
Nú
m

er
o 3

16
 –

 A
no

 3
3 

– 
No

ve
m

br
o/

De
ze

m
br

o 
20

14
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

 primeiro ato rumo 
ao crescimento

cOnvençãO de 
tramandaí

Negócios 
fechados para a 
alta temporada 

bOas práticas
Conheça as 

vantagens dos 
programas de 

fidelização







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)

Chefe de Reportagem: Diego Paiva de Castro

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

  Colaboração: Ana Laura Visentini, Amanda Gomes e 
Kátia Souza

Revisão: Flávio Dotti Cesa

Foto de Capa: ©iStock.com/Nevector

Edição de Arte: Silvio Ribeiro  
 

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

meses, recorrentes casos de conta-
minação em alimentos têm redundado na retirada de 
lotes de produtos das gôndolas, o que coloca em alerta 
os consumidores brasileiros. Ao contrário do que possa 
parecer, a classe supermercadista deve saudar essas me-
didas preventivas, que evidenciam a eficiência crescente 
dos órgãos de fiscalização e a preocupação do poder pú-
blico com a segurança alimentar. Nenhum supermercado 
tem interesse em comercializar produtos adulterados ou 
impróprios para consumo. Ainda que a excelência da 
vigilância sanitária deva ser saudada, precisamos fazer o 
nosso mea-culpa e avaliar o contexto, sob o prisma do 
varejo, em que essas situações se desencadeiam.

Recentemente, uma rede supermercadista gaúcha 
anunciava a venda de um pé de alface por R$ 0,09, o que  
atraiu os consumidores. Entretanto, mais que competir 
em preços com seus concorrentes, o setor deve avaliar a 
disputa de mercado com olhos no futuro: se uma hortaliça 
é vendida a esse preço na ponta, é sinal de que o produtor 
rural não está agregando valor ao seu negócio. E quando 
o homem do campo não tem poder de investimento, a 
sua subsistência, o futuro da cadeia do abastecimento e a 
segurança alimentar dos itens que esse produtor fornece 
estão em risco. É preciso que os supermercados sejam 

nos  últimos fiscalistas e exijam qualidade de seus fornecedores, mas 
que também estejam dispostos a pagar o preço por isso: 
o velho adágio não erra – o barato pode custar caro.

Outro tema que nos preocupa é a falta de criativi-
dade dos legislativos. Uma cidade do interior do RS está 
em vias de instituir, por lei, uma restrição às cores das 
sacolas plásticas dos supermercados locais. A vilanização 
das sacolinhas não nos surpreende, uma vez que diversas 
capitais brasileiras já baniram erroneamente esse produto e 
foram obrigadas a voltar atrás. Nos causa espanto é a falta 
de criatividade e de eficácia com que vereadores e depu-
tados desempenham seu papel, que é criar alternativas e 
soluções para as reais demandas da população.

No caso das sacolas, o RS é modelo para o país; em 
vez de as banirmos, optamos por uma campanha perma-
nente de conscientização de clientes e empacotadores, 
reduzindo gradativamente o uso desse material. A criação 
de leis esdrúxulas converge na dificuldade da resolução de 
questões efetivamente relevantes. É com essas reflexões 
que saudamos a chegada do período mais prodigioso em 
vendas para o setor, as festas de Natal e Ano-Novo, e 
convidamos todos para a celebração do Carrinho Agas, 
o momento de homenagear quem mais se destacou em 
2014. Esperamos todos lá!

Reflexões 
para o setor
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da música, João Carlos 
Martins supera desafios, se reinventa, visita 
comunidades carentes e mostra ao mundo 
um exemplo de artista que faz de tudo para 
manter sua paixão acesa, sem deixar de 
lado as preocupações sociais. Nascido em 
São Paulo, em 1940, aprendeu a tocar pia-
no e especializou-se em Bach, tornando-se 
um dos seus maiores intérpretes. Devido a 
uma série de problemas físicos debilitantes, 
deixou de apresentar-se profissionalmente 
diante do instrumento e tornou-se regente 
de orquestras, apresentando-se nos Estados 
Unidos, na Europa e no Brasil. No país, leva 
a música clássica a comunidades carentes em 
apresentações emocionadas e, com o ambi-
cioso projeto Bachianas, pretende formar mil 
orquestras jovens. O maestro conta episódios 
dramáticos e engraçados que lhe ensinaram a 
seguir em frente, até que os sonhos passassem 
a persegui-lo, e não o contrário. Esta entrevista 
foi concedida pouco antes de sua palestra 
magna na 33ª ExpoAgas, em agosto.

REVISTA AGAS O senhor costuma dizer que as 

artes mostram a cultura de um povo. Como a 

música clássica está atingindo as comunidades 

carentes visitadas?

Jcm Nós últimos dez anos, atingimos quase 
11 milhões de pessoas ao vivo com música 
clássica. Se todos os artistas de ponta do 
Brasil saíssem das torres de marfim, indo 
ao encontro de todos os segmentos da 
sociedade, a música clássica estaria num 
patamar totalmente diferente no país. Esse 
era o sonho do maestro Heitor Villa-Lo-
bos, expresso em carta. 

REVISTA AGAS Como está o projeto da criação de 

mil orquestras Brasil afora?

Jcm  Já chegamos a 37 orquestras. O prazo 
que estabeleci para execução do projeto foi 
de dez anos, portanto faltam ainda oito anos 
e meio. É uma iniciativa sem envolvimento 
governamental, baseada somente na iniciati-
va privada, um sonho meio quixotesco, mas 
a minha intuição diz que chegaremos lá.  
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A
REVISTA AGAS Como é a reação das pessoas das 

classes sociais mais baixas, que nunca tiveram 

contato com a música clássica, ao verem o se-

nhor chegar lá e mostrar o seu talento?

Jcm  Para você ter uma ideia, temos a 
nossa temporada na Sala São Paulo, nas 
capitais, no exterior e nas cidades do inte-
rior do país. No começo, nossos concertos 
eram em teatros, agora eles precisam ser 
realizados em ginásios ou em praça pú-
blica. Alguma semente foi plantada. Os 
depoimentos depois das apresentações são 
emocionantes. Você vê muitas pessoas com 
lágrimas nos olhos. Fazemos cerca de 170 
concertos por ano, mas eu sempre digo 
para a minha orquestra: toquem como esta 
fosse a apresentação mais importante de 
toda nossa vida. O propósito é fazer com 
que o coração da orquestra chegue no co-
ração do público. Isso tudo, claro, além da 
excelência musical, que obviamente deve 
ser procurada. 

REVISTA AGAS Um dos segredos do sucesso de 

suas palestras, além do exemplo de superação, 

está na sua capacidade de relativizar os problemas. 

Como os empresários podem aprender com isso?

Jcm A música é a régua do mundo. Se 
um governo vai bem, todo mundo diz que 
funciona como uma orquestra. Se há uma 
manifestação na rua, dizem que ela é uma 
orquestração. Se um time de futebol vai 
bem, joga por música, como a Alemanha 
contra o Brasil aqui na Copa do Mundo. 

O que eu percebo é que a palavra orques-
tra significa harmonia. Uma empresa só 
funciona na base da harmonia entre todos 
os setores: o financeiro, o administrativo, 
o marketing, os recursos humanos. Assim, 
uma empresa pode ser comparada a uma 
orquestra, que só funciona quando há 
harmonia entre todos os grupos.
 

REVISTA AGAS Como foi a decisão de partir 

para a regência, depois de tantos anos como 

exímio pianista?

Jcm  Quando os médicos falaram que eu 
nunca mais poderia tocar piano profissional-
mente, eu percebi que... Meu caso não é de 
superação, esse papo já encheu a paciência 
de jornalistas e a minha também. Meu caso 
é de obrigação. Sem falsa modéstia, quando 
recebi um dom de Deus, tenho de dar o 
devido valor a ele. Vou levar a música até o 
apagar das luzes. A vocação fala mais alto. 
Se não for ao piano, que seja em outra área. 

REVISTA AGAS A sua percepção musical mudou 

em decorrência disso?

Jcm  Mudou. Tentei fazer de cada músi-
co uma tecla do piano, para que em cada 
tecla eu pudesse colocar a minha emoção. 
Tenho que decorar as partituras pela minha 
dificuldade em virar as folhas. O som de 
uma orquestra é o som do maestro. 

REVISTA AGAS  Quais as outras lições que as ad-

versidades da vida lhe ensinaram?

”“Uma empresa só

funciona quando há 

harmonia entre todos 

os setores.
empresa 

como  orquestra

(novembro/dezembro 2014) Revista AGAS 06/07



Jcm  Quando você encontra uma adversi-
dade, ela pode significar o caminho para o 
precipício ou uma plataforma para a recons-
trução de uma vida. A única palavra que o 
empresário não pode tirar do seu dicionário 
é esperança. É preciso encontrar formas de 
reverter o cenário ruim. Foi o que procurei 
realizar na minha vida: uma plataforma de 
construção do futuro. O apoio da família foi 
forte, mas destaco a força interior e Deus 
como principais fatores de recuperação.

REVISTA AGAS Uma das suas melhores citações é a 

de que “a pessoa passa a vida correndo atrás dos 

seus sonhos, e quando menos espera, é o sonho 

que começa a correr atrás dela”. Qual a passagem 

da sua vida que lhe passou este ensinamento?

Jcm  Já enfrentei depressão por causa das 
minhas debilidades físicas, mas aprendi a 
acordar de manhã e falar: ‘Eu tenho um so-
nho na minha vida e vou continuar correndo 
atrás dele’. Pensei em desistir, mas sempre 
vinha uma força interior, puxada por uma 
força superior, para fazer-me acreditar no 
futuro. Nunca peço a Deus que me ajude a 
dar um bom concerto. Deus tem que estar 
preocupado com a fome na África, a guerra 
no Iraque, mas todo dia agradeço a determi-
nação que Ele me deu. É o que me motiva.

REVISTA AGAS O que significa ter alma de poeta e 

disciplina de atleta?

Jcm  Esta é uma capacidade que desenvolvi 
aos poucos. O meu problema é mil vezes 
menor do que o de uma pessoa que perdeu 
a visão ou ficou paraplégica. Superação é a 
capacidade de manter o sonho vivo.

REVISTA AGAS Como está o Brasil na formação de 

músicos eruditos?

Jcm  Temos músicos bons e músicos ca-
rismáticos. Não são tantos, todavia, os que 
aliam boa música ao carisma: temos o Nelson 
Freire, o Roberto Mintchuk, Arnaldo Cohen, 
o Isaac Karabtchevsky. Carisma é o que 
tinham o Luciano Pavarotti (tenor italiano) e 
o Arthur Rubinstein (pianista polonês). Isso 
é o que deve ser transmitido às pessoas, os 
músicos precisam demonstrar seu carinho 
com o público. Eu tiro cerca de 40 mil fotos 
por ano com as pessoas. É preciso demons-
trar amor ao público, você depende deles. 
Sem eles, fará música sozinho numa sala 
de sua casa? Os compositores do século 18 
tinham carisma, por isso suas obras permane-
cem vivas hoje. Hoje temos mais intérpretes 
do que compositores. Os intérpretes têm 
que demonstrar o carisma e a criatividade 
desses criadores.

REVISTA AGAS O senhor aventurou-se no ramo da 

composição recentemente, não é?

Jcm  Fiz uma trilha sonora para o filme 
A Grande Vitória, que foi passado em 
Hollywood no dia 15 de setembro. Ficou 
bonita. Aqui no Brasil o filme foi profunda-
mente prejudicado (trata-se da história de 
um menino de infância conturbada que usa 
o judô para construir carreira). O diretor 
quis ser muito fiel ao livro, e parece que o 
livro não representava uma realidade tão 
evidente. Mas lá fora é outra história, nin-
guém conhece os fatos reais. Foi algo novo 
que surgiu aos 73 anos. A trilha ficou bonita 
e emocionante. O filme é com a Sabrina 
Sato, Caio Castro, Tato Gabus Mendes e 
Moacyr Franco. 

“A adversidade pode ser um 

precipício ou uma plataforma para a 

reconstrução de sua vida.”
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Divulgação/Agas

Os empresários do setor projetam um crescimento nominal 
de 6,6% nas vendas de Natal e Ano-Novo, em comparação 
a 2013. É o que mostra estudo encomendado pela Agas 
ao Instituto Segmento Pesquisas. A pesquisa, divulgada 
no dia 27 de outubro em entrevista coletiva do presidente 
Antônio Cesa Longo, ouviu 200 consumidores de 18 a 65 
anos de diferentes classes sociais, entre 3 e 13 de outubro, 
e 20 diretores de empresas do setor de todos os tamanhos e 
regiões do Estado. Dos 21 itens de alta procura nesta época, 
15 serão adquiridos majoritariamente em supermercados. 
O gasto médio no autosserviço gaúcho será de R$ 514,10 
– metade dos gastos previstos com as festas.

Presentes mais baratos
Um terço de todos os presentes vão ser comprados 
em supermercados. Os itens, contudo, serão de menor 
valor em decorrência do maior endividamento dos con-
sumidores. Por outro lado, os gaúchos estão dispostos 
a presentear mais pessoas nas festas de 2014, segundo 
a pesquisa: cada entrevistado vai presentear em média 
seis pessoas – enquanto em 2013 a média era de quatro 
contemplados com presentes por consumidor. O preço 
médio dos presentes adquiridos em supermercados 
ficará em R$ 15.

Não podem faltar na mesa
Peru no Natal, espumante no Réveillon. São os itens que não podem faltar para as celebrações, conforme a 
opinião dos consumidores entrevistados pelo Instituto Segmento. Chester, churrasco e panetone foram outros 
produtos lembrados como indispensáveis na ceia natalina, ao passo que a virada de ano é celebrada com lentilha, 
churrasco (novamente) e cerveja. Segundo estimativas da Agas, os supermercados gaúchos vão absorver cerca 
de R$ 2 bilhões dos cerca R$ 9,5 bilhões a serem injetados na economia gaúcha pelo 13º salário. Em média, os 
preços dos produtos típicos das festas estão 5,5% superiores aos praticados no ano passado. 

Carga tributária
As maiores dificuldades do setor, segundo a palavra dos 
supermercadistas entrevistados pelo Instituto Segmen-
to, são: a alta carga tributária (15%), as dificuldades 
de encontrar mão de obra qualificada (10%), vencer a 
concorrência (10%) e a infidelidade dos clientes (10%). 
Segundo o estudo, 70% dos supermercadistas pretendem 
ampliar ou reformar lojas em 2015. Com o endividamen-
to das famílias e consumidores cada vez mais atentos e 
cautelosos, a expectativa é de que o crescimento real do 
setor para 2015 varie de 3% a 5%.

Vendas: aumento 
de 6,6% no final de ano

Segundo estudo encomendado pela Agas ao Instituto Segmento Pesquisas, os supermercados 

projetam crescimento de 6,6% nas vendas de Natal e Ano-Novo. Conforme estimativas da 

entidade, os supermercados gaúchos devem absorver R$ 2 bilhões dos cerca de R$ 9,5 bilhões 

injetados na economia gaúcha pelo 13º salário
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Vendas do setor 
acumulam crescimento
No mês de setembro, as vendas do setor supermercadista em valores 
reais – deflacionadas pelo IPCA/IBGE – apresentaram alta de 2,91% 
em comparação ao mesmo mês do ano de 2013 e queda de 4,86% na 
comparação com o mês imediatamente anterior, segundo o Índice Na-
cional de Vendas Abras, que envolve 130 empresas de supermercados 
do Brasil. No acumulado do 
ano, apresentaram alta de 
1,77% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Em 
valores nominais, as vendas 
do setor tiveram queda de 
4,32% se equiparadas ao mês 
anterior e, quando comparadas 
a setembro de 2013, alta de 
9,85%. No acumulado do ano, 
elas cresceram 8,15%.
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GPA investirá até  
R$ 2 bi em 2015
O Grupo Pão de Açúcar anunciou a 
manutenção de investimentos em torno 
de R$ 2 bilhões para 2015. Em 2014, 
a empresa dedicou cerca de R$ 1,8 
bilhão de seu capital em prol da instau-
ração sustentável de lojas, e pretende 
continuar seguindo por este mesmo 
caminho. Neste ano, foram criados 96 
novos pontos de venda, enquanto que, 
no mesmo período de 2013, haviam 
sido inaugurados apenas 72. Estima-se, 
ainda, a abertura de outras cem lojas 
até dezembro. No total, o Grupo Pão 
de Açúcar conta com 2.037 estabe-
lecimentos distribuídos por diversas 
cidades brasileiras, integrando grandes 
bandeiras como Assaí – que obteve 
crescimento de 35% em 2014 –, Ponto 
Frio, Extra e Casas Bahia.
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Super Útil comemora 15 anos 
A Rede Super Útil, de Passo Fundo, celebrou seus 15 anos de atividades 
no dia 19 de outubro. Estiveram reunidos na comemoração os associados, 
funcionários, convidados, fornecedores e parceiros da central.
Presente em mais de 40 municípios das regiões do Planalto, Serra e Alto 
Uruguai, a Rede Super Útil cresceu durante sua trajetória alicerçada no 
associativismo e firmando parcerias sólidas. São muitas as vantagens para 
as empresas que se associam à ‘Rede da Família Feliz’: auxílio na gestão 

interna do supermercado, 
realização de treinamen-
tos gerenciais e operacio-
nais, maior visibilidade 
midiática (participação nos 
encartes periódicos e cam-
panhas televisionadas), 
utilização da marca Super 
Útil, entre outras.

UniSuper inaugura 
loja em Canoas 
A Rede UniSuper inaugurou em 19 de setembro, no bairro 
Guajuviras, na cidade de Canoas, sua quarta loja própria, que 
abrange um quadro de 54 funcionários. A data foi celebrada 
com um café da manhã. Estiveram presentes fornecedores e 
diversas autoridades do setor varejista, além dos diretores e 
do presidente da empresa, Sandro Formenton. A solenidade 
de abertura da loja contou também com o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo, e o presidente em exercício da Câmara 
Municipal de Porto Alegre, o vereador Mauro Pinheiro. A Uni-
Super soma 42 unidades distribuídas ao longo do Rio Grande 
do Sul, atuando com mais força em Porto Alegre e Canoas. 
A rede utiliza o sistema de lojas licenciada e planeja a imple-
mentação de quatro novos estabelecimentos em 2015.

