
de Marketing e Tecnologia da Informação. 
Além da rede de supermercados, Feron 
também tem uma propriedade rural para a 



qual se dedica frequentemente. “É para ser 
um lazer, mas vira trabalho. Mesmo assim é 
diferente, porque eu não tenho aquela mes-
ma dedicação que tenho no supermercado. 
O tempo e a pressão também são outros.” 
Outra prática positiva para a saúde são os 
encontros com grupos de amigos. Apesar 
da extenuante rotina executiva, Feron não 
se queixa: “Eu gosto de trabalhar. Para mim 
não é um sacrifício, é um prazer.” Prova 
de que tudo vai bem, dessa forma, são os 
exames médicos, dentro da normalidade, 
e a boa qualidade do sono. “Durmo cedo, 
por volta de 22h, e passo a noite sem inter-

Estilo de vida ideal
o livro Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida 

ativo, o doutor em Educação Física Markus Vinicius Nahas destaca a importância de adquirir 

bons hábitos em cinco esferas da vida pessoal para alcançar a qualidade de vida ideal. Com três 

práticas em cada uma dessas áreas é possível reduzir riscos à saúde, minimizar os efeitos do 

estresse e viver melhor. Confira:

Nutrição
Ingestão de pelo menos cinco porções de frutas e verduras diariamente

Evitar ingestão de alimentos gordurosos

Fazer quatro ou cinco refeições variadas ao longo do dia, começando por um café da 

manhã reforçado

Atividade física
Realizar pelo menos 30 minutos de atividades físicas (moderadas/intensas) durante cinco ou 

mais dias por semana

Pelo menos duas vezes por semana, fazer exercícios que envolvam alongamento e força muscular

No dia a dia, caminhar ou pedalar como meio de locomoção, reduzindo o uso de carro, 

escadas rolantes e elevadores

Comportamento preventivo
Acompanhar a pressão arterial e os níveis de colesterol e controlá-los

Não fumar e, se ingerir álcool, fazê-lo com moderação

Sempre utilizar cinto de segurança e obedecer às leis de trânsito

Relacionamento social
Procurar cultivar amigos e estar satisfeito com relacionamentos

No lazer, incluir reuniões com amigos e atividades esportivas em grupo

Tentar ser ativo na comunidade, sentindo-se útil no ambiente social

Controle do estresse
Reservar ao menos cinco minutos por dia para relaxar

Manter discussões sem se alterar, mesmo quando contrariado

Equilibrar o tempo dedicado ao trabalho com o tempo dedicado ao lazer

N

rupção no sono. Às 6h já estou acordando 
para mais um dia.”

Ao combate

Reduzir o nível do estresse e melhorar a 
qualidade de vida constituem um processo que 
tem que começar, pelo menos, com pequenas 
modificações. O geriatra Emílio Moriguchi 
comenta que, muitas vezes, não é necessário se 
ausentar do trabalho para tratar o problema. O 
conselho do médico é para que a partir das 20h 
o celular seja desligado, a fim de aproveitar o 
resto da noite para descansar e procurar ter uma 
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boa noite de sono. “Há casos em que só dormir bem e deixar o trabalho 
no trabalho já revertem o quadro”, especifica.

Para o cardiologista Fernando Lucchese, os fatores que geram o estres-
se, em geral, estão associados à dificuldade de organizar as tarefas diárias. 
A organização, portanto, precisa ser a primeira frente de ataque. “O mais 
importante é a organização pessoal, significa vida pessoal e profissional 
organizada. Quer dizer, estar com os horários definidos para cada tarefa, 
até para os telefonemas. Não é fazer mil coisas ao mesmo tempo.”

A organização pessoal pressupõe ajustar todos os fatores da vida, 
como família, trabalho, finanças, lazer, atividades espirituais e alimen-
tação. “A profissão tem que ser prazerosa. Mas também é preciso ter 
horário para parar, conversar, ficar com a família. Quebrar o ritmo do 
estresse. A rotina espiritual é outro elemento que apazigua o mal-estar. 
A soma de tudo isso define um bom estilo de vida, que é um grande 
mecanismo de prevenção”, elenca Lucchese.