Rede Imec entre  
maiores do RS

Vendas crescem 
7,2% na região Sul

A rede de supermercados Imec recebeu, 
no dia 30 de setembro, em Porto Alegre, 
um prêmio que a distingue como uma das 
cem maiores empresas do Rio Grande do 
Sul, entregue pela organização do Projeto 
500 Maiores do Sul – Grandes&Líderes. 
Realizada há 24 anos pelo Grupo Amanhã e 
PwC Brasil, a premiação considerou as vari-
áveis de patrimônio líquido, lucro líquido e 
receita bruta, retiradas dos balanços oficiais 
publicados pelas companhias em 2013. 
O evento ocorreu na Casa Vetro e reuniu 
lideranças de diversos setores do Estado. 
O diretor-presidente, Luiz Martinelli, que 
recebeu o prêmio em nome da rede, des-
tacou em seu discurso de agradecimento 
a importância de sua equipe, formada por 
mais de 2 mil colaboradores. 

Em pesquisa realizada pela Nielsen foram 
divulgados dados que revelam um cresci-
mento de 7,2% no setor varejista da região 
Sul do Brasil. Considerando a média do 
país, esse aumento ficou em 5,9%. O perfil 
do consumidor gaúcho inclui, sobretudo, 
donas de casa maduras pertencentes a um 
nível socioeconômico elevado. 
O estudo também mostrou que o número 
de compras no interior é alavancado pela 
realização de promoções, uma vez que 
o consumidor, mais consciente, tende a 
aguardar por descontos, o que acontece 
menos nas capitais, onde o comprador 
prioriza a sofisticação e serviços diferencia-
dos, independentemente do preço. 
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Rede Imec entre  
maiores do RS

Eleita a nova diretoria da RedeCen
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em Imbé no dia 23 de outubro, a Cen-
tral de Redes de Supermercados do Estado do RS (RedeCen) realizou eleições 
para o biênio 2015-2016 de sua diretoria executiva, conselho de administração, 
conselho fiscal e conselho de ética. A inscrição das chapas teve início 20 dias 
antes da eleição. Na presidência, Mário Viezzer, da Rede UniSuper, substituirá o 
cruz-altense Cláudio Schwerz, da Rede Super e também presidente do Comitê 
de Centrais de Negócios da Agas.

RedeCen anuncia 
Nicolini como novo associado
A RedeCen anunciou os Supermercados Nicolini como o seu novo associado, 
e, agora, reúne 14 redes e 602 lojas em 220 cidades do Rio Grande do Sul. 
Criada por Osmar Nicolini em Bagé, no ano de 1979, a empresa foi diversas 
vezes premiada pelo Ranking Agas em decorrência de seu crescimento. Hoje, 
além de continuar atuando em sua cidade de origem, também está presente em 
Dom Pedrito e Pelotas. No total, o Nicolini dispõe de uma estrutura de nove 
lojas e uma sede onde funcionam o centro de distribuição, o açougue central 
e a administração. Juntas, as redes associadas da RedeCen foram responsáveis 
por um faturamento bruto de R$ 3,6 bilhões em 2013. 

Rede Vivo festeja aniversário
O personagem Guri de Uruguaiana, com o seu humor gauchesco, foi escolhido 
como protagonista da campanha que comemora o aniversário de dez anos da 
Rede Vivo. O tema desta edição é Carrinho Cheio e Carro Novo.  A rede tam-
bém vai premiar seus clientes com 20 ranchos no valor de R$ 1 mil cada e um 
carro zero-quilômetro. Somar R$ 50 em compras dá direito a um cupom. 
A campanha foi lançada no dia 7 de setembro e encerra-se no dia 30 de dezem-
bro, com o sorteio dos prêmios entre os participantes da promoção.  

Diretoria Executiva
Presidente: Mário Viezzer (Rede UniSuper)

Vice-presidente: Gilberto José Cremonese 

(Rede Super) 

Secretário: José Dall Accua 

(Rede Grande Sul)

Tesoureiro: Reni Flores (Rede Ammpa)

Conselho de Administração
Mário Viezzer (Rede UniSuper)

Cláudio Schwerz (Rede Super Sul)

Augusto de Cesaro (Rede UnidaSul)

Sandro Formenton (Rede UniSuper)

Ademir Favero (Rede União)

Ibanês Bertagnolli (Rede Super)

Claiton José Simon (RedeFort)

Conselho Fiscal
Leandro Rheinheimer (Rede Super Sul)

Ronei Baldissera (Rede Multimercados)

Pedro Battistel (Rede Gaúcha)

Ivan Manfrói (Rede Super Útil)

Deusdérito Ávila (Rede Super Passo)

Conselho de Ética
Lírio Werner (Rede Agasuper)

Roberto Kirsch (RedeFort)

Juliano Paolazzi (Rede Grande Sul)

Vendas crescem 
7,2% na região Sul
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Agas realiza promoção Nota 
Superpremiada 
A promoção Nota Superpremiada – O item que não pode faltar nas suas 
compras vai sortear um automóvel HB 20 e dez notebooks entre os clien-
tes de supermercados gaúchos. Para participar, além de estar cadastrado 
no site do Nota Fiscal Gaúcha (nfg.sefaz.rs.gov.br), o consumidor deve 
solicitar o registro de seu CPF em sua nota fiscal, podendo competir 
independentemente do valor da compra; a cada R$ 20 gastos, porém, 
adquire-se uma chance extra. Assim, em adição aos sorteios mensais do 
Nota Fiscal Gaúcha, o cliente passa a também concorrer aos prêmios do 
Nota Superpremiada. A promoção, que teve início em 1º de novembro 
e segue até 31 de dezembro, é uma iniciativa da Agas em parceria com 
a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. 

Medidas do Banco 
Central beneficiam varejo
O Banco Central determinou, no final do mês de setembro, 
que credenciadoras de cartões deverão transmitir apenas 
arquivos padronizados entre si. Atualmente, a comunicação 
varia de empresa para empresa, o que complica a antecipação 
recebida pelo varejo e resulta em relações de exclusividade, 
dificultando a entrada de novas credenciadoras no mercado 
e favorecendo instituições grandes em detrimento das me-
nores. Como consequência, a partir de fevereiro de 2015 os 
lojistas poderão escolher com qual banco preferem negociar 
a antecipação do recebimento de valores referentes a vendas 
parceladas. Isso não era permitido anteriormente, uma vez 
que algumas instituições obrigavam os lojistas a utilizarem 
determinados bancos, argumentando que apenas eles seriam 
capazes de conseguir ler os arquivos da empresa. Até o dia 25 
de novembro todas as credenciadoras devem pedir autorização 
ao Banco Central para continuarem no mercado.

Righi e Parati 
sorteiam carros

CNP ajuda a  
otimizar negócios
O Cadastro Nacional de Produtos (CNP) 
foi desenvolvido pela GS1 Brasil – Asso-
ciação Brasileira de Automação e propicia a 
otimização da gestão das empresas. Trata-se 
de ferramenta que possibilita o cadastro, 
na nuvem, da numeração de produtos e de 
sua localização física, facilitando o gerencia-
mento, uma vez que as informações estarão 
agrupadas em um mesmo lugar. A vantagem 
do CNP em relação ao seu predecessor, o 
Sistema de Gerenciamento de Números 
(SGN), está no fato de que ele não precisa 
ser instalado no computador, economizando 
espaço de memória e permitindo o acesso 
remoto de maneira simplificada. O cadastro 
funciona por meio do GTIN (Número Glo-
bal de Item Comercial) e do GLN (Número 
Global de Localização). O GTIN, também 
chamado de código EAN, abrange todos 
os itens que possam ser precificados, 
pedidos ou faturados, enquanto o GLN 
serve para identificar qualquer localização 
legal, física ou operacional. 

A segunda edição da promoção Righi e 
Parati Realizando Sonhos sorteará três 
Volkswagens Up Take zero-quilômetro 
entre os clientes da rede de supermercados 
Righi, um para cada cidade de atuação da 
rede: Sant’Ana do Livramento, Quaraí 
e Rosário do Sul. Para concorrer, basta 
comprar cinco envelopes de refresco Trink 
e outro produto da marca Parati em qual-
quer loja Righi. Não há limites de cupons 
por pessoa. Os três sorteios acontecem no 
dia 27 de setembro de 2015, no Parque 
Internacional Largo Hugolino Andrade, 
em Santana do Livramento/Rivera. Na 
campanha anterior, realizada no primeiro 
semestre de 2014, foram distribuídos 
cerca de 130 mil cupons e sorteados um 
Volkswagen Gol e três motos Honda.
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Supermercado sem embalagens 
é inaugurado na Alemanha 
Um supermercado que não utiliza embalagens foi inaugurado em Berlim, 
no  mês de setembro. A empresa, denominada Original Unverpackt, é uma 
iniciativa de Sara Wolf e Milena Glimbovski, as quais financiaram parte de 
seu projeto de maneira coletiva por meio do site Startnext. O supermer-
cado funciona com os clientes trazendo suas próprias embalagens – que 
têm seu peso subtraído do valor da compra – e 
por meio da venda de produtos a granel. Além da 
iniciativa favorável ao meio ambiente, as empre-
endedoras também intencionam agradar ao bolso 
do consumidor, fornecendo alimentos orgânicos 
de qualidade a um preço acessível. A ideia, porém, 
precede as alemãs: a primeira loja do gênero foi a 
londrina Unpackaged, inaugurada em 2007 e que 
teve suas portas fechadas há dois anos. Ainda em 
atividade existe, na cidade de Austin, no Texas, a 
In.Gredients, fundada em 2012.

Segundo o Ranking Ibevar, promovido 
pelo Instituto Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Mercado de Consumo, o 
faturamento de atacados, supermerca-
dos e hipermercados soma 214 bilhões 
em 2013, o que representa 56,5% do 
montante acumulado pelo restante das 
instituições consultadas. A pesquisa 
abrangeu as 120 maiores empresas 
varejistas brasileiras. O Grupo Pão de 
Açúcar se mantém na liderança, com a 
quantia de R$ 64 bilhões. Em segundo 
lugar aparece o Carrefour, com R$ 34 bi-
lhões faturados, deixando a terceira po-
sição para o Walmart, com R$ 24 bilhões. 
Em relação ao faturamento do setor em 
2013, há um crescimento expressivo de 
15%. O número de lojas aumentou em 
21%, e o de funcionários, em 5%. 

Setor fatura R$ 214
bilhões em 2013
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Nestlé é destaque no 
prêmio Folha Top of Mind 

ela segunda vez consecutiva, a Nestlé foi desta-
que do Folha Top of Mind – prêmio realizado 

pelo instituto Datafolha para o jornal Folha de S. 
Paulo. Na premiação, ocorrida na noite de 27 de 
outubro, em São Paulo, a companhia venceu a cate-
goria Top do Top, além de ficar entre as cinco marcas 
mais lembradas pelo consumidor brasileiro. A marca 
Ninho também ganhou na categoria Leite (14% das 
menções e 26% de awareness – total de lembranças 
de cada marca) e ficou em primeiro lugar no Top 
Região – Norte (26% dos consumidores locais).

Fröhlich recebe 
certificação internacional

ossibilitando a expansão para novos mercados, a 
Fröhlich obteve em outubro a certificação ISO 

9001. Para o diretor-presidente, Lauro Carlos Fröhli-
ch, o selo promoverá a normatização dos produtos 
e serviços da empresa, para garantir a qualidade das 
marcas Fritz & Frida, Frilar e Frily. A certificação in-
ternacional também promove a valorização da marca 
e credenciamento junto à comunidade internacional 
de empresas certificadas, entre outros benefícios. 

Entregue moto sorteada 
na ExpoAgas 

Rede Super, de Santa Maria, recebeu em 1º 
de outubro as chaves da motocicleta zero km 

sorteada na ExpoAgas 2014, realizada em agosto, na 
Fiergs, em Porto Alegre. O veículo foi entregue pelo 
gerente comercial da Astória, Pércio Fernández, 

e pelo representan-
te comercial, Oneide 
Difante, ao presidente 
da Rede Super, Iba-
nes Bertagnolli, e ao 
gestor comercial da 
rede, Diogo Avila. A 
empresa de papéis já 
prepara uma nova sur-
presa para seus clientes 
na edição de 2015 da 
feira gaúcha.

Languiru conta com selo 
da Agricultura Familiar 

Cooperativa Languiru está credenciada a usar o 
Selo de Identificação da Participação da Agri-

cultura Familiar (Sipaf) em produtos nos segmentos 
de laticínios, aves e suínos. O objetivo do grupo 
é fortalecer sua identidade social da agricultura 
familiar junto aos consumidores. Para o presidente 
e o vice-presidente da Languiru, Dirceu Bayer e 
Renato Kreimeier, respectivamente, a nova identi-
ficação serve de motivação para dar continuidade 
aos projetos em andamento e aos planejados para 
os próximos anos.
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Senff premia clientes com 
carros e cartões-presente

ojistas que realizarem compras à vista ou parcela-
das na rede credenciada à Senff Administradora 

de Cartões concorrem a nove automóveis zero-qui-
lômetro e 101 cartões-presente no valor de R$ 200 
cada. A promoção é gratuita para usuários do cartão, 
entre novembro de 2014 e 14 de outubro de 2015. 
Basta se cadastrar, sendo que o participante ganha 
números para concorrer a cada R$ 50 em compras. 
As chances dobram quando a compra for efetuada 
na loja onde se fez o cartão. 

m reconhecimento à liderança na promoção de 
ações voltadas para uma melhor gestão de pes-

soas, o diretor-presidente da Fruki, Nelson Eggers, 
recebeu o prêmio Personalidade Top Ser Humano 
2014. A distinção foi entregue pela ABRH-RS no 
dia 1º de outubro, durante cerimônia no Grêmio 
Náutico União, em Porto Alegre. Para o homena-
geado, a empresa está no caminho certo devido à 
busca permanente pelo conhecimento, aos bons 
relacionamentos e à constância de propósitos. 

Diretor da Fruki é Top Ser 
Humano
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Multa para pedido indevido 
de crédito tributário é revogada 

s contribuintes não estão mais sujeitos à 
multa de 50% sobre pedidos de ressarci-

mento de créditos tributários indeferidos pela 
Receita Federal. A penalidade foi revogada pela 
Medida Provisória (MP) nº 656, publicada em 8 
de outubro, e não será mais aplicada apenas nos 
casos em que não forem feitas compensações 
entre débitos e créditos. A MP, mantém, porém, 
a multa de 50% por declaração de compensação 
não homologada – que, após efetuada, não é au-
torizada pela Receita Federal. A base de cálculo 
da penalidade foi alterada e passou a ser o valor 
do débito, e não mais o valor do crédito, salvo 
no caso de falsidade da declaração apresentada 
à Receita Federal pelo contribuinte.

Decreto internaliza regras 
internacionais

onforme o Decreto n° 8.327/2014, o Brasil 
internacionalizou a Convenção das Nações 

Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Inter-
nacional de Mercadorias, que uniformiza direitos e 
deveres das partes em contratos de compra e venda 
internacionais entre empresas sediadas em países 
diferentes. O decreto concede maior segurança 
jurídica e previsibilidade nas transações internacio-
nais, resultando, ainda, em potencial redução de 
litígios e custos legais para empresas que atuam no 
comércio exterior. Em caso de divergências entre os 
contratantes, a convenção favorece o entendimento 
ao prover clareza sobre as regras. Atualmente, 83 
países, responsáveis por mais de 90% do comércio 
internacional, são parte da convenção.

DECRETO 51.813/2014 (Alteração no Regulamento do 
ICMS /RICMS):

Alt. 4351 – Dispensa, até 30 de junho de 2015, a exi-
gência do nome e do número do CPF do destinatário 
nas operações de venda de valor inferior a R$ 200 re-
alizadas por estabelecimento que promova operações 
de comércio atacadista e varejista, exceto na hipótese 
em que o consumidor queira informá-los. (Lv. II, art. 
26-C, § 3º, nota).

(Publicado no D.O.E. de 15/09/14, pág. 14).

DECRETO 51.861/2014 (Alteração no Regulamento do 
ICMS/RICMS):

Alt. 4357 – Lei do ICMS, art. 33, § 13 – Suspende a 
substituição tributária nas saídas internas de estabe-
lecimento atacadista que receba de estabelecimento 
de empresa interdependente ou por transferência, 
no período de apuração, mercadorias em montante 
inferior a 10% da média mensal das entradas para 
comercialização dos 3 meses anteriores. (RICMS, Lv. 
III, art. 9º, VI, nota 05, “a”).

(Publicado no D.O.E. de 30/09/14, pág. 03).

INSTRUÇÃO NORMATIVA 073/2014 (Alteração na Instrução 
Normativa DRP Nº 45/98):

1. Permite ao responsável pela escrita fiscal de contribuinte 

Confira as recentes alterações no Regulamento do ICMS (RICMS) estadual

o acesso aos arquivos da NF-e e de seus eventos. (Tít. 
I, Cap. XI, 20.7.3).

(Publicado no D.O.E. de 10/10/14, pág. 27)

INSTRUÇÃO NORMATIVA 072/2014 (Alteração na Instru-
ção Normativa DRP Nº 45/98):

1. Relativamente ao preenchimento da GIA-SN, inclui 
campo referente à compensação de pagamentos feitos 
a maior, em duplicidade ou indevidos. (Tít. I, Cap. LIII, 
2.1.3.4 a 2.1.3.7 e 2.1.4, “c” e “e”)

2. Inclui tabela com códigos de preenchimento de anexos 
da GIA. (Ap. VII, Seção IX).

(Publicado no D.O.E. de 10/10/14, pág. 27)

INSTRUÇÃO NORMATIVA 071/2014 (Alteração na Instru-
ção Normativa DRP Nº 45/98):

1. Estabelece os procedimentos relativos à celebração 
de Termo de Acordo com a Receita Estadual para 
definição da base de cálculo da substituição tributária 
nas operações com bebidas. (Tít. I, Cap. IX, 13.0)

2. Acrescenta Apêndice com a relação das empresas 
que possuem Termo de Acordo para definição do 
preço final ao consumidor nas operações com bebidas. 
(Ap. XXXIV).

(Publicado no D.O.E. de 10/10/14, pág. 26)



O S
Consumidor ganha canal jurídico para 
solução de conflitos com empresas

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
e a Secretaria Nacional do Consumidor – 

órgão do Ministério da Justiça – lançaram em 
outubro o projeto Solução Direta Consumidor, 
que funciona como um atalho, disponibilizado na 
página do tribunal, que encaminha para o site www.
consumidor.gov.br, por meio do qual o consumidor 
pode registrar reclamação de forma direta e focada 
em uma solução rápida e sem custo. O fornecedor 
tem o prazo de 10 dias para apresentar uma solução 
ou uma resposta ao pedido, favorecendo que ambas 
as partes cheguem a um acordo. Em caso contrário, 
o mecanismo permite que o próprio histórico 
da queixa seja anexado a um futuro  processo 
judicial, detalhando a tentativa anterior de acordo. 
Dessa maneira o órgão promove a resolução de 
conflitos, evitando novos ajuizamentos, e garante, 
ao mesmo tempo, assistência ao consumidor sem 
custos. O procedimento se torna, assim, mais 
célere e menos oneroso para os cofres públicos, 
já que decorre da tentativa prévia de solução.

Produtos importados e nacionais têm 
os mesmos benefícios tributários 

egundo entendimento da 22ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

de setembro de 2014, produtos importados e na-
cionais devem ter o mesmo tratamento tributário. 
A decisão está amparada no antigo Acordo Geral 
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT) – hoje 
Organização Mundial do Comércio (OMC) – em 
que os países signatários optaram pelo mesmo trata-
mento tributário com relação aos simi-
lares nacionais. Assim, estes também 
gozam da redução da base de cálculo 
prevista para alguns produtos da cesta 
básica. A 22ª Câmara Cível concedeu 
liminar para autorizar um frigorífico a 
recolher o tributo estadual, incidente 
sobre determinadas carnes adquiridas 
do exterior, com base de cálculo re-
duzida. A decisão monocrática do de-
sembargador Carlos Eduardo Zietlow 
Duro fez o percentual a ser arrecadado 
cair de 12% para 7%.
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tenção às normasA
Conformidade e segurança ao consumidor são os focos do trabalho do Inmetro 

dentro dos supermercados. O painel promovido pela Agas esclareceu dúvidas, 

já que nove em cada dez autuações ocorrem por falta de informação

objetivo de difundir conhecimento e es-
treitar o relacionamento com órgãos fiscalizadores, 
a Agas promoveu, em 23 de setembro, o Painel 
Inmetro, no Ritter Hotel, em Porto Alegre. Cente-
nas de supermercadistas compareceram ao evento, 
que contou com três representantes da autarquia 
federal, num debate acerca da verificação e fiscali-
zação de balanças e de produtos pré-medidos, das 
avaliações de conformidade e da comercialização 
dos alimentos para consumo imediato. A abertura 
foi feita pelo presidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo. “O cliente hoje está atento e sabe quando 
o varejo não é responsável”, afirmou. Para descon-
trair, disse que o Inmetro é um consultor “barato” 
do setor, sempre aberto a fornecer orientações e 
apontar o melhor caminho. A primeira a falar foi 
a gerente do setor de Fiscalização da Avaliação da 
Conformidade, Janara Maria Veiga Silva. “Nossa 

com o missão é harmonizar a relação comercial”, relatou. 
“Na verdade, protegemos o próprio mercado, es-
tabelecendo concorrência justa. Temos o poder de 
polícia administrativa, por isso podemos recolher 
produtos para prevenir riscos ao consumidor.” 
Ela incentivou os supermercadistas a fazerem 
perguntas aos fiscais: “Queremos multiplicar os 
bons resultados”. 

Segundo a fiscalizadora, o foco está no consu-
mo seguro, principalmente em relação a brinque-
dos. Mesmo de caráter artesanal, devem ter o selo 
do Inmetro. “Até mesmo produtos sem o selo são 
fiscalizados, caso do setor têxtil. Há fibras que cau-
sam alergia. Havendo irregularidade, toda a cadeia 
pode responder: lojista, distribuidor e fabricante”, 
disse. A gerente esclareceu que os brinquedos 
importados precisam ter instruções em português, 
caso contrário podem ser apreendidos. 
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Quando questionada por um representante 
de autosserviço se produtos já aprovados pode-
riam ser fracionados, Janara respondeu que o ato 
precisa ser formalizado: “É preciso autorização do 
fabricante, porque o produto precisa ser rastre-
ável e cada fração deve apresentar rótulo com as 
informações necessárias, além do selo”. Quanto 
aos bichos de pelúcia, a dica é deixá-los nas em-
balagens, com apenas um exemplar à disposição 
do consumidor para manuseio. “Se o lojista tira 
da caixa, a etiqueta pode perder-se e o fiscal do 
Inmetro não vai saber o que aconteceu”, contou.  
No tocante às multas por mercadoria irregular, 
ela defende o órgão: “A fiscalização não chega 
para dar mais prazo, e sim para executar o seu 
trabalho, cabendo ao lojista adequar-se à lei no 
tempo hábil”, acrescentou.

 
Cuidados com as balanças

José Roberto Barcellos, gestor de fis-
calização de instrumentos, relatou que, de um 
modo geral, todos os instrumentos do comércio 
estão sujeitos à fiscalização. O Inmetro cobra 
uma taxa de verificação, quando o instrumento 
é liberado. Os equipamentos reprovados rece-
bem etiqueta de incorreção e o supermercado 
deve chamar uma permissionária para romper 
o lacre e repará-lo. “A permissionária tem 10 
dias para informar no site do Inmetro o reparo 
feito. O autosserviço não precisa nos chamar 
novamente para verificação”, esclareceu. 

Ele recomendou cuidados com a ba-
lança: sua base precisa ser firme, nivelada 
e protegida do vento. Não basta colocá-la 
no balcão e achar que estará sempre certa. 
A célula de carga sofre histerese, principal-
mente se foi deixado peso sobre o aparelho 
por tempo demasiado. “Além disso, a tara 
da embalagem deve estar regulada se ela 
vira unidade de medida. Examinamos os 
instrumentos em todo o seu escopo, mesmo 
que o lojista não utilize completamente seus 
recursos”, pontuou Barcellos. Conforme 
o gerente de fiscalização de produtos pré-
medidos, Eduardo Almeida, mais de 98% 
dos casos de autuação ocorrem por falta 
de informação do supermercadista. “Ainda 
encontramos muitos produtos não identifi-
cados, sem procedência, principalmente em 

mercados de pequeno porte. Às vezes pro-
vêm do próprio produtor rural da região. Mel 
e vinho são exemplos. O responsável é quem 
está vendendo, nesses casos”, destacou. 

A Portaria 248/08 do Inmetro regula-
menta a comercialização dos pré-medidos. 
Quem embala o produto é o responsável. 
Uma regra geral para o segmento é: no balcão 
aberto, o produto deve estar pronto e pesado. 
No balcão fechado, pode estar a granel para 
ser pesado diante do consumidor. No caso dos 
frangos resfriados, sujeitos a perda de líquido 
e peso, o fiscal aconselha o supermercadista 
a trabalhar com o limite de vendas do dia. 
“Se a média de saída é de 100 unidades por 
dia, pese somente 100 e não 300”, opinou. 
Quanto às taras, a Portaria 120/11 estabelece 
as tolerâncias máximas. Acima de 500 gramas 
até 5 quilos, a tolerância é de 10 gramas. 
Produto com menos de 500 gramas, o erro 
máximo permitido é 5g. 

Legislação difícil

“O painel foi muito positivo, nos trouxe uma 
série de conhecimentos básicos de legislações, 
normas e portarias, que muitas vezes não levamos 
para dentro da loja. Às vezes, nos falta tempo de 
focar nisso”, avaliou Dílson Luís Frees, da Cotripal 
(Panambi). O sentimento foi compartilhado por 
Gastão Weinert, proprietário do Pague Menos, 
em Santo Ângelo: “Os próprios fiscais se apertam 
porque a legislação é complexa, detalhista, mas 
conseguimos esclarecer dúvidas para evitar a maior 
parte das multas”. Para Pedro Jacó Schneider, do 
Super Ivoti, há esperança de maior sintonia entre 
as partes de agora em diante.  “As questões ficaram 
mais claras”, observou.







celulares têm câmera e qualquer situação pode 
ser registrada e divulgada em poucos minutos”. 
Para Longo, contudo, a reclamação mais eficaz é 
a feita diretamente no ponto de venda. 

Segundo o desembargador Ney Wiedemann 
Neto, quando um conflito é judicializado, o Tribunal 
de Justiça do RS costuma estabelecer uma ponde-
ração entre princípios, de forma a avaliar qual deles 
tem maior relevância, como, por exemplo: liberdade 
de expressão e direito de imagem. “Não existe solu-
ção única, depende de cada caso ver se houve calúnia 
ou apenas manifestação de opinião”, disse. 

Para os supermercadistas, uma das dificul-
dades reside no fato de que os juízes pressupõem 
a veracidade das informações prestadas/postadas 
pelos consumidores. “O ônus da prova é inver-
tido em muitos casos, cabendo aos responsáveis 
pelo negócio provar o contrário do que foi dito”, 
esclarece Wiedemann. O desembargador revelou 
que o Poder Judiciário vê nos sites como Reclame 
Aqui uma função social: “Eles permitem o direito 
de resposta e, até o momento, não houve caso de 

e a popularização das 
redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter 
têm chamado a atenção de supermercados. As 
ferramentas, que podem servir para a captação e 
fidelização de clientes, também funcionam como 
plataformas de registro e compartilhamento de 
queixas. Para debater os limites das postagens 
e seu impacto sobre a imagem das lojas, a Agas 
promoveu, em 14 de outubro, o seminário Redes 
Sociais – Impactos e Responsabilidades, no Hotel 
Deville, em Porto Alegre. O debate contou com 
Daniel Bittencourt, coordenador do curso de Co-
municação Digital da Unisinos; Flávia do Canto 
Pereira, diretora do Procon Porto Alegre; Gérson 
Borges, advogado, e Ney Wiedemann Neto, de-
sembargador do Tribunal de Justiça do RS, com a 
mediação do jornalista Tulio Milman.

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
fez o pronunciamento de abertura e alertou para 
os cuidados que os supermercadistas devem ter: 
“A questão da imagem está muito em voga, os 

o crescimento

uidados com as 
redes sociais
C Seminário promovido 

pela Agas reforçou a 

necessidade de atenção às 

redes sociais por parte dos 

supermercadistas, uma vez 

que os consumidores as 

usam cada vez mais para 

elogios e queixas

Antônio Longo: 
qualquer 

situação pode 
ser registrada

Wiedemann: 
inexiste solução 
única, cada caso 
é um caso
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retratação nos mesmos moldes, gerando mídia 
negativa às empresas. “Às vezes, o fabricante é 
responsável pelo dano. Quando não consigo 
identificá-lo ou quando o produto não é bem 
acondicionado, determinamos a restituição 
do valor pago”, contou Flávia. 

Capacitação necessária

O advogado Gérson Borges lembrou a neces-
sidade de o autosserviço capacitar seu corpo de 
trabalhadores para a resolução de problemas direto 
na loja, evitando o disparo de uma situação desa-
gradável ao negócio na internet. “A disseminação 
nas redes sociais tem uma velocidade incrível, pois 
há uma noção maior de cidadania na população”, 
assegurou. Ao falar sobre o Marco Civil da internet, 
aprovado pelo Congresso, Borges reforçou que a 
nova lei impede a perpetuação de injustiças, mas 
apresenta falha na hipótese de não se identificar 
o autor do mal: “Partindo de um perfil falso que 
poste conteúdo prejudicial, não há responsabiliza-
ção”. O mecanismo de defesa para os casos mais 
severos continua sendo o Judiciário. 

O gerente jurídico do Walmart na região Sul, 
Rodrigo Kalil Ribeiro, avaliou bem o evento: “Muitas 
das questões trazidas aqui o Walmart já aplica na 
prática, cada vez preocupados que estamos com a 
aproximação com o nosso consumidor”.  Para o dire-
tor da Grafjet Convites e presidente da Associação 
Gaúcha de Eventos, Alexandre Graziadio, não há 
como evitar as redes sociais, e a preocupação atual é 
ver como a empresa pode utilizá-las bem. “O painel 
foi ótimo, especialmente as questões jurídicas, para 
sabermos como reagir”, disse.

bullying empresarial, com série de ataques sem 
fundamento”. Wiedemann ainda chamou a aten-
ção dos supermercadistas para o caráter de seus 
canais de relacionamento. “Quando o comerciante 
opta por ter espaço na rede, precisa decidir se o 
caráter da página será fechado ou aberto, porque 
a exclusão de comentários desabonadores não é 
democrática”, concluiu.

Interações complexas

No entender do jornalista e professor 
Daniel Bittencourt, a revolução tecnológica 
fez dos consumidores poderosos produtores 
de conteúdo. “Temos mais celulares do que 
habitantes. Se a publicidade convencional 
está ruindo, os laços mediados por redes so-
ciais são fortes e interações pequenas geram 
complexos padrões de comportamento com 
as replicações”, frisou. Os shoppers estão 
sempre presentes dentro dos supermerca-
dos”, reforçou o professor. “Permanente-
mente, é possível ouvi-los para saber onde se 
pode melhorar”, explica. “E quem reclama 
não pode ser visto como chato.” 

A diretora do Procon de Porto Alegre, 
Flávia do Canto Pereira, tenta diariamente 
igualar a relação consumidor-fornecedor. 
“Somos vulneráveis, por isso protegemos o 
lado mais fraco na sua esfera econômica e de 
saúde, contra a publicidade abusiva ou enga-
nosa”, apontou. No último caso, ela esclareceu 
que o órgão protege o shopper de duas formas, 
prioritariamente: exigindo o cumprimento for-
çado da oferta errônea ou determinando uma 
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Gaúcha de Supermercados 
(Agas) vai renovar o convênio com o Ministério 
Público do Rio Grande do Sul e com a Fecomér-
cio-RS pela redução do uso de sacolas plásticas em 
suas operações, mediante a implantação do projeto 
Sacola bem utilizada ajuda o meio ambiente. O ob-
jetivo é fomentar a adoção de providências que es-

a associação timulem padrões sustentáveis de consumo, como 
a não geração, redução, reutilização e, também, 
reciclagem de embalagens não biodegradáveis. 

Segundo a promotora Caroline Vaz, repre-
sentante do Centro de Apoio Operacional de 
Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica, 
“o tema é muito palpitante e volta à ordem do 
dia, pois cada vez mais se percebem os problemas 
referentes à demora de decomposição do plástico 
(mais de cem anos, levando a enchentes, morte 
de milhares de animais e entupimento de canos) 
e os malefícios deste lançado indistintamente no 
ambiente”. A meta do acordo, escalonada até 
2015, é de uma redução de 40% do uso. Com o 
projeto-piloto que durou seis meses, formalizado 
em 2012, a meta para o período era de 20% de 
redução e foi superada, pois a redução se deu em 
23%. “Agora, pretende-se alargar a divulgação e 
intensificá-la para o interior do Estado, visando 
a atingir a meta dos 40% de redução no uso das 
sacolas plásticas, o que será um ganho significativo 
para o ambiente no qual todos nós, consumidores, 
estamos inseridos e pelo qual somos responsáveis 
para esta e futuras gerações”, diz. 

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
considera o Estado modelo para o país nesta 
questão. “Em vez de seguirmos o caminho mais 
fácil e econômico para os supermercados e sim-
plesmente banirmos as sacolinhas, optamos por 
uma campanha permanente de conscientização 
de clientes e empacotadores, reduzindo grada-
tivamente o uso deste material”, reflete. Na 
visão dele, se as lojas simplesmente banissem as 
sacolinhas, cada família gaúcha teria de gastar, 
em média, R$ 15 mensais com a compra dos seus 
sacos de lixo – e o efeito prático da determina-
ção seria simplesmente a troca da cor do saco, 

Os supermercados gaúchos vão renovar o convênio para promover 

campanha de conscientização acerca do uso de sacolas plásticas, 

em parceria com o Ministério Público Estadual e a Fecomércio-RS
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plásticas está comprovada”, acredita.

Trabalho de base

Nos Supermercados Lanz, localizados 
em cidades do Vale do Paranhana, a política 
de redução do uso de sacolas foi implemen-
tada há quatro anos. “Capacitamos os empa-
cotadores para melhor emprego do material e 
tivemos redução de 15% a 18%. Apoiamos a 
ideia desde o princípio e esperamos atingir a 
meta de 25%”, revela o proprietário Ezequiel 
Stein. A empresa também trabalha com as 
ecobags, embora enfrente problemas com a 
reutilização. “Distribuímos um panfleto em 
todo o rancho que é empacotado em sacola 
plástica, para que os clientes mantenham 
suas ecobags dentro do automóvel depois de 
descarregarem as compras, pois em geral os 
clientes as esquecem em casa e até acumulam 
duas ou três”, afirma. No entender de Stein, 
não é simplesmente abolindo o uso da sacola 
que nós vamos resolver o problema ambiental: 
“Somos contra a proibição total, não seria uma 
solução estratégica em nenhum momento”.

Jairo Libraga, da Rede Vivo, de Santa 
Maria, também trabalha em prol do con-
sumo consciente. “Colocamos caixas de 
papelão à disposição no check-out e estamos 
trabalhando o inibidor de sacolas, para que 
seu uso indiscriminado não fique à vontade 
para o consumidor. Já reduzimos em 20% 
as saídas”, pontua. A Rede Vivo também 
vende sacolas retornáveis a R$ 0,99, com 
capacidade de 15kg a 20kg, mas Libraga 
defende a manutenção das sacolas plásticas. 
“Tirar completamente não dá, é um trabalho 
a longo prazo a mudança de hábito. Temos de 
trabalhar forte em cima do uso consciente e 
termos à disposição um produto resistente, 
que o cliente não precise utilizar duas para 
carregar cinco quilos. Tive uma remessa de 
fornecedor com garantia dos seis quilos e não 
dava para botar 500 ml dentro”, conta.

Histórico de ações

A Agas já promoveu fórum de debate sobre o 
tema das sacolas plásticas, no Hotel Deville, com 

a presença de biólogos, engenheiros químicos, 
ambientalistas, advogados e representantes do 
Ministério Público do Estado, em abril de 2012. 
Na oportunidade, o presidente Longo defendeu 
um trabalho a quatro mãos. “O varejo precisa qua-
lificar empacotadores para reduzir desperdícios, a 
indústria deve apresentar alternativas, o consumi-
dor tem que utilizar e descartar o plástico de forma 
consciente, e o poder público precisa ampliar a 
coleta seletiva do lixo, incentivar as cooperativas 
de catadores e criar pontos de destinação deste 
material”, sugeriu.

Em São Paulo

Em São Paulo, o Tribunal de Justiça 
decidiu em outubro que é constitucional a 
Lei Municipal 15.374 de 2011, que proíbe a 
distribuição de sacolinhas plásticas nos super-
mercados da capital paulista. A decisão torna 
improcedente a ação movida pelo Sindicato 
da Indústria do Material Plástico (Sindiplast-
SP) e cassa a liminar que suspendia os efeitos 
da lei desde junho de 2011. Quem obteve a 
vitória a favor da lei contra as sacolinhas foi 
a Procuradoria da Câmara Municipal. De 
acordo com o Sindiplast e com o SOS Con-
sumidor, site de defesa dos consumidores, em 
42 cidades de São Paulo que criaram normas 
semelhantes a Justiça decidiu pela ilegalidade 
das leis. O sindicato afirma que irá recorrer.





gestão



do mercado se abrem. Caixas prepara-
dos, corredores livres e a enorme expectativa pelo ingresso 
do primeiro consumidor. Impossível não imaginar o frio 
na barriga diante do primeiro dia de atuação de um su-
permercado. Em menor escala, essa sensação se repete 
dia após dia, mas já com o empreendimento estabelecido. 
No entanto, crucial mesmo é o primeiro degrau. 

Como muitos se estabeleceram e cresceram, ou-
tros tantos ensaiam, agora, os primeiros passos nessa 
empreitada que vem carregada de desafios. O segmento 
supermercadista é amplo e cheio de meandros, exigindo 
do empresário bastante atenção a todos os detalhes. Uma 
das melhores iniciativas para fundamentar o crescimento 
da empresa mesmo antes de ela sair do papel é elaborar um 
bom plano de negócios. Apesar da importância, é comum 
que novos empreendedores não recorram a essa ferramen-
ta. “Tem que ter plano de negócios até mesmo para prever 
quando vai começar a ter resultados”, orienta o consultor 
de negócios Rogério Machado.

Na construção do plano de negócios, o empreendedor 
precisa avaliar o ponto em que pretende se estabelecer, co-
nhecer o mercado consumidor, verificar os custos envolvidos 
e o capital de giro necessário, além de reunir informações 
sobre legislação, pessoal, estratégias de negócio e relaciona-
mento com fornecedores, para citar o mínimo. Machado 
destaca que o plano de negócios deve ser revisto sempre, 
além de ser importante ponto de apoio para a expansão.

O consultor sugere que o empresário tenha capital 
de giro para sustentar seis meses de operação. “Nesse 

as portas
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resultados”, salienta, lembrando que o retorno do 
investimento só ocorre após três anos.

Recursos humanos

Um dos focos dos empreendedores que 
estão ingressando no ramo tem que ser quan-
to ao quadro funcional, pontua o consultor 
de negócios Rogério Machado. Embora a 
quantidade de pessoas varie de acordo com 
o porte da empresa, algumas funções são in-
dispensáveis no segmento supermercadista. 
Atendentes, caixas, etiquetadores, padeiro, 
repositores, auxiliar-administrativo, açou-
gueiro, gerente de loja, cartazista, auxiliares 
de serviços gerais e pessoal de escritório são 
as funções mais comuns.

De preferência, antes de formatar o 
novo negócio, o empreendedor deve avaliar 
a necessidade de mão de obra e consultar 
o responsável pelo setor de Recursos Hu-
manos para que já comece a estruturar essa 
necessidade. Essa etapa é indispensável para 
que a empresa formate cargos e salários de 
acordo com o mercado de trabalho, que está 
bastante concorrido em tempos de empre-
gabilidade, favorecendo a alta rotatividade 
de pessoal (turnover).  

O apoio do departamento de Recursos 
Humanos é também indispensável, tam-
bém, pela necessidade de treinamento de 
pessoal. Além de identificar características 
específicas dos trabalhadores que vão atuar 
no negócio, e que, portanto, precisam ter 
comprometimento e disposição para atuar 
no ritmo exigido pelo segmento, cabe ao 
RH, ainda, a preparação para o início das 
atividades e os constantes aprimoramentos 
necessários no decorrer do desenvolvimen-
to profissional. 

Um dos cuidados importantes para em-
presários de autosserviço é elaborar um código 
de conduta, apresentando o que é esperado 
dos funcionários e quais são as ações restrin-
gidas pela empresa, evitando, assim, desgastes 
e problemas futuros. “Quando existe um có-
digo de conduta, o funcionário ingressa ciente 
das suas responsabilidades e sabendo o que 
é importante no atendimento. Isso tem que 
ficar muito claro”, indica Machado.

Capital de giro

1 – O empreendedor não deve imobilizar todo 

o capital usado na montagem de negócio sem 

antes avaliar a necessidade de aplicação com 

manutenção de estoque, financiamento de clientes 

e pagamento de despesas pré-operacionais. Esse 

aspecto é fundamental para evitar a dependência 

dos empréstimos bancários, especialmente em 

um cenário de altas taxas de juros, que podem 

comprometer o negócio futuramente.

2 – Para evitar que o capital de giro fique imobilizado, 

é possível adquirir uma parte do ativo fixo necessário 

para a montagem do negócio (maquinários, 

equipamentos, utensílios, imóveis, etc.) equilibrando 

com outras atitudes, como alugar terrenos e 

construções, terceirizar transportes e parte da 

produção, alugar ou fazer leasing dos equipamentos.

3 – Analise a viabilidade de equipamentos 

ou maquinários.

4 – Estude a possibilidade de financiar maquinário 

com recursos de longo prazo, a partir de programas 

como o BNDES Finame, que fornece apoio financeiro 

com essa finalidade.

5 – Garanta uma reserva técnica de, pelo menos, 

10% dos custos gerais para cobrir despesas 

extraordinárias ou imprevistas.

Fonte: Sebrae-MG

©iStock.com/Shulz Photo
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Direito dos consumidores

O vínculo com produtos alimentícios é um 
dos aspectos que faz com que o ramo supermerca-
dista seja, inquestionavelmente, um dos mais fis-
calizados. Esse rigor exige do empresário do ramo 
atenção a todas normas de segurança alimentar e 
de boas práticas. Quem vai empreender no ramo 
tem que dominar esses aspectos. “Não só pela 
questão legal, mas também pela competitividade. 
Afinal de contas, o consumidor está cada vez mais 
exigente e atento”, pontua o consultor de negócios 
Rogério Machado.

Alguns cuidados são imprescindíveis e o em-
preendedor tem que se organizar para cumpri-los. 
Um deles é básico: verificar com atenção a data de 
validade dos produtos, bem como as condições em 
que eles se encontram para a comercialização. Em 
outras palavras, embalagens sujas ou danificadas, 
mesmo quando dentro da validade, são tão preju-
diciais quanto qualquer outra infração. 

Com os produtos perecíveis, então, a atenção 
precisa ser redobrada. Machado avalia que uma das 
possibilidades para o empresário do segmento é 
recorrer às consultorias específicas, a de um nutri-
cionista, por exemplo, para padronizar processos. 

E não somente esses fatos envolvem os direitos 
dos consumidores. Independentemente do ramo, o 
código que normatiza essa relação prevê punições 
em casos de publicidade enganosa ou abusiva ou 
em situações vexatórias. A melhor maneira de 
evitar inconformidades é a informação, por isso, 
o supermercadista tem que estar constantemente 
em busca de atualização e treinamento.

Atenção nos mínimos detalhes

O atendimento é o ponto forte do mer-
cado Brasco, inaugurado há quase dois anos no 
bairro Moinhos de Vento. A estrutura lembra a 
dos pequenos mercados de bairro que ficaram 
perdidos no tempo frente às inovações que 
levaram supermercadistas a expandirem cada 
vez mais seus negócios, oferecendo autonomia 
ao consumidor em uma relação que foi ficando 
cada vez mais padronizada. O Brasco é inova-
dor por seguir o caminho oposto. 

Fundado pelo jovem empresário Ga-
briel Drumond de Moraes e mais amigos, 
Artur Bolacel e Honório Dias, tão jovens 

quanto ele – os três estão, hoje, na faixa 
dos 22 a 23 anos –, o estabelecimento 
retoma a proximidade com o consumidor 
nos mesmos moldes dos pequenos negócios, 
mas sem se tornar obsoleto. Pelo contrário, 
o objetivo é fazer com que o ambiente seja 
cativante. E ele consegue.

A comunicação bem elaborada, das 
redes sociais ao atendimento no balcão, 
constrói um espaço de diálogo com o consu-
midor que levou Moraes a conhecer todos os 
vizinhos do local. Essa relação é benéfica para 
os dois lados. Na entrada do Brasco, um painel 
informa quando sairá a próxima fornada de 
pães. Quer medida mais simples e eficaz do 
que essa? Chegar ao mercado, ser reconhe-
cido pelo atendente e sair de lá com pães 
fresquinhos é, muitas vezes, o único desejo 
do cliente – e, não raro, um dos mais difíceis 
de se concretizar. Esse mesmo cuidado se 
estende a toda a estrutura do negócio. 

Os hortifrútis são selecionados cuidado-
samente e vendidos com a maior higiene pos-
sível, há produtos diversificados para todos 
os gostos e bolsos, comodidades como café e 
lanches, além de eventos realizados no local, 
favorecendo a visita dos consumidores (que 
podem montar sanduíches com ingredientes 
à livre escolha) e até o tratamento com os 
funcionários (como mostram as descrições 
apresentadas nas redes sociais), diferenciado 
e atencioso. É com cuidados nos mínimos 
detalhes que o empreendedor aposta na 

Gabi Brochetto/Divulgação Mercado São Martinho

Mercado São Martinho reverteu 
fase ruim com bom atendimento
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não mais clientes, mas verdadeiros fãs do 
jeito Brasco de atender. 

Essa estrutura, no entanto, exige que a 
empresa trabalhe com outro padrão de cres-
cimento, distinto do tradicional das redes 
supermercadistas. “Nós nascemos para ser-
mos grandes”, assegura Moraes. A intenção, 
no entanto, é expandir em número de lojas 
e não em tamanho. A proposta de uma nova 
loja já está pronta. Os jovens buscam, agora, 
identificar o melhor local para instalá-la.

“Existem algumas premissas que a gente 
analisa. Por exemplo, a loja precisa ser insta-
lada em uma rua que possibilite um espaço 
de convivência”, detalha. Os frequentadores 
do Brasco no bairro Moinhos de Vento abra-
çaram a proposta dos jovens empreendedo-
res, que, ainda durante a faculdade de Admi-
nistração, pensavam em renovar o segmento 
de pequenos mercados. “Acreditávamos que 

tinha coisa malfeita e que poderíamos fazer 
melhor. Queríamos quebrar, mesmo, com as 
relações mais frias”, conta sobre a identifi-
cação da oportunidade. 

“Quando estávamos montando e trazen-
do esse propósito, o maior desafio era atingir 
o nosso propósito, se ele iria ser abraçado 
pela vizinhança. E foi. Deu muito certo”, 
conta, mencionando a festa realizada na rua, 
em frente ao mercado e com a participação 
dos moradores locais, no sábado anterior à 
nossa conversa. “Tentamos ser o ponto de en-
contro da vizinhança. Trazer esse espírito.” 

O modelo do negócio desenvolvido para 
o Brasco já tem sido replicado. Moraes co-
menta que em Passo Fundo uma loja foi criada 
baseada no modelo deles. Além disso, univer-
sitários e pesquisadores têm se voltado para o 
empreendimento como fonte de estudo. Os 
que se dispõem a conhecer o mercado vão ver 
que o propósito retoma o primordial, e é aí 

Pontos fortes e pontos fracos

uitos estabelecimentos, independentemente do tempo de atuação, não podem perder de vista 
o objetivo central do negócio: atender às expectativas dos clientes. No entanto, as frustrações 
nessa relação entre empresa e consumidor não são raras. Na tabela abaixo, com dicas do Sebrae, 
estão elencados os principais fatores que geram satisfação e decepção entre os clientes:

M
Expectativas do consumidor

Agilidade ao contatar a loja, seja 

pessoalmente, por telefone ou pela internet. 

Nesse sentido, é fundamental informar 

claramente os horários de atendimento e de 

entrega em domicílio.

Facilidade para encontrar e selecionar o 

produto. Para atender a esse preceito é 

necessário elaborar bom layout, sinalização 

correta e pessoal bem treinado.

Disponibilidade do produto para entrega 

imediata ou o mais breve possível quando for 

o caso de entrega em domicílio.

Experiência de compra satisfatória. Ou seja, 

fazer com que a saída do consumidor do 

ponto de venda seja tão prazerosa quanto o 

ato de comprar. 

Fatos que geram frustração

Filas longas nas áreas de perecíveis e caixas.

Preço do produto indicado na gôndola 

diferente do registrado no caixa.

Vendedores indelicados ou insistentes.

Loja escura.

Ausência de preços nos produtos.

Falta de organização e de sinalização dos 

produtos.

Ausência de ajudantes nas lojas e para 

empacotar nos caixas.

Pisos e banheiros sujos.

Falta de troco ou complementação dos 

centavos em balas.

Produto anunciado esgotado.
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que reside o sucesso da empreitada. “Nossa 
maior preocupação é entregar a melhor ex-
periência de compra dentro de loja. Sempre 
nos preocupamos muito com isso. É a nossa 
maneira de nos diferenciarmos.”

Entre os 12 funcionários, a proposta é 
replicada. Na página do mercado no Face-
book, o frequentador do Brasco encontra, 
além das promoções e dos eventos agenda-
dos, o perfil dos funcionários. “Queremos 
que o cliente conheça a história do cara que 
está atendendo na padaria ou no caixa. Essa 
é uma das nossas ações, pequena, que traduz 
nosso modelo de negócio e de gestão.”

Moraes considera que a gestão de pessoas 
foi o processo mais difícil de estruturação da 
empresa, porque a intenção era consolidar 
um modelo distinto dos negócios tradicionais. 
“Nós trazemos o pessoal da operação para a 
construção do negócio. Todo mundo tem voz. 
Vários projetos vêm da iniciativa do mercado. 
Nós damos autonomia, temos flexibilidade e 
bom senso. Dentro de um nível de hierarquia, 
somos horizontais”, conta, dizendo que não 
queria criar uma empresa que não tivesse um 
bom ambiente para os funcionários.

Chegar a esse nível, que pressupõe um 
recrutamento com foco no alinhamento do 
perfil do profissional com o da empresa, de-
pendeu também dos erros. “Teve um momento 
em que comecei a ver que estava caminhando 
para um modelo tradicional e retomamos a 
proposta”, descreve. Depois do erro, veio o 
acerto e, agora, não há dúvida: é no trato com 
as pessoas, sejam funcionários ou clientes, que 
o Mercado Brasco se diferencia. 

O desafio do crescimento

Em fevereiro de 2012, quando o empresário 
João Felipe Focchesatto adquiriu um pequeno 
supermercado na cidade de São Marcos (RS), as-
sumiu o desafio de recuperar um empreendimento 
que estava quebrado. Hoje, quase três anos depois, 
ele já pensa em expansão. “Quando eu comprei 
o mercado, ele estava quebrado. A primeira difi-
culdade foi recuperar toda a clientela, porque a 
situação estava bem feia”, conta. 

Interessado em empreender, Focchesatto 
tinha duas opções: abrir uma loja de acessórios fora 

da cidade ou ficar com o mercado em São Marcos. 
Ele optou pela segundo. E, assim, deu início a um 
novo período no Mercado São Martinho. A expe-
riência que já tinha no varejo favoreceu o contato 
com os vendedores. 

Conquistar a credibilidade dos clientes foi o 
grande trunfo do negócio. E Focchesatto investiu 
todas as fichas nisso. Buscando fortalecer a clien-
tela, acostumada a fazer pequenas compras no 
estabelecimento, ele fez do atendimento o grande 
vínculo com o público. “O bom atendimento é 
mais importante até do que o preço na gôndola, 
e foi nisso que eu apostei”, recorda.

Funcionou. Aqueles consumidores que 
compravam produtos pontuais no Mercado São 
Marcos – recorrendo às grandes redes para com-
pras mais volumosas – tornaram-se fiéis ao esta-
belecimento. Além de oferecer um atendimento 
à altura da expectativa, o empresário investiu em 
reformas. No final do ano passado, reformou a 
padaria, o açougue e a fruteira. Neste mês, ele 
mexe novamente na estrutura interna, agora para 
ampliar o espaço interno e adicionar mais um 
check-out para dar conta do atendimento. 

“Nós só temos um caixa, mas precisamos de 
mais um para reduzir as filas”, pontua. Quando 
lembra do primeiro ano, Focchesatto fala em um 
período sofrido. Hoje, quando olha para o futuro, 
sacramenta que o crescimento é possível. “De lá 
para cá surgiu uma oportunidade de comprar um 
outro mercado pequeno. Preferi não”, afirma, des-
tacando que quer fazer o Mercado São Martinho 
crescer. O objetivo é fortalecer a marca.
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Interação com os moradores 
do bairro e espírito jovem são 
características do Mercado Brasco 
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pagar o leite ao produtor conforme a 
sua qualidade, a Cooperativa Santa Clara, de Carlos 
Barbosa, carrega consigo um histórico de 102 anos 
de união, pioneirismo e laços estreitos com o au-
tosserviço. Com 17,5 mil clientes no Rio Grande 
do Sul, entre supermercados, padarias, açougues e 
fruteiras, a fabricante de laticínios e frigoríficos é 
referência no segmento em que atua, tendo acumu-
lado prêmios de Top de Marketing da ADVB-RS, 
Carrinho Agas e Marcas de Quem Decide, do Jornal 
do Comércio, entre outros.

A história da empresa se inicia em 1912, quando 
pequenos produtores rurais imigrantes italianos fun-
daram uma pequena queijaria que produzia queijo e 
manteiga, na pequena comunidade de Santa Clara, 
na época pertencente ao 4º Distrito de Montenegro, 
hoje município de Carlos Barbosa. Com crescimento 
estimado em 10% para 2014, a indústria é, hoje, 
responsável por um mix de 259 itens e por uma es-
trutura que abrange ainda fábrica de rações, cozinha 
industrial, postos de recebimento e resfriamento 
de leite, sete centros de distribuição e uma rede 
de varejo com agropecuárias e dez supermercados. 
“Instalamos autosserviço nas cidades onde temos 
associados, de modo que ele se abastece nas nossas 
lojas e no mês seguinte faz o acerto entre o que en-
tregou de leite e o que comprou”, explica o diretor 
administrativo e financeiro, Alexandre Guerra. Os 
supermercados com a marca Santa Clara, que tam-
bém atendem o público em geral, são responsáveis 
por até 15% do faturamento da cooperativa.

“A matéria-prima de qualidade e a inovação nos 
processos fizeram com que o consumidor percebesse 
nosso diferencial e conquistássemos espaço”, acredita 

Guerra. Responsável por 8% do leite captado no RS 
junto a 3.300 produtores, a indústria foi a primeira a 
pagar o leite pela qualidade, estimulando-os na busca 
pela excelência da matéria-prima. Pioneira também 
na conquista da ISO 9000 em seu segmento, e no 
lançamento de produtos como o primeiro queijo do 
Brasil com micro-organismos probióticos, a Santa 
Clara quer aumentar sua capacidade produtiva de 
queijo. “Para tanto, adquirimos recentemente uma 
indústria de queijo mussarela em Getúlio Vargas, e 
outra planta em Casca, ainda em fase de projeto de 
implantação de nova fábrica”, diz Guerra.

Segundo o diretor, os lançamentos ocorrem 
com base em pesquisa de mercado e informações 
coletadas em uma rede de relacionamento que 
compreende quase 300 representantes diretos e 
prepostos. “Utilizamos este elo com os supermerca-
distas e participamos de feiras para sabermos quais 
as tendências de mercado.” A cooperativa lançou 
recentemente seu leite zero lactose, nas versões 
pasteurizado e UHT, e cinco sabores de bebida à 
base de soja, com a marca TUO.

primeira a 

Qualidade no  
pioneirismo

Com mais de cem anos de história, 

a Cooperativa Santa Clara, de 

Carlos Barbosa, preza a qualidade 

e o pioneirismo em seus produtos 

e mantém relação estreita com o 

autosserviço, sendo responsável por 

10 lojas de marca própria

Virginia Silveira/Divulgação Santa Clara
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endências e inovaçãoT
o maior encon-

tro de líderes supermercadistas nacionais, a 
Convenção Abras cumpriu mais uma vez o papel 
de disseminar conhecimento sobre modelos de 
negócio e oportunidades para o setor de autos-
serviços. Neste ano, o evento ocorreu em Atibaia 
(SP), onde durante três dias mais de 700 exe-
cutivos do segmento tiveram acesso a uma série 
de atividades e palestras que abordaram assuntos 
diversos, do marketing à economia nacional.

Um dos grandes dilemas dos supermerca-
distas foi abordado no segundo dia do evento. A 
palestra sobre como o acesso digital está trans-
formando a experiência de compra contou com a 
explanação da vice-presidente e principal analista 
da Forrester Research, Sucharita Mulpuru. 

Considerada uma das maiores especialistas 
em comércio eletrônico, varejo multinacanal, 
comportamento do consumidor, tendências digi-
tais e de compras online, Sucharita revelou que 
o ceticismo dos executivos dos autosserviços 
com o e-commerce não é infundada. Para ela, a 
migração para as compras eletrônicas não será 
tão breve; no entanto, uma série de ferramentas 
tecnológicas, que privilegiam a comunicação 
com o consumidor, ganha força e cativa clien-
tes. É o caso do marketing por e-mail e pelas 
redes sociais.

O uso das telas digitais nas redes supermerca-
distas foi outro destaque trazido por Sucharita. Os 
dispositivos podem trazer informações variadas, 
como a previsão do tempo, mas também ofertas 
e produtos disponíveis na loja. Diante de todo o 
contexto, a especialista traçou o perfil dos vende-
dores do século 21.

Segundo Sucharita, é preciso que os vende-
dores entendam de gente e que também saibam 

consagrada como

usar produtivamente as redes sociais. O enten-
dimento sobre a utilização da tecnologia também 
foi elencado por ela. O conhecimento, que marca 
essa era, precisa ser ampliado. Sucharita defende 
que os novos vendedores conheçam tendências 
macroeconômicas, de mercado e de consumo. 
Nesse sentido, é fundamental que haja interesse 
em manter-se atualizado, além do domínio de 
pelo menos um idioma estrangeiro. 

Outro palestrante presente que abordou esse 
contexto foi o cocriador do Twitter, Dom Sagolla. 
A rede social, criada em 2006, foi desenvolvida 
tendo como princípios a simplicidade e o foco. 
Por conta do seu espaço limitado para postagens, 
em 140 caracteres, o Twitter ficou conhecido 
como microblog. Sagolla ponderou também sobre 
o processo criativo, detalhando que o processo 
de desenvolvimento de inovação ocorre a partir 
de um contexto bastante específico, em que o 
limite é propulsor de novas ideias, quando aliado 
às habilidades pessoais. Não muito diferente do 
que propõe o twitter.

Realizada entre 16 e 18 de setembro, a Convenção Abras 2014, com o 

tema Supermercado 360º – Uma visão estratégica para o consumidor, 

trouxe especialistas de todo o mundo para debater tendências 

Lu
iz 

M
ac

ha
do

/A
br

as



ompromisso renovadoC

Revista AGAS (novembro/dezembro 2014)38/39

Ju
lia

ne
 K

es
sle

r/A
ga

se
le

iç
õ

e
sa

g
as

Antônio Cesa Longo foi 
reeleito por aclamação para comandar a Asso-
ciação Gaúcha de Supermercados (Agas) no 
biênio 2015-2016. O processo eletivo ocorreu 
em 27 de outubro, na sede da entidade. “É uma 
satisfação renovarmos nosso compromisso por 
mais dois anos; sobretudo porque, para nós, a 
Agas é um grande hobby”, diz Longo, da Cia. 
Apolo de Supermercados, sediada em Bento 
Gonçalves. Ele está no cargo desde 2003. “Com 
o apoio irrestrito da diretoria e a capacidade de 
nossa equipe executiva, vamos sonhar alto para 
prosseguir congregando e fortalecendo o setor 
supermercadista gaúcho, com foco em desen-
volvimento para todos, avaliando melhorias que 
impactem também na indústria e nos consumi-
dores”, assegurou.  

Outros 27 supermercadistas compõem a 
diretoria eleita e tomam posse a partir de 1º 
de janeiro. Dois deles assumem cargo diretivo 

o presidente

pela primeira vez: o bageense Patrique Nicolini 
Manfroi, diretor do Supermercados Nicolini, ex-
presidente e atual diretor do Agas Jovem, depar-
tamento que qualifica e forma novos líderes do 
setor; e o santa-mariense Renero Beltrame, dos 
Supermercados Beltrame, que assume o posto 
deixado por seu pai, Santo Beltrame, agora alçado 
ao Conselho Superior da Associação. 

Manfroi considera uma honra ter sido 
convidado para participar da Agas. “Será um 
desafio trabalhar como diretor dessa entidade 
tão organizada e importante, e espero contri-
buir com esse time, que já é fantástico”, relatou 
o diretor de uma rede de 700 colaboradores. 
Beltrame espera que o foco do trabalho da Agas 
permaneça o mesmo: “Precisamos manter a 
excelência na busca do crescimento do setor 
supermercadista e no fortalecimento dos laços 
com os fornecedores, realizando grandes eventos 
como a ExpoAgas. A nossa maior dificuldade, 
atualmente, é a questão da mão de obra, por isso 
ressalto o excelente trabalho que a Capacitação 
tem realizado”, afirma o diretor da rede de três 
lojas e 306 colaboradores. 

A Agas congrega 720 empresas supermer-
cadistas do RS. Entre os novos projetos da 
diretoria eleita estão o lançamento do curso de 
pós-graduação para gestores de supermercados; a 
criação do Instituto Agas de Sustentabilidade; a 
realização de parceria com a Junior Achievement 
para o fomento ao empreendedorismo de jovens 
sucessores do setor; e a ampliação da ExpoAgas. 
Outro plano envolve a formação de novos líde-
res, por meio do Conselho de Administração, 
formado por Ezequiel Stein (área jurídica/capaci-
tação), Patrique Nicolini Manfroi (comunicação/
porta-voz), Pedro Schneider (eventos) e Ademar 
Capellari (área administrativa/financeira).

O presidente Antônio Cesa Longo foi 

reeleito por aclamação para dirigir a Agas 

no biênio 2015-2016



Nominata

Presidente
Antônio Cesa Longo – Supermercados Apolo | Bento Gonçalves 

Vice-Presidentes
Ademar Pedro Cappellari – Center Shop | Porto Alegre  

Augusto de Cesaro – Unidasul | Esteio 

Cláudio Zaffari – Cia. Zaffari | Porto Alegre  

José Humberto Tischler – Tischler Supermercados | Cachoeira do Sul 

Sérgio Zaffari – Comercial Zaffari Ltda. | Passo Fundo 

Diretor
Ademir Gasparetto – Unimix | Porto Alegre 

Antônio Alberto Righi – Supermercados Righi | Sant`Ana do Livramento 

Antônio Ortiz Romacho – Asun Supermercados | Gravataí  

Cláudio Schwerz – Super Útil | Cruz Alta 

Eduardo Cidade – Walmart Brasil | Porto Alegre 

Ezequiel Stein – Supermercado Lanz | Igrejinha 

Jairo Libraga – Rede Vivo | Santa Maria  

José Reni M. dos Santos – Superbom | Imbé 

Lindonor Peruzzo – Peruzzo Supermercados | Bagé 

Luiz Fábio Jordão Martinelli – Imec | Lajeado 

Manuel Ademir Pereira – Guarapari | Viamão 

Patrique Nicolini Manfroi – Supermercados Nicolini | Bagé 

Paulo Fernando Pfitscher – Supermercado Gecepel | Porto Alegre 

Pedro Jacó Schneider – Supermercado Ivoti | Ivoti 

Ugo Dalpiaz – Supermercado Dalpiaz | Osório  

Conselho Fiscal 
Ana Saling – Super Polivalente | Santa Rosa 

Cesion do Nascimento Pereira – Super Novo | Capão Novo 

Cláudio Ernani Neves – Supermercados Paraíso | Jaguarão 

Luiz Carlos Carvalho – Supermercados Guanabara | Rio Grande 

Olirio Bortolon – Supermercado Bortolon | Vacaria 

Renero Beltrame – Supermercado Beltrame | Santa Maria 
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a hora do tradicional 
e aguardado Carrinho Agas, o prêmio entregue 
a personalidades e empresas que com seus pro-
dutos, serviços e atividades se destacaram junto 
ao autosserviço gaúcho. Os vencedores de 2014 
em 32 categorias serão anunciados em solenidade 
marcada para o dia 1º de dezembro, na Casa NTX, 
em Porto Alegre. Segundo Daniel Souza, analista 
de mercado do Instituto Nielsen, responsável por 

apurar os desempenhos dos indi-
cados, este é o grande momento 
de aproximação entre indústria e 
varejo. “O momento é importante 
para os fabricantes locais, muitas 
vezes vencedores pelo seu nível 
aprofundado de relacionamento 
com a comunidade e os próprios 
gestores supermercadistas. Tem 
sido uma tônica no RS”, salienta. 

Os trabalhos começaram em 
setembro. Nielsen e Agas defini-
ram as categorias, que sofreram 
poucas alterações. A novidade é a 
inclusão de reconhecimento para 

os melhores fornecedores de Bebidas à Base de 
Soja e Leite com Sabor Achocolatado, produtos 
com maior aceitação por parte do consumidor. 
Cada categoria tem até sete indicados. “Este ano, 
apesar da desaceleração, foi um pouco melhor em 
termos de consumo do que 2014. Muitos reduzi-
ram a alimentação fora de casa”, conta Souza.

O levantamento do Instituto Nielsen é 
feito em três etapas. A primeira utiliza critérios 

está chegando quantitativos. Por meio das informações do Índi-
ce Nielsen de Varejo, são selecionados os cinco 
fornecedores que apresentam as melhores perfor-
mances com base em critério ponderado entre par-
ticipação de mercado nas vendas em valor (market 
share) e evolução nas vendas físicas. A comparação 
é feita com base nas vendas dos supermercados 
no período ano móvel de 2013 (agosto de 2012 a 
julho de 2013) versus ano móvel 2014 (agosto de 
2013 a julho de 2014). Ao primeiro colocado são 
atribuídos cinco pontos, e em ordem decrescente 
de unidades até o 5º lugar, a quem é atribuído um 
ponto. A Agas também poderá indicar dois forne-
cedores por categoria de premiação, que receberão 
um ponto no critério quantitativo.

A etapa qualitativa analisa o relacionamento 
de cada supermercadista com as marcas e seus 
representantes. Os responsáveis pelas compras 
das respectivas categorias recebem questionários. 
“Eles respondem acerca do nível de serviços e da 
capacidade de atendimento, entre outros quesi-
tos”, diz Souza. A nota de cada fabricante corres-
ponde à quantidade de votos recebidos. 

O terceiro critério analisado é o relaciona-
mento do fornecedor com a Agas. A entidade 
escolhe um dos fornecedores entre os Top 7 
principais em cada categoria, considerando sua 
atuação e parceria junto à Associação no último 
ano. O resultado final é apurado por ponderação 
dos pontos obtidos em cada um dos critérios. No 
cálculo final, o resultado dos critérios quantitati-
vo e qualitativo tem o peso de 40% e o critério 
Relacionamento tem o peso de 20%. 

No dia 1º de dezembro, 

a Agas premiará, 

na Casa NTX,  as 

personalidades e os 

melhores fornecedores 

de produtos para o 

autosserviço gaúcho 

em 32 categorias no 

ano de 2014
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da temporada de veraneio 
transforma as praias do Litoral Gaúcho no destino 
preferido de milhões de pessoas, fazendo girar a 
economia dos municípios à beira-mar. O período de 
férias demanda esforços extras por parte do autos-
serviço e proporciona uma venda maior de diversos 
itens relacionados ao verão, como protetores solares, 
cadeiras de praia, chinelos, artigos para piscina e 
até mesmo inseticidas e produtos de limpeza como 
desinfetantes, procurados por quem abrirá a casa 
novamente para uma permanência mais longa. 

Segundo pesquisa realizada pela Fecomércio-
RS em janeiro, cerca de metade dos gaúchos viaja 
durante as férias, e as praias do RS são o paradouro 
preferido de 37,4% dos entrevistados. Alguns 
municípios da região abarcam uma população 
flutuante, nessa época, equivalente a cinco ou seis 

vezes o número habitual. A vontade do turista de 
desfrutar ao máximo das belezas do litoral, de 
relaxar e passar momentos felizes com a família 
abre oportunidades para o comércio. 

Segundo o instrutor da Agas e especialista 
em marketing, Janer Costa, o ideal para o super-
mercadista é trabalhar as estratégias de venda por 
categoria de produto. É preciso entender o público, 
o tipo de produto, saber quem influencia na decisão 
de compra, quem é comprador de fato, quem será 
o usuário. Segundo levantamento da Nielsen, as 
vendas de protetor solar aquecem 67%, repelente 
60% e sorvetes 40%. Há estratégias que o autos-
serviço não deve desprezar: ações diretas no PDV 
e merchandising para despertar no consumidor o 
interesse e o desejo pelos itens sazonais. A venda do 
protetor solar, por exemplo, deve envolver preço e 

a aproximação

SO período de veraneio e férias é 

um desafio para o autosserviço, 

que deve aproveitá-lo para vender 

produtos com a cara do verão
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a divulgação dos cuidados necessários com a radia-
ção, especialmente no RS, com uma boa exposição 
nas gôndolas para chamar a atenção. No caso das 
cadeiras de praia, o conselho é montar um cenário 
e fazer promoções, gerando compras por impulso. 
Piscinas e artigos afins precisam ser vistos; por isso, 
a valorização no ambiente interno e nas mídias são 
boas iniciativas. 

A seção de bazar também pode render ao su-
permercadista uma boa margem de lucro, atraindo 
consumidores pela conveniência. “O lojista pode 
fazer pontos extras e cross merchandising de modo 
a estimular as compras”, diz Costa. Oferecer copos 
perto das cervejas, toalhas perto dos protetores 
solares – são dicas. “Seja criativo, pegue os itens 
de bazar e leve-os para junto de itens de alto 
giro”, aponta.  

Quanto aos lançamentos, Janer afirma que 
o desafio é manter o público informado, no que 
pode haver auxílio dos próprios fornecedores. Os 
fabricantes de protetores solares reservam suas 
novidades para a época, normalmente. “Cabe ao 
marketing descobrir o que há de diferente a ser 

destacado, e como fazer isso de forma criativa, 
mas isso nem todo mundo consegue”, afirma. No 
entender do especialista, somente manter uma boa 
equipe para atendimento durante a temporada, com 
pontos extras e promoções, evitando a ruptura, já 
tomará bastante tempo. 

A opinião é compartilhada por Cesion do 
Nascimento Pereira, dono do Super Novo. “A alta 
temporada nos exige trabalho árduo para conseguir 
mão de obra, e começamos a admitir em outubro, 
até sem necessidade”, conta. Segundo diz, graças às 
boas estradas e à proximidade com Porto Alegre, as 
lojas do litoral têm movimento no restante do ano, 
de modo que o mix de produtos não sofre grandes 
alterações, ao contrário do volume de compras. José 
Reni, do Superbom, em Imbé, revela que o veraneio 
representa um aumento variável para as vendas dos 
supermercados, dependendo da localização de cada 
loja. “Eu tenho duas lojas, uma cresce 30% e a outra 
50%, por isso reforçamos os estoques de itens sazo-
nais. Caixa de isopor e cadeira de praia têm venda 
insignificante fora do verão. Produtos de limpeza em 
geral vendem 60% a mais”, diz. 
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da família Dalpiaz tem gerado bons 
negócios. A rede de supermercados, localizada 
em Osório, no litoral norte do Rio Grande do 
Sul, conta com mix diversificado – com mais de 
6 mil itens – cujo foco é o bom atendimento e a 
qualidade dos produtos. “São 48 anos de funcio-
namento, buscando que os clientes tivessem um 
Supermercado Dalpiaz perto de casa”, conta um 
dos sócios-fundadores, Ugo Dalpiaz, que é res-
ponsável por 218 empregos diretos.  A empresa 
ficou em 9º em faturamento por m2 no ranking 
da Agas 2013.

O empresário conta que a ideia de abrir um 
supermercado foi do cunhado Pedro João Ferrari, 
que sabia que o ramo era promissor em Porto Ale-
gre. Em 14 de setembro de 1966, os dois fundaram 
uma loja na rua Marechal Floriano, no centro de 
Osório, em sociedade com o pai, o tio e o primo 
de Ugo – José Dalpiaz Sobrinho, André Dalpiaz 
e Gilberto Dalpiás, respectivamente. 

A família já contava com um atacado de 
cereais e uma arrozeira na BR-101. “No come-
ço o supermercado tinha só mercearia. Com a 
ampliação da loja, em 1970, foram implantados 
açougue e padaria”, resgata o supermercadista, 
que começou aos 11 anos, no armazém de secos 
e molhados do pai, em Maquiné.

A segunda unidade do grupo foi criada em 
1973, em um espaço na rua Costa Gama, já com 
açougue e padaria. Com a desistência de um então 
concorrente, em 1985, surgiu a oportunidade de 
os empreendedores montarem mais uma filial, 
em um prédio alugado na rua Júlio de Castilhos. 
“Pela dificuldade de acesso, funciona mais como 
uma loja de conveniência para as compras do dia 
a dia”, explica Ugo. Em 2003, foi inaugurada a 
quarta unidade do Supermercado Dalpiaz, na rua 
João Sarmento, para compras de maior volume. 
“Somos uma empresa familiar e esse clima pode 
ser sentido em todas as lojas. Nosso maior valor é a 
credibilidade”, garante. Ele aponta também como 
diferenciais promoções, sorteios e ações de aniver-
sário com o intuito de fidelizar o cliente, além da 
entrega gratuita das compras nas redondezas.

Mesmo com eventos atípicos, como Copa do 
Mundo e eleições, e a instabilidade da economia, 
Ugo espera fechar 2014 com um crescimento nas 
vendas estimado em 13%, na comparação com o 
ano passado. Em outubro, iniciou-se a construção 
de um Centro de Distribuição e prédio adminis-
trativo na avenida Angelo Gabriel Boff Guasselli. 
“Esperamos terminar a obra em 12 meses para 
oferecer melhores condições tanto para os fun-
cionários como aos clientes. Isso mudará toda a 
nossa logística e abastecimento.”

a união

C  lima familiar
para boas compras

Quatro unidades do Supermercado Dalpiaz 

atendem a comunidade de Osório, no litoral 

norte do Estado, com foco no bom atendimento 

e na qualidade dos produtos
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Primeira loja da rede está em 
funcionamento desde 1966
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raia boa, 
negócios em alta 
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Convenção Regional de Supermercados, rea-
lizada nos dias 22 e 23 de outubro pela Agas, no 
Centro de Eventos de Tramandaí, foi mais uma vez 
um sucesso. Um total de R$ 7,9 milhões de transa-
ções foram concretizadas entre os 76 expositores e 
os mais de 3,5 mil visitantes, num crescimento de 
9% de negócios em relação ao ano anterior, que já 
havia tido desempenho recorde. Ao todo, 810 em-
presas varejistas estiveram representadas, a maioria 
pequenas e médias companhias da região litorânea.

“Este evento faz a abertura oficial da tem-
porada de veraneio”, declarou o presidente da 

a 46ª

Região que concentra seis das dez cidades 

que mais crescem em população no RS, o 

Litoral recebeu a 46ª Convenção Regional 

de Supermercados. O evento registrou um 

crescimento de 9% nos negócios

Agas, Antônio Cesa Longo. “Torcemos para o 
crescimento de todos os municípios litorâneos, e 
a Convenção demonstra a pujança das empresas 
presentes. O desenvolvimento se faz assim, com 
o fomento ao trabalho.” Para o prefeito de Tra-
mandaí, Edegar Munari Rapach, a feira distingue a 
região, aproximando os supermercadistas de seus 
fornecedores. “É uma satisfação sediar este encon-
tro que, além de oportunizar qualificação e bons 
negócios, movimenta toda a economia local. Nossa 
produtividade fica demonstrada”, garantiu. Também 
presente, o prefeito de Capão da Canoa, Valdomiro 

Diego Castro



de Matos Novaski, deixou seus agradecimentos: “Não pensamos só no nosso 
município, temos de um ajudar o outro, e assim o comércio cresce”.

No entender de Cesion do Nascimento Pereira, diretor da Agas e pro-
prietário dos Super Novo, a feira já está consagrada, tanto é que se pôde 
verificar grande volume de negócios. “A convenção ocorre em momento 
estratégico para nós e a sua tendência é crescer cada vez mais”, aposta. José 
Reni dos Santos, também líder associativo, dono do Supermercado Super-
bom, salienta a importância da iniciativa para os negócios: “Podemos conferir 
diretamente com os fornecedores as suas ofertas, promoções e condições, 
no início da temporada, e assim preparamos melhor nossos serviços”.

Termômetro de vendas

Antecipando o período de veraneio, o segundo maior evento da Agas 
oportunizou aos participantes condições especiais de pagamento e acesso 
aos lançamentos da indústria. Com a participação maior de varejistas de 
segmentos como padarias, hotéis, restaurantes, lojas de conveniência e de 
R$ 1,99, cuja inscrição na feira foi franqueada pela Agas, o crescimento 
nos negócios recebeu um impulso. Entre as empresas que mais concre-
tizaram negócios na feira estão fornecedoras de bebidas energéticas e 
comidas prontas, além das distribuidoras, que centralizam compras de 
marcas líderes e distribuem a pequenos varejos.

A Capacitação não foi esquecida. A escola móvel da Agas estacio-
nou no terreno próximo à lagoa e qualificou 127 gestores e colabora-
dores do comércio da região. Quatro cursos foram oferecidos: Como 
tornar-se um campeão de vendas, com Janer Costa, e Desenvolvendo 
equipes de sucesso na gestão de pessoas, com Sara Cunha – ambos dia 
22 de outubro; e Orientações para implementação do e-Social, com 
Vanderlei Goulart, e Prevenção à fiscalização do Inmetro, com Pedro 
Savi – os dois em 23 de outubro.

Carro novo ao Super Tradição

A cada R$ 500 em compras junto aos expositores, os visitantes ganha-
vam um cupom para concorrer a um automóvel Fiat Palio Fire zero-quilô-
metro. A estratégia atraiu muitos lojistas e a troca de cupons movimentou 
filas e chegou a postergar por alguns minutos o momento do sorteio, tal 
era a procura pela chance de concorrer ao grande prêmio. Quatro urnas 
ficaram cheias. A promoção foi certificada pela Caixa Econômica Federal 
sob o número 6-2228/2014.

A sorte sorriu para o Supermercado Tradição, de Viamão, na Região 
Metropolitana. Seu proprietário, Zulmar Schoch, estava presente na re-
gional e logo apareceu para a entrega simbólica das chaves. “Tenho parceria 
com um dos patrocinadores, faço compras grandes e distribuições, então 
sempre concorro com vários cupons, tanto aqui como na ExpoAgas”, re-
velou o empresário, que comanda uma loja de 600m2 de área de vendas, 
mix de 15 mil itens e 35 funcionários. “É a segunda vez que a sorte bate 
à minha porta. Na primeira, ganhei uma bola de futebol do Ronaldinho 
Gaúcho”, observou. O carro, diz ele, ficará para uso profissional. Ao final, 
Schoch elogiou a feira: “Consegui encontrar vários fornecedores, que já 
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Zulmar Schoch, de Viamão, 
tirou a sorte grande e recebeu 

as chaves do Palio Fire

c
o

n
ve

n
ç

ão
tr

am
an

d
aí são amigos, e o caminho é este mesmo, sempre 

procurando melhorar”. 

Bons negócios

A 46ª Convenção Regional de Super-
mercados teve patrocínios da Baly Energy 
Drink, Sucos CBS, Dipam Gaúcha, Excel-
sior, Superpan, Morbene Distribuidora e 
Dália (no caso das credenciais). Para o dire-
tor comercial da Baly Energy Drink, Ricardo 
Balbino, a feira surpreendeu. “É o quinto ano 
de parceria com a Agas e nossas expectativas 
foram superadas, porque vivenciamos mo-
mento de retração econômica na indústria, 
mas essa mostrou ser uma grande vitrine até 
por ser região turística”, comemorou. 

João Luís Souza de Fraga, gerente de 
vendas dos Sucos CBS, já esperava o sucesso 
do evento. “Viemos bem mais preparados 
para expor, divulgar e fazer bons negócios. 
O litoral gaúcho é a região com maior venda 
por número de habitantes que temos, e isso 
é verificado mesmo no inverno”, revelou. Na 
Dipam Gaúcha, distribuidora de várias mar-
cas líderes de mercado, o gerente comercial 
Carlos Freitas da Silva também salientou os 
excelentes resultados. “É sempre positivo 
expor aqui, onde temos parceiros impor-
tantes. As praias representam cerca de 20% 
do faturamento da Dipam, principalmente 
no verão”, disse. 

Segundo o diretor-presidente da Excel-
sior, Renato Jackisch, a presença no Centro 
de Eventos de Tramandaí é uma satisfação 
renovada. “O litoral, no verão, é campo in-

teressantíssimo para nossa atuação, e vamos 
procurar dar ao supermercadista atendimen-
to de um dia para o outro, com estoque local 
e produtos sempre novos”, frisou. Com uma 
década de parceria, o diretor-presidente da 
Superpan, Arildo Bennech Oliveira, sempre 
espera a Regional para mostrar novos pro-
dutos e cativar clientes. “É o impulso para 
começar o veraneio, embora muitas cidades 
já tenham vida própria. Deveremos fechar a 
meta anual já em novembro”, destacou.

No estande da Morbene Distribuidora, 
o gerente comercial Sílverio Morbene tam-
bém ficou satisfeito. “O resultado ocorreu 
antes do previsto. A feira nos permite conhe-
cer clientes com quem só tínhamos contato 
telefônico, de modo que estreitamos os 
laços de amizade e parceria”, apontou. Tiago 
Secchi Zandonato, supervisor de Vendas da 
Dália Alimentos, considerou a convenção 
muito boa. “Prospectamos vários clientes, 
fechamos bons negócios com nossas pro-
moções e há dois anos estamos fortificando 
nossa atuação na orla gaúcha”, resumiu ele. 
A próxima edição da feira deverá ocorrer em 
abril de 2015, em Santa Maria.

Novos expositores

Novos expositores garantiram espaço neste 
ano e fizeram bons negócios. Giovani Schneider, 
diretor da Schneider Alimentos, apresentou aos 
visitantes o Tererê. “É um produto à base de erva-
mate nova, com essências naturais, que pode ser 
consumido por crianças e adultos. Queremos lan-
çar tendência de mercado para o verão e o público 
aqui se mostrou receptivo”, ressaltou. Marcelo 
Machado, diretor da Sorvetes Dani, de Alvora-
da, também estreou na convenção e começou a 
fornecer para o litoral em maio. “Temos 28 anos 
de atividade e queremos que o pessoal conheça 
nossos produtos, por isso marcamos presença aqui 
em Tramandaí”, disse. Na fabricante de cosmé-
ticos Vini Lady, de Encantado, a grandiosidade 
da feira surpreendeu Ricardo Werner, agente do 
Marketing: “Não esperávamos tanto. Nossa in-
tenção é captar novos clientes e mostrar a todos 
a nova linha de protetores solares para o verão, 
com fragrâncias tropicais, totalmente adequados 
às novas legislações”.
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irmãos Vilson, Ademar e João 
Souza abriram o pequeno negócio de comidas 
congeladas, em Catuípe, não imaginavam que 
algum tempo depois inaugurariam o Dona Rosa 
Supermercados. No dia 30 de maio deste ano, 
ocorreu a reinauguração da empresa após sua 
maior reformulação, que a transformou em uma 
loja ampla e moderna.

Há 22 anos, os sócios – na época – e irmãos 
Ademar, João e Vilson, que trabalhavam em uma 
transportadora de carnes, investiram na venda de 
produtos congelados e iniciaram o comércio na casa 
da mãe, Dona Rosa, atualmente com 92 anos. “Ela 
trabalhou por bastante tempo como merendeira de 
um colégio municipal e é bastante conhecida, por-
que fez parte da infância de muita gente”, destaca 
Vilson. O empresário conta que o nome do negócio 
foi dado pelos seus clientes, que diziam: “Vamos 
comprar na Dona Rosa”, fazendo com que o nome 
permanecesse. Segundo ele, a necessidade de abrir 
um supermercado também partiu dos clientes, os 
quais compravam carnes congeladas e, em seguida, 
reclamavam da falta de carvão, sal e outros itens.

Foco no cliente

O Dona Rosa Supermercados, criado 
em 1993, começou pequeno, mas já teve 
quatro reformas que, além de aumentar o 
espaço, trouxeram melhorias para o estabe-
lecimento. A primeira loja possuía 100 m² e 
chegou a 580m² em 2004, quando passou pela 
penúltima reformulação. Dez anos depois, 
o estabelecimento foi reinaugurado. “Agora 
temos 1.155 m², totalizando 2.600m²”, ele 

afirma. O empresário salienta que o perío-
do da reestruturação, que durou um ano e 
meio, representou um investimento de R$ 2 
milhões. Houve troca do piso, ampliação da 
loja e do depósito, com 30% mais espaço para 
açougue, padaria, fiambreria, hortifrútis e a 
criação de setores novos. Eram 12 pontas de 
gôndola, e atualmente são 28, num trabalho 
conjunto entre sócios, arquiteto e consultor-
tia especializada. 

Para ele, o diferencial do supermercado 
está no cuidado com a qualidade dos horti-
frútis, do açougue e da padaria. “É o que o 
cliente procura em uma loja, e nós focamos 
muito nisso”, ele enfatiza. Outra novidade 
são os festivais promovidos pela empresa 
duas vezes por mês. “Em outubro fizemos o 
Festival da Cuca e da Linguiça e o Festival 
da Cerveja, que foram um sucesso pela 
variedade de produtos. A empresa sempre 
se preocupou com a qualidade de produ-
ção”, ele explica. Atualmente, o Dona Rosa 
Supermercados possui seis check-outs, 40 
funcionários e um mix de 12 a 15 mil SKUs. 
Conforme Vilson, foram criados os setores 
de produtos naturais, confeitaria e bazar.

quando os

Investimento em
modernização

O empreendimento que 

começou na casa da Dona 

Rosa, com os irmãos Souza, 

transformou-se em uma 

ampla e moderna loja no 

município de Catuípe. Sua 

reinauguração, em maio 

deste ano, já apresenta 

bons resultados

Rogério Machado/Divulgação Supermercado Dona Rosa

50 Revista AGAS (novembro/dezembro 2014)





c
ap

ac
ita

ç
ão

Revista AGAS (novembro/dezembro 2014)52

O curso livre GES de Porto Alegre será o 
primeiro a formar os seus 33 participantes, na ce-
rimônia que acontece em 19 de novembro, às 19h, 
no Grêmio Náutico União. Será a celebração de um 
ano de dedicação e aprendizado.

Além de teorias e práticas de gestão, o curso 
também aborda diversos aspectos administrativos 
do negócio. Um dos participantes é Fábio Medeiros 
Barbosa, eletricista no Grupo Asun Supermercados, 
de Gravataí. “Nós analisamos as razões que fazem o 
funcionário ser admitido ou demitido, a partir daí é 
possível saber o que está dando certo e o que apre-
senta falhas”, destaca Barbosa, que agora pretende 
aprimorar seu conhecimento em RH.

A sócia-proprietária da Valutare Padaria e 
Cafeteria, de Porto Alegre, Lorena Piva, diz que o 
curso  livre possibilitou que ela gerisse melhor seus 
funcionários e formasse uma equipe: “Percebo a 
melhoria do relacionamento e da participação de 
todos do grupo”, afirma. A empresária, escolhida 
oradora da turma, considera que a atividade oferece 
conhecimento sobre todos os âmbitos necessários 
para se abrir um negócio. “Todas as empresas, do 
setor supermercadista ou não, deveriam indicar 

GES Porto Alegre 

o curso aos seus funcionários, porque ele fornece 
conhecimentos fundamentais para um líder.”

O instrutor homenageado, Pedro Savi, enfatiza 
que o curso livre GES tem como característica a 
reunião de pessoas com experiências, formações, 
culturas e perspectivas distintas, o que marca a 
evolução da turma durante o período letivo. “Alguns 
possuem uma inestimável experiência de mercado, 
mas pouco conhecimento teórico, outros contam 
com graduação na área, mas não têm tanta vivência 
de loja”, explica. Segundo Savi, os participantes se 
complementam e avançam juntos.

“Eu participei do primeiro GES oferecido pela 
Agas, e é muito importante investir nisso”, observa 
a gerente de RH do Super Kan, Ieda Fraga. Ela 
verifica que a bolsa concedida pela primeira vez 
aos seus funcionários enriquece o conhecimento 
deles e também beneficia a empresa. “Esta troca 
de experiências melhorou a desenvoltura dos meus 
funcionários frente aos clientes”, frisa Ieda.

O Grupo Asun Supermercados, a Distribuidora 
Vinhos Porto a Porto e a Superpan, que receberam a 
turma em suas visitas técnicas no decorrer do curso, 
serão as empresas homenageadas na cerimônia.

O período de encerramento do curso livre Gestão em Supermercados (GES) oferecido pela 

Agas está se aproximando. Neste ano, foram abertas três turmas: uma em Porto Alegre, 

para gestores e funcionários de diversos supermercados, e outras duas vinculadas à Rede 

Unisuper Supermercados e ao Peruzzo Supermercados. Lançado em 2008, o GES  

in company já qualificou mais de 600 gestores supermercadistas em todo o Estado
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Experiência aliada à teoria
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A formatura dos 21 integrantes do curso 
livre GES Unisuper está prevista para o dia 27 de 
novembro, às 19h, no Grêmio Náutico União, em 
Porto Alegre. Os participantes, prestes a concluí-
rem o curso, analisam sua evolução profissional e 
o que já conseguem pôr em prática no dia a dia.

O gerente-geral do Unisuper do centro de 
Porto Alegre, Alex Sandro Soares, diz que é 
muito gratificante participar do GES, porque 
o conteúdo é voltado para sua área e também 
promove a integração entre a empresa e o cliente. 
“Aprendemos a adequar o layout da loja, posicio-
nando os produtos com clareza em relação à sua 
categoria e às promoções”, ele explica. Soares 
diz que o cliente não busca só bom preço, mas 
também quer ser tratado com atenção. “O cari-
nho é a chave para que o funcionário e o cliente 
estabeleçam uma boa relação”, evidencia.

Já o gerente-geral da matriz do Comercial Novo 
de Alimentos Ltda., de Porto Alegre, Maicon Cesar 
Barbosa, relata que participou do curso livre com 
uma vasta experiência em chão de loja. “Foi um 
complemento importante para questões como o 
gerenciamento de categorias e a prevenção de ação 
judicial, que é frequente no varejo”, ele destaca.

“A Rede Unisuper cresceu graças à qualifi-
cação, que é fundamental”, argumenta a espe-
cialista em gestão de pessoas, Aurelise Braun. 
A instrutora é a homenageada dessa turma, e 

GES Unisuper

garante que os participantes têm uma garra e um 
interesse espetacular. Para a especialista, a inten-
ção do curso também é esclarecer os aspectos da 
liderança: “Não é ‘um manda e outro obedece’, 
mas um conjunto que move a equipe”, conclui.

O diretor financeiro do curso livre GES in 
company Unisuper, Marcos Kern, que incentivou 
a participação dos seus funcionários, diz que eles 
mudaram bastante sua postura e já apresentam 
bons resultados. “A direção aprendeu a ser mais 
gestora do que apenas organizadora”, verifica o 
empresário, que disponibilizou bolsa de estudos 
para dois gerentes. Kern ainda diz que, no fim, 
é o cliente quem sai ganhando.

Durante a cerimônia, as empresas que dis-
ponibilizaram suas lojas para receberem visitas 
técnicas serão homenageadas pela turma. A Rede 
Unisuper Supermercados, a Dipam Gaúcha Dis-
tribuidora e a Dinda Alimentos receberão placas 
de agradecimento em nome da Agas e da turma 
do curso livre GES.

O instrutor e paraninfo Salvador Fraga consi-
dera a turma que se forma em novembro bastante 
especial. “Seus integrantes são todos gestores bem 
capacitados, que conseguiram identificar nos en-
contros a existência de metodologia científica para 
auxiliá-los na solução de problemas de gestão nos 
supermercados e no comércio em geral”, comemora. 
“A nossa aula magna foi elogiada por todos”.
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Curso livre impulsiona o crescimento da rede
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Encerrando as formaturas de 2014, a cerimônia 
da turma do curso livre GES in company Peruzzo 
Supermercados está prevista para 4 de dezembro. 
O evento acontecerá no Clube do Comércio (Av. 
Sete de Setembro, 1051, Centro), em Bagé, às 19h. 
Segundo o presidente, Lindonor Peruzzo, a empresa 
investiu na capacitação dos seus colaboradores e já 
nota resultados positivos. Na fase final do curso livre, 
os 38 participantes preparam seus trabalhos de con-
clusão e destacam áreas do setor nas quais puderam 
se aprofundar e obter uma visão diferenciada.

O curso livre GES proporciona diversos co-
nhecimentos e, muitas vezes, informações sobre 
áreas desconhecidas pelos profissionais. É o que diz 
a compradora do Peruzzo Supermercados, Bibiana 
Severo de Oliveira: “Trabalho no setor comercial e 
é muito importante conhecer outras áreas, como o 
chão de loja”. Ela conta que aprendeu mais sobre a 
precificação dos produtos, serviços de custo, estra-
tégias de negociação e gestão de categorias. “Tu não 
encontras esses conhecimentos na universidade, é 
como uma pós-graduação”, destaca Bibiana.

Com seu projeto de Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) já encaminhado, o gerente da loja de 
Caçapava do Sul, Roberto Carlos Mendes, observa 
que a cada dia aprende mais. De acordo com ele, 
seu trabalho será focado na liderança motivacional, 
temática que foi abordada em uma cadeira, ao longo 
do curso livre GES Peruzzo, e com a qual ele se 
identificou bastante. “O líder, para conseguir bons 
resultados, deve ter um time ao seu lado”, ele aponta. 
Mendes conclui dizendo que quanto mais motivada 

GES Peruzzo

e engajada a equipe for, melhores serão os resultados 
de todos os departamentos do negócio.

“Os participantes do curso livre GES Peruzzo 
já possuem cargo dentro da rede, eles estão em um 
nível muito alto”, constata a instrutora Cleize Gallas. 
Segundo ela, lecionar para essa turma foi muito 
enriquecedor, porque foram trazidos e discutidos 
planos de ação muito bons – sobre perdas e gestão 
de perecíveis, por exemplo. “Antes, perdiam uma 
porcentagem de hortifrúti, agora não têm mais esse 
prejuízo”, conclui. A administradora de empresas 
enfatiza que o curso livre é adequado para empre-
sários que atuam em qualquer ramo: “Realmente 
forma gestores, é muito amplo e abrange áreas 
diferentes da administrativa, como a jurídica”, ela 
salienta. Conforme Cleize, por meio do conteúdo 
estudado, os participantes começam a entender os 
problemas e perceber onde as empresas cometem 
erros. A orientadora para os trabalhos de TCC diz 
que eles estão muito bons e, além disso, ajudam os 
profissionais a resolverem problemas do mercado, 
uma vez que os instrutores possuem experiência e 
os participantes o vivenciam constantemente.

“O GES é extremamente importante, ele se 
aplica no cotidiano do supermercado, trata de ques-
tões específicas do setor e fornece conhecimentos 
que podem ser aplicados imediatamente”, analisa 
Peruzzo. O presidente da rede, que investiu na for-
mação dos seus funcionários, diz que o curso livre, 
além de melhorar a desenvoltura, permite que eles 
compreendam melhor temas como gestão de loja e 
direito do consumidor.

Conhecimento é convertido em bons resultados
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Formado em julho de 2013, o Comitê de 
RH da Agas realizou seu terceiro encontro em 
21 de outubro deste ano, na sede da entidade. 
O intuito foi atualizar as informações relevantes 
ao setor e promover um debate sobre o relató-
rio de pesquisa apresentado pela Abras no ano 
passado. Dos dois primeiros encontros, surgiram 

bolsas gratuitas, como para o curso de Libras, que 
formou sua primeira turma na ExpoAgas 2014. 
A pós-graduação em Psicologia nas organizações 
do trabalho com ênfase em Supermercados, que 
deverá se iniciar em abril de 2015, em parceria 
com a Universidade de Caxias do Sul, também 
possui bolsistas.

Projeto Verão 2015

A Agas está trabalhando para inovar nas oficinas 
e cursos do Projeto Verão 2015, a fim de promover 
um grande evento no litoral gaúcho. Nesta edição, 
que se inicia em 7 de janeiro e vai até 24 de fevereiro, 
sete praias receberão a escola móvel. Com o intuito 
de levar conhecimento e diversão aos moradores da 
região litorânea e veranistas de todo o Estado, serão 
oferecidas diversas atividades gratuitas.

Os balneários que sediarão o projeto neste 
ano são: Quintão, Pinhal, Cidreira, Imbé, Capão da 
Canoa, Capão Novo e Atlântida Sul. O proprietário 
do Asun Supermercados de Quintão, Antônio Ortiz 
Romacho, diz que a expectativa de público é maior 
do que a do ano passado. Em 2015, a carreta ficará 
estacionada durante quatro dias em cada município, 
abordando temáticas de cuidados com a saúde, re-
ceitas e programações infantis educativas. 

Diversão e aprendizado no litoral gaúcho

Em 2015, Capão Novo é a sede escolhida para o 
coquetel de encerramento do projeto. “É um atrativo 
para os nossos clientes, e a grade de cursos que tem 
sido promovida está muito boa”, afirma o anfitrião 
do município, que recebe o projeto desde o início de 
sua realização, Cesion Pereira, do Super Novo.

Comitê de RH

Agas oferece bolsas de estudo
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que não faltem opções em 
cadernos, mochilas, caneta, lápis de cor, estojo, 
cola, tesoura e outros produtos da lista de materiais 
escolares, muitos supermercadistas já estão prepa-
rando suas lojas. O responsável pelas compras na 
rede Super Kan, de Porto Alegre, William Santos, 
diz que o planejamento para as vendas do período 
se iniciou em outubro, com a verificação dos itens, 
o pedido de mercadorias e o cadastramento de no-
vos produtos. “Mantemos 200 itens como no ano 
passado, incluindo novidades com os personagens 
da garotada”, conta. A expectativa dele é de cresci-
mento na comercialização de produtos relacionados 
à data, entre 10 e 15%. “No Natal, trabalhamos 
com promoções para baixar o estoque que ficou 
do ano passado”, afirma o profissional. Na primeira 
semana de janeiro, promotores farão a montagem 
e a distribuição nas gôndolas dos materiais por 
marcas. “Mochilas e cadernos entram no encarte 
promocional. Também facilitamos o parcelamento 
das compras”, anuncia Santos, citando que o maior 

volume de vendas ocorrerá só depois do Carnaval. 
“O brasileiro deixa tudo para a última hora.” 

Para aproveitar o grande potencial do período, 
o psicólogo e mestre em marketing João Stringhini 
diz que é fundamental que as lojas façam uma 
análise prévia do seu mix. “Ter sortimento nem 
sempre é sinônimo de vendas. Ter mais produto 
que o necessário pode atrapalhar a escolha do 
consumidor”, explica o também diretor-presidente 
da Stringhini Varejo Inteligente. O ideal, segundo 
ele, é conhecer o cliente para saber as marcas e 
produtos fundamentais.  

Conforme o especialista, deve-se estar atento à 
organização dos produtos nos pontos de venda. “Não 
basta deixar as gôndolas limpas e bonitas, mas seguir 
o raciocínio do consumidor”, afirma o especialista, 
citando que é preciso avaliar o que estará à altura 
dos olhos do cliente, de fácil acesso ou no chão da 
loja. Os produtos novos, exemplifica, devem ficar 
em pontos extras, assim como nas gôndolas e ilhas 
espalhadas em pontos estratégicos da loja. 

para garantir

EPlanejamento é fundamental para garantir 

resultados. Materiais interativos, associados 

a versões mobile, são algumas sugestões 

para chamar a atenção dos consumidores
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Uma das alternativas para entender o seu públi-
co, segundo Stringhini, é buscar características e pes-
quisas existentes de determinado nicho para saber 
a melhor maneira de comercializá-lo. Outra opção, 
conforme Stringhini, é investigar as preferências do 
consumidor. “Perguntar diretamente para o cliente 
nem sempre é a melhor escolha, pois ele usa de bom 
senso e nem sempre condiz com a realidade”, alerta 
ele, dizendo que pesquisas qualitativas de grupo de 
foco ajudam mais. 

Na hora de preparar o ambiente, o consultor 
diz que as prateleiras devem mostrar certa harmonia. 
“Quanto mais linear, mais funciona”, garante. Ele 
diz que o varejo está passando por um movimento 
cuja tendência é torná-lo cada vez mais inteligente. 
“É preciso estar atento a essas particularidades, pois 
quem não se adequar estará fora”, alerta.

Experiência de compra

A conquista e a fidelização dos clientes, 
segundo Stringhini, estão relacionadas à ex-
periência de compra. “Não adianta o varejista 

comprar certo, escolher os melhores produtos, 
se não tiver repositor ou bons atendentes”, 
observa o especialista, ressaltando que os 
colaboradores devem estar alinhados com as 
estratégias da loja. “As pessoas só retornarão 
quando encontrarem em um mesmo lugar 
estacionamento e acesso facilitado e o caixa 
que atenda com um sorriso”, oberva. Deve-se 
promover os produtos, segundo ele, não só pelo 
preço, mas pelos benefícios ao consumidor.

Uma opção de experiência criativa que 
pode integrar interesse de pais e filhos é criar 
um espaço na loja de uso de tecnologias mobile. 
“Convide fabricantes de tablets ou empresas 
de conteúdo digital para criarem um ambiente 
onde as crianças vão ter contato com assuntos 
de seu interesse através dos tão desejados 
equipamentos”, sugere. “O espaço, além do 
potencial de vendas dos próprios equipamen-
tos, oferecerá uma experiência positiva para os 
clientes na loja e, mais importante, associará a 
companhia a uma imagem de empresa moder-
na que entende seus consumidores.” 



alimento altamente 
nutritivo, a soja é cada vez mais recomendada por 
médicos como fonte de proteína capaz de benefi-
ciar o organismo. Uma das características da soja, 
nesse sentido, é a redução no nível de colesterol. 
De acordo com recomendações da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o consumo 
diário de pelo menos 25 gramas de proteína de 
soja, quando associado a uma alimentação equili-
brada, ajuda a reduzir o colesterol. 

A Anvisa, no entanto, é bastante criteriosa 
ao mencionar os benefícios dos alimentos à base 
de soja. Isso porque uma das substâncias da soja, 
a isoflavona, tem um potencial tão elevado para a 
saúde que é considerada, pela Anvisa, como medi-
camento. A entidade classifica a isoflavona como 
um fitoestrógeno, por conta da estrutura seme-

lhante à do estrogênio, hormônio encontrado em 
concentrações maiores entre as mulheres – o que 
em nada desfavorece os benefícios da isoflavona 
para os homens, é importante ressaltar.

A influência da isoflavona sobre o controle 
hormonal, como evidencia a semelhança com o 
estrogênio, gera um dos principais benefícios da 
substância: o controle aos efeitos da menopausa. A 
isoflavona é comprovadamente uma das melhores 
opções para o alívio das ondas de calor caracterís-
ticos das mulheres nesse estágio. 

Os efeitos sobre o colesterol e sobre a meno-
pausa são os únicos benefícios reconhecidos pela 
Anvisa, embora haja alegações de que mais vanta-
gens são promovidas pelas isoflavonas. Para a agên-
cia de vigilância é importante avalizar benefícios que 
possuam comprovação científica suficiente. 
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Saúde para beber

Fontes de proteína vegetal e livres de colesterol, as bebidas à base 

de soja despontam como opções nos supermercados para quem 

quer ter uma vida mais saudável ou como alternativa alimentar em 

caso de alergia às proteínas do leite ou intolerância à lactose
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Rica em ômega-6 e ômega-3, a soja tem efeito 
ainda sobre a pele, pressão arterial, asma e diabetes, 
segundo estudos e pesquisas preliminares. Além 
disso, é relacionada à prevenção de certos tipos de 
cânceres – um dos indicativos é a comparação com 
países que têm elevado consumo de soja, como o 
Japão. E o melhor de tudo é que a isoflavona está 
presente nas bebidas feitas à base de soja. Entre 
elas, o leite de soja (mesmo quando com sabor) 
tem um número superior de proteínas da soja do 
que o encontrado nos sucos de fruta com extrato 
de soja, mas em ambas as opções a isoflavona está 
presente – e seus benefícios também!

Opção contra a intolerância

Considerado um alimento completo, o 
leite tem a proteína como principal compo-
nente, mas nem todo mundo consegue recor-
rer a ele como alimento. Pessoas com alergia 
à proteína do leite ou intolerância à lactose 
podem recorrer às bebidas derivadas da soja 
como alternativa. A quantidade de cálcio 
também está garantida. Em 200 ml de leite 
de soja é possível obter 240 mg de cálcio. 

A intolerância à lactose e a alergia à 
proteína do leite são distúrbios diferentes. 
O primeiro remete à dificuldade ou incapa-
cidade de realizar a digestão do açúcar carac-
terístico do leite, a lactose. O que determina 
essa deficiência é o baixo nível de enzimas 
responsáveis por essa função. Os principais 
sintomas são diarreias, dores na barriga e 
inchaço no abdômen. Já a alergia à proteína 
do leite ocorre quando o organismo identifica 

Enquete

Você consome bebidas à base de soja?

“Eu não consumo bebidas de soja 
porque acho o gosto muito doce.”

Vera Lúcia Rodrigues

“No momento, eu não consumo 
bebidas à base de soja. Mas já 
consumi, porque eu gosto, e pretendo 
voltar a comprar em função de 
dietas e de recomendação médica 
para a qualidade da alimentação.”

Patrícia Teixeira

“Não costumo consumir bebidas 
com soja porque eu não gosto do 

sabor. É uma questão de gosto 
pessoal mesmo.”

Wellington Leite
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a substância como um perigo, levando ao 
processo padrão da alergia, quando o siste-
ma imunológico do corpo reage contra um 
risco identificado. Nesse caso, os sintomas 
variam desde coceiras e irritação na pele 
a diarreias e vômitos, podendo ocasionar, 
também, distúrbios respiratórios. Nos dois 
casos (alergia à proteína do leite e intolerân-
cia à lactose) é preciso reduzir o consumo de 
leite. As bebidas com soja costumam suprir 
as necessidades alimentares.

Pudim de leite de soja
Pudim:
500 ml de leite de soja
1 e 1/2 xícara de açúcar
2 gemas
3 colheres (sopa) de amido de milho
Baunilha a gosto

Modo de preparar
Caramelize o açúcar na própria forma para pudim e reserve. Em uma panela, dilua o amido de milho no leite, 

acrescentando, na sequência, o restante dos ingredientes. Leve ao fogo até ferver. Quando levantar fervura, deixe 

em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo sem parar. Despeje o líquido na forma caramelizada e leve à 

geladeira. Depois de frio, desenforme e sirva gelado. 

Calda:
1 xícara de açúcar
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e que foi repassado na visita de 29 integrantes do 
Agas Jovem a uma das fábricas da Tondo S.A. A 
empresa possui duas unidades industriais, uma em 
Bento Gonçalves e outra em Caxias do Sul, que, 
juntas, garantem uma das maiores capacidades de 
moagem de trigo do Estado. 

A visita ocorreu no dia 12 de setembro. Pela 
manhã o grupo de jovens saiu de Porto Alegre rumo 
a Caxias do Sul, e depois do almoço tiveram a opor-
tunidade de conhecer a estrutura da matriz fabril 
da Orquídea. Quem os recepcionou foi o diretor-
presidente da empresa, Rogério Tondo, que não 
poupou elogios aos participantes e à iniciativa. 

ntre a
indústria e o varejo

ECom o objetivo de conhecer de perto a 

fabricação de produtos comercializados pelos 

supermercados e estreitar relações com 

fornecedores, grupo do Agas Jovem visitou a 

fábrica da marca Orquídea 

do negócio fundado por Dalvino Tondo 
e seus irmãos, descendentes de italianos, começa em 
agosto de 1953, no distrito Pinto Bandeira, de Bento 
Gonçalves, na Serra gaúcha. O beneficiamento do 
trigo, com apenas um banco de moagem, era ativi-
dade dos irmãos, que fizeram o empreendimento 
expandir e ganhar visibilidade. A Tondo S.A. foi o 
primeiro moinho do Rio Grande do Sul a receber a 
certificação de qualidade ISO 9002:2008, mantendo 
o foco em programas de boas práticas de fabricação, 
com padronização de processos.

Esse é o enredo que contextualiza o surgi-
mento da marca Orquídea, consolidada em 2006, 

a história
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“Certa vez ouvi que a estratégia de uma 
grande multinacional de bebidas para quebrar a 
hegemonia da concorrente foi investir nos jovens, 
pois seriam os clientes do futuro. Isso me marcou 
e, por isso, parabenizo vocês pela criação e união 
deste grupo. A Agas certamente é a associação do 
setor que mais trabalha pelo futuro da entidade”, 
pontuou Tondo.

Para a presidente do Agas Jovem, Caroline 
Righi, a relação construída a partir da visita está 
acima do contato com fornecedores. “Trata-se de 
uma empresa consolidada e que é referência nos 
setores em que atua. Por isso, agradecemos a aco-
lhida e tenham certeza de que, mais que parceiros 
comerciais, sairemos daqui amigos”, afirma.

Depois de conhecerem a história da Tondo, 
os participantes seguiram para a fábrica, onde 
foi possível conferir como é feita a produção de 
massas e biscoitos da marca Orquídea. Além do 
pastifício modelo e da produção das tradicionais 
farinhas, que dão origem aos mais variados tipos 
de massa – inclusive terceirizando a outras marcas 
a produção –, a Orquídea também possui uma 
das mais modernas fábricas de biscoitos do país, 
produzindo biscoitos doces, salgados, recheados, 
cookies e wafers. 

A visita seguiu com o monitoramento do 
corpo técnico da Orquídea e questionamentos 
dos jovens sobre temas diversos vinculados ao 
modelo de negócios. As perguntas questionavam 
sobre a gestão, mas também sobre processos pro-
dutivos da empresa, abordando questões como o 
índice de quebras, a política de relacionamento 
com os colaboradores e a destinação de resíduos 
da fábrica, localizada em Caxias do Sul.

No encontro, Rogério Tondo revelou que a 
empresa projeta para o final de 2015 a inaugu-
ração de seu novo Centro de Distribuição, que 
está sendo construído ao lado da unidade fabril 
e que terá capacidade para 19 mil posições de 
pallets. “A construção terá 32 metros de altura 
e contará com tecnologia que a tornará uma das 
mais modernas do segmento na América Lati-
na”, comentou. O grupo pode acompanhar as 
obras. Atualmente, a Tondo S.A. possui centros 
de distribuição em Canoas (RS), Itajaí (SC) e 
Curitiba (PR).

Para Felipe De Carli, um dos membros 
do Agas Jovem presente na visita, conhecer a 
gestão do negócio e os valores que norteiam a 

empresa fortalece as relações comerciais inter-
mediadas pelos supermercadistas. “Só quem vai 
sabe descrever o prazer que é, não só ver como 
os produtos são fabricados, mas também como 
funciona toda a política e os valores da empre-
sa. Isso estreita – e muito – a relação indústria/
clientes e, com certeza, nos dá uma confiança 
maior no momento em que estamos realizando 
as negociações. Sabemos que aquela empresa 
é da nossa terra, e que nossa terra pode, sim, 
oferecer produtos de qualidade, como é o caso 
da Orquídea.” Depois da fábrica da Orquídea, o 
grupo de supermercadistas conheceu, ainda, uma 
das lojas da Rede Andreazza no município.

Jovens conheceram a unidade fabril de Caxias do Sul

Fábrica dos mais variados tipos de massa, além do 
pastifício modelo e das tradicionais farinhas
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mais disseminados, os programas de 
relacionamento com clientes já fazem parte das 
estratégias de marketing das principais redes su-
permercadistas. A proposta, que tem como carac-
terística principal a fidelização dos consumidores, é 
vantajosa para os dois lados. O cliente, atraído pelas 
ofertas e vantagens, tende a priorizar o consumo no 
estabelecimento que oferece os maiores benefícios. 
Já o supermercado ganha não só com a presença do 
comprador no ponto de vendas, mas também pelas 
informações geradas a partir dos dados de compra.

Não é à toa que novos programas de fidelidade 
surgem a cada dia. Mas colocá-los em prática não é 
assim tão simples quanto parece. E nesse aspecto 
é que os supermercados têm pecado, avalia a pro-
fessora de Marketing e Negócios da ESPM Helena 
Dall’Pizzol. “Na minha concepção, os programas se 
esquecem dos pilares indispensáveis”, pontua. 

cada vez

Pilares essenciais

Especialista em marketing de relaciona-
mento, ela reforça que existem três pilares 
nos quais os programas devem se amparar. O 
primeiro deles é o mais crítico: o relacionamen-
to. “Relacionamento é algo mais amplo do que 
brinde ou promoção”, critica. Uma série de 
ações precisa ser adotada para construção do 
relacionamento com o cliente, e, na maior par-
te das vezes, elas são apenas subsídios para os 
programas de fidelidade. O primeiro aspecto 
para fortalecer a relação com o consumidor é 
conhecer os hábitos e preferências desse clien-
te. “Relacionamento tem a ver com segmento. 
Mandar um desconto padronizado para toda 
a base de consumidores sem ter diferenciação 
não tem efeito”, define. 

Ou seja, a partir das compras realizadas, 
a empresa precisa desenvolver mecanismos 
para identificar o que o cliente mais compra, 
qual é o ticket médio e quais são os produtos 
adquiridos. Investir em tecnologia para apurar 
esses dados é fundamental. O relacionamento 
também precisa ser valorizado no ponto de 
venda. Por melhor que seja a comunicação ou 
mesmo em face de promoções interessantes, 
se não houver um atendimento adequado, o 
processo pode ser frustrado. Helena defende 
algo que não vale só para os programas de 
fidelidade, mas que ampara essas ações: o 
preparo da equipe. “Não adianta comunicar 
bem se a equipe não está treinada. Esse é um 
grande pecado, que diminui a efetividade e a 
atratividade dos programas de fidelidade.”

O segundo pilar de sucesso dos programas 
de fidelização é o reconhecimento. Em outras 

Os cartões de fidelidade vieram para ficar. Bom para o consumidor, que obtém 

vantagem a cada nova compra, e ótimo para os negócios, graças à fidelização dos 

clientes. Essa é uma iniciativa com potencial para gerar ainda mais resultados



palavras, esse aspecto estabelece que a empresa 
precisa mostrar que conhece o cliente e valo-
riza o relacionamento mantido com ele. Uma 
forma de mostrar o quanto o reconhecimento é 
determinado é oferecer o mesmo atendimento 
ao cliente que frequenta o ponto de venda toda 
a semana e ao consumidor que visita a loja uma 
vez a cada dois meses.

O ponto para o qual os supermercados 
mais se voltam é a recompensa. Helena 
Dall’Pizzol detalha que, em geral, a recompen-
sa é feita a partir de descontos. “O problema é 
que é uma oferta igual para todos”, argumenta. 
Ela aponta que as empresas ainda estão muito 
restritas diante das potencialidades oferecidas 
pelos programas de relacionamento.

“O Pão de Açúcar é certamente o princi-
pal benchmarking do segmento”, exemplifica. 
A rede é um modelo bem-sucedido de articula-
ção entre os três pilares, salienta Helena. “Eles 
trabalharam bem as bases de dado”, acrescenta. 
Essa análise criteriosa sobre o perfil dos con-
sumidores levou a rede a organizar perfis de 

consumidores por grupos distintos. Assim, 
quem costuma ir em busca de ofertas recebe 
indicações específicas para esse perfil. Outros, 
que costumam adquirir produtos vinculados à 
saúde, recebem publicidade direcionada para 
essa finalidade. E isso ocorre com 12 grupos 
criados. “É estratégico”, sustenta.

Foco na comunicação

Com grande potencial para gerar resultados 
financeiros, os programas de fidelidade também são 
favorecidos pelas novas formas de interação com o 
cliente, mas é preciso que a comunicação seja bem 
estruturada. “Não tem milagre que resolva um pro-
blema de equipe desalinhada no ponto de venda, por 
exemplo”, constata Helena.

O consumidor está nas redes sociais, mas tão 
importante quanto estar junto dele é ter uma estra-
tégia para esse tipo de contato. “Não adianta fazer 
porque todo mundo faz. Abrir canal implica ter 
alguém que cuide disso. Não pode ser por modismo”, 
sugere a especialista.



chegada do final do ano, as festas familiares 
e eventos corporativos, os produtos descartáveis 
são sempre lembrados. Excelentes opções para 
um churrasco com os amigos, aniversários, Natal, 
Réveillon e principalmente uma festa infantil, eles 
são práticos de manusear. Não há a preocupação 
de que convidados quebrem ou extraviem louças e 
talheres, além de dispensar o processo de aluguel, 
lavagem e entrega das peças.

A correria da vida moderna também contri-
buiu para que a organização da festa seja mais fácil. 
Após o término, basta recolher ao lixo os utensílios 
descartáveis. Além disso, com o crescimento do 
setor de eventos (movimento R$ 59 bilhões no 

ano passado, ao passo em que foram apenas R$ 4 
bilhões em 2002), a demanda por inovações nos 
produtos fomentou o desenvolvimento de linhas 
e temáticas para todos os gostos, de forma a dar 
charme especial para qualquer celebração.

A Big Center Festa atua há nove anos no 
mercado de brinquedos, artigos de festa, fantasias 
e guloseimas. Com 16 lojas no Estado e e-commerce 
ativo, ela é reconhecida por seu mix de qualidade 
e ambiente alegre e atende uma média de 150 
mil clientes por mês. No final do ano, o consumo 
de produtos descartáveis aumenta cerca de 40%, 
elevando a participação desse segmento a 5% do 
faturamento total da rede.
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Comemorações
com praticidade

O uso de produtos descartáveis para festas é a 

melhor alternativa para quem deseja comemorar com 

praticidade. O mercado oferece opções cada vez mais 

variadas de itens, para agradar a todos os gostos 

©iStock.com/Lucía Cóppola
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A diretora Pepita Ortiz admite que o principal 
atrativo dos descartáveis é a praticidade. “Hoje temos 
opções com uma cartela de cores muito variada e 
linhas de luxo”, diz. Para alavancar as vendas, a loja tra-
balha com pontas de gôndola para destacar os itens, 
monta setores temáticos para compra de produtos à 
mesa da ocasião (ex.: itens de Natal com descartáveis 
alusivos) e cria ilhas com taças, muito usadas nas 
festas de Ano-Novo. O período também represen-
ta momento de alta para a indústria. Na Conserv, 
empresa com sedes em Porto Alegre e Vila Maria, 
o crescimento de vendas é de 20% de itens como 
copos, pratos e canudos plásticos. “Na linha Confes-
tas, temos cerca de 50 itens cuja produção representa 
cerca de metade do nosso faturamento”, diz o gerente 
de Vendas e Marketing, André Prezzi. Com 2 mil 
clientes no Brasil, a fábrica tem entre seus principais 
compradores as casas de festa e os supermercados. 
“Quem faz festas em casa prefere os descartáveis, e 
oferecer o produto no autosserviço é conveniente”, 
explica Prezzi. Uma das estratégias sugeridas para 
vendas é expor os produtos ao lado da mercearia, 
onde os shoppers compram bolos e tortas. 

Enquete

Por que você consome produtos 

descartáveis para festa?

“Os produtos descartáveis são 
mais práticos. Termina a festa e já 

vai tudo para o lixo, a gente não 
precisa ficar limpando.”

Lionara Martins dos Anjos

“Os produtos de plástico 
foram uma ótima criação. Eles 
não quebram. Tudo o que é 
descartável eu consumo.”

José Quintilo Maia

“Os produtos descartáveis sempre 
são bons porque são higiênicos.”

Douglas Rafael Lunink
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O tererê chega ao mercado nos sabores 
tradicional, limão e menta. Diferentemente 
do chimarrão, que é feito com água quente, 
o tererê é consumido com água gelada, resul-
tando em uma bebida refrescante, feita até 
mesmo em copos de vidro. O líquido a ser 
usado na infusão pode ser, opcionalmente, 
água com gotas de limão ou suco de frutas.

Os lenços de papel Mili mudaram o vi-
sual. O produto está disponível em três novas 
estampas de embalagens. A ideia é atender di-
ferentes públicos, pois apresentam versões mais 
coloridas, discretas e elegantes. As embalagens 
são produzidas na Argentina e impressas em 
polietileno. Cada uma contém 10 lenços duplos, 
que medem 21x21cm. 

A maionese Fritz & Frida de 500g volta aos pon-
tos de venda com novidades. Além da embalagem em 
plástico, o produto ainda apresenta design de rótulo 
renovado, com o objetivo de facilitar a identificação 
da marca e chamar a atenção dos consumidores para 
as principais características do alimento, como o novo 
sabor e as 20kcal por porção de 12g. 

A linha Tropical Paradise de protetores solares contém 
vitamina E e manteiga de Karité. Com 1/3 de proteção UVA, 
eles utilizam filtros fotoestáveis, ou seja, sem degradação ou 
redução da sua eficácia ao longo da exposição, oferecendo 
proteção por um período maior. Os produtos são resistentes à 
água e dermatologicamente testados.

MiliLenço de papel 
com novas embalagens

FröhlichMaionese
com novidades

Vini ladyLinha Verão 
protege do sol

SchneiderRefresco 
para o calor
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Fábio Canazaro Professor doutor de Direito Tributário da PUCRS e advogado

acerca da possibilidade de crédi-
to de ICMS sobre as aquisições de invólucros 
para embalar mercadorias nos supermercados, a 
exemplo das sacolas plásticas e das embalagens 
de isopor, não é novo. De um lado, o Estado ar-
gumenta que tais produtos estariam classificados 
como bens de uso e consumo da empresa, sem, 
portanto, direito ao creditamento. De outro, os 
contribuintes do ICMS defendem a ocorrência 
de uma real necessidade de utilização desses 
bens para a realização de suas atividades. Diante 
de tal situação, o que se constata, em verdade, é 
um problema de interpretação, um litígio con-
ceitual. Digo isso porque a legislação é bastante 
clara; a dificuldade está na identificação da 
natureza desses bens. Assim, o que precisa ser 
verificado, de fato, é qual a classificação fiscal 
das embalagens na atividade supermercadista 
– ou seja, tratam-se estas de bens de uso e con-
sumo ou de bens que invariavelmente integram, 
por necessidade, o produto final disponibilizado 
ao consumidor. 

Em outras palavras, a solução dessa con-
tenda passa não pela análise da lei tributária, 
mas sim pela análise do destino desses pro-
dutos. Caso idêntico a esse, e