Dentro de todo esse contexto é importante não esquecer de separar 
um período do dia para si próprio. É como criar lacunas em meio ao caos, 
muitas vezes. No trabalho, não dá para evitar: a pressão existe. Mas, 
se no decorrer do dia for possível parar para almoçar tranquilamente, 
acordar cinco minutinhos mais cedo para refletir um pouco antes de sair 
da cama, praticar meia hora de atividade física e reservar o período da 
noite para descansar a mente para o dia seguinte, já se consegue conviver 
muito melhor com o estresse e com todos ao redor.

A prática esportiva garante mais benefícios ainda. Moriguchi ex-
plica que, ao praticar atividades físicas, o corpo aumenta a produção 
de endorfina, hormônio do bem-estar. “O fator de risco mais importante 
que tem que ser vencido é sedentarismo, e isso já atenua outros riscos. 
Esse é o fator de risco controlável que tem maior influência na saúde. 
Portanto, o exercício não só melhora o condicionamento físico como 
diminui riscos como obesidade, hipertensão e diabetes, entre muitos 
outros”, acrescenta Lucchese. 
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Atividade física periódica contribui para 
uma melhor qualidade de vida
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P O setor financeiro possui 

jargões específicos. Alguns 

termos, embora soem 

parecidos, nem sempre têm 

significados equivalentes. 

Aprenda mais sobre o 

linguajar utilizado para tratar 

do capital da empresa

#a

#b
#d

#c

Ação – Título que representa uma fração do capital 
social da organização. Dependendo da natureza, 
atribui ao titular vantagens e direitos diferentes.

Ativo – Tudo aquilo que compõe o patrimônio de 
uma empresa. São chamados de ativos, por exem-
plo, os bens da companhia, bem como valores e 
créditos. É o oposto de passivo.

Balanço – Balanço é o demonstrativo contábil da 
pessoa jurídica. Para fins do cálculo, são incluídos 
os valores do ativo, do passivo e do patrimônio 
líquido da companhia. 

Balancete – É balanço parcial da situação econô-
mica e patrimonial da empresa.

Débito – Quantia devida ou paga a alguém. Antô-
nimo do crédito.

Déficit – Trata-se da defasagem, ou saldo negativo, 
entre a receita e a despesa. Acontece quando os 
gastos são excessivos. É o antônimo de superávit.

Despesa – Qualquer gasto operacional ou encargo 
que a empresa tenha, seja com impostos ou com 
obrigações trabalhistas.

CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. 
Obrigatório para todas as empresas brasileiras. É 
com esta identificação da empresa perante à Receita 

Federal do Brasil que se registram as transações 
feitas em nome da companhia.

Contribuição Sindical – A alíquota varia de acordo 
com cada sindicato. Trata-se de uma contribuição pa-
tronal obrigatória, em que se desconta, anualmente, 
valor proporcional ao capital social da empresa. 

Controle acionário – Posse da maior parte das 
ações, o que garante poder de decisão dentro da 
instituição. O controle acionário pode estar nas 
mãos de um único acionista ou de um grupo de 
acionistas. Ver Ação.

Crédito – Quantia recebida. O contrário de débito.
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#f

#j

#l

#i

Faturamento – É o total de valores arrecadados 
durante certo período. Não pode ser confundido 
com o lucro. Ver Lucro.

Fluxo de caixa – Referente ao dinheiro que gira 
na empresa, ou seja, aos montantes que entram 
e saem. Pagamentos e despesas correspondem ao 
outflow, ou fluxo de saída. Recebimentos de capital 
são o inflow, ou fluxo de entrada. Podem-se projetar 
os pagamentos e recebimentos de um determinado 
período para se estimar o fluxo de caixa.

Juros – O juro é o percentual cobrado sobre de-
terminada quantia, num dado período. As taxas de 
juros indicam o custo do dinheiro. Quando estão 
altas, é sinal de que falta dinheiro no mercado. Se 
baixas, demonstram um excedente. Chama-se juro 
nominal o que inclui a correção monetária referente 
ao período do empréstimo. Já quando são descon-
tados os efeitos da inflação, tem-se o juro real. As 
taxas vigentes na data de pagamento de uma dívida 
recebem o nome de juros flutuantes.

Liquidez – O grau de negociabilidade de um in-
vestimento, ou a possibilidade de transformá-lo 
em dinheiro com mais facilidade e menor custo. 
Quanto mais fácil a conversão sem a perda de valor, 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços. De competência estadual, incide sobre 
os produtos comercializados, bem como sobre os 
serviços de transporte desse material. O ICMS é 
não cumulativo.

Impostos – Encargos incidentes sobre a renda e o 
patrimônio da empresa para custear investimentos 
do Estado. Sejam de origem municipal, estadual 
ou federal, os tributos recaem tanto sobre pessoas 
físicas quanto jurídicas.

Índice de preços – O termo indica a evolução  
do preço de um determinado produto num 
período estabelecido.
 

 

Inflação – É o crescimento geral e persistente dos 
preços de bens e serviços. A inflação é medida 
por índices e amostras estatísticas. A média 
do valor mensal da cesta básica costuma ser 
observada no cálculo. As causas mais comuns 
para a inflação são a monetária – com o excesso 
de moeda impressa em circulação no país – ou 
quando há desajustes entre a oferta e a deman-
da de produtos e serviços, o que influencia nos 
valores praticados no mercado.

INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 
Calculado pelo IBGE, serve como parâmetro para 
o reajuste de salários. A pesquisa trabalha com 
grupos de despesas – Alimentação, Vestuário, 
Habitação e Saúde, entre outros – e engloba con-
sumidores de diferentes regiões metropolitanas 
do país, que ganham entre um e oito salários 
mínimos. Ver Inflação.

IRPJ – Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica. 
É determinado com base no lucro real da empresa. 
A alíquota básica é de 15% desse valor.
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maior o grau de liquidez. É um termo comum no 
mercado financeiro.

Lucro – O ganho que se obtém do faturamento, 
após se deduzirem os impostos e as despesas da 
companhia. O lucro bruto é a diferença entre o va-
lor de compra e o de venda de um produto. O lucro 
líquido, por sua vez, considera o preço da venda 
após os descontos dos gastos com a operação.

#m

#r
#o

#p

Margem de lucro – A diferença entre o preço da 
mercadoria pago ao fornecedor e o trabalhado na 
loja, com o consumidor final.

Receita – Qualquer quantia recebida. Também 
usada como sinônimo de renda.

Orçamento – Capital disponível para investimen-
tos futuros. O dinheiro em caixa não equivale ao 
orçamento da empresa. Antes de se fazer uma 
reforma ou campanha de marketing, por exemplo, 
é preciso pagar débitos e verificar quanto sobra 
para a ação pretendida. 

Paridade – Revela condição de igualdade entre 
duas moedas diferentes.

Passivo – Diz-se de todas as dívidas e obrigações 
fiscais da empresa. O oposto de ativo.

Patrimônio – O total de ativos da companhia 
corresponde ao patrimônio bruto. Chama-se pa-
trimônio líquido o total do ativo, descontando-se 
dívidas de curto e longo prazos.

Pessoa jurídica – Qualquer instituição ou empresa. 
Distingue-se das pessoas físicas que a formam.

Política Comercial – Controla o comércio com 
outros países. Quotas de importação, restrições e 
tributos são definidos pelo governo para equilibrar 
a balança comercial do país, ou seja, a relação entre 
importações e exportações.

Política Econômica – São as ações do governo para 
conduzir o sistema econômico e alcançar objetivos 
estabelecidos politicamente.

Política Fiscal – Decisões adotadas pelo governo 
relacionadas a despesas e receitas. É o método 
adotado pelo Poder Público para conseguir renda.

Política Monetária – Medidas adotadas pelo go-
verno para controlar a quantidade de dinheiro em 
circulação no país.
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Remuneração – Todos os ganhos que o tra-
balhador recebe pelos serviços prestados. A 
remuneração de um colaborador assalariado 
pode ser fixa direta (salário, gratificação por 
função, anuênio), fixa indireta (cesta básica, 
tíquete alimentação, auxílio médico, etc.) ou 
variável (comissão, gorjeta ou gratificação por 
meta atingida, por exemplo).

Renda – A soma dos rendimentos durante um 
determinado período. Diz-se bruta a renda que 
não recebeu dedução de gastos. No caso da ren-
da líquida, já se consideram os descontos com 
impostos e outras obrigações.

Rendimento – Basicamente, o quanto algo rende, 
seja uma ação da empresa ou uma propriedade. 
Ver Juros.

Rentabilidade – A rentabilidade, ou retorno, é 
o ganho obtido com o patrimônio da empresa. 
Para realizar o cálculo, divide-se o lucro líquido 
pelo patrimônio líquido total. O percentual 
resultante é o chamado retorno sobre o patri-
mônio líquido.

#s

#t

#v

Sociedade anônima (S.A.) – Formada por sete 
sócios ou mais. O capital investido por sócio – e, 
consequentemente, a responsabilidade em relação 
aos negócios – é proporcional ao número de ações 
em nome da pessoa.

Sociedade limitada (Ltda.) – Sociedade comercial 
em que a responsabilidade de cada sócio corres-
ponde à sua cota. A palavra “limitada”, ou a sigla, 
costuma figurar na razão social da empresa.

Superávit – Acontece quando a receita líquida da 
empresa supera as despesas. Nesse caso, há um 
excedente de capital, que pode tanto ser revertido 
em lucro quanto em novos investimentos. Opõe 
-se ao déficit.

Tíquete médio – A média de gastos dos consumido-
res. Calcula-se o tíquete médio dividindo a quantia 
total pelo número de compras realizadas.

Variação – No mercado financeiro, refere-se 
à diferença de preços de um título, entre dois 
momentos considerados. O termo também é 
utilizado para explicar oscilações nos valores 
de produtos.
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Fernando Yamada Presidente da Abras

supermercadistas, a política econô-
mica âncora do Brasil deve estar focada no for-
talecimento do consumo da população, não no 
seu arrefecimento. Não podemos mais ver que 
em momentos favoráveis da economia o siste-
ma financeiro financia o consumidor e, depois, 
em fases desfavoráveis, simplesmente reduz os 
investimentos no cliente, abaixando os limites 
de crédito disponível. É preciso zelar pela re-
dução da inflação, mas as políticas econômicas 
precisam preservar a roda do consumo. 

O Brasil não pode deixar de zelar pelo 
legado que tivemos nos últimos anos, que foi 
o boom de consumo de 2003 a 2010, com o 
fortalecimento especialmente da classe C, com 
ganhos também para as classes D e E e, sem 
dúvida, para todas as outras classes. O maior 
patrimônio do Brasil é a força de consumo do 
seu mercado interno. 

Os ganhos obtidos em termos de renda 
fizeram o nível de aspiração do consumidor 
brasileiro da classe média-baixa subir.  Este 
consumidor incluiu em suas compras outras 
categorias de produtos, que agregaram valor e 
qualidade à sua vida. E ele quer continuar con-
sumindo esses produtos, mas precisa acreditar 
na economia para continuar consumindo. Ele 
não pode parar de consumir por falta de crédito.  
Até porque os consumidores com menor renda 

para nós são tradicionalmente bons pagadores. Hoje o 
Brasil está sob os olhos de todo o mundo. A 
Copa do Mundo trouxe ganhos reais, tornando 
o país uma vitrine, o que especialmente forta-
lece o turismo e ativa as vendas nos setores de 
comércio e serviços. Esperamos que o próximo 
governo, seja qual for, saiba ativar esses ganhos, 
criando normas confiáveis para todos que aqui 
empreendem. 

O Brasil precisa de regras claras para atrair 
novos capitais internacionais e gerar novos inves-
timentos no país. São necessárias políticas que 
foquem de fato na desoneração da economia, 
na redução dos gastos públicos, na redução e 
simplificação dos tributos, na desburocratização 
e na melhora da infraestrutura, especialmente 
no que tange à mobilidade urbana. 

O nosso setor, mesmo com a redução do 
ritmo da economia neste primeiro semestre de 
2014,  continua investindo em mais lojas e ser-
viços para manter nossos consumidores ativos.  
Esperamos que este segundo semestre de 2014 
seja melhor em vendas e vamos trabalhar para 
isso (até junho, o setor acumulava vendas 1,62% 
superiores ao mesmo período do ano passado). 
Mas temos grande expectativa em relação a 
2015 e esperamos que, independentemente dos 
acertos da política econômica, o consumo não 
pare de crescer!
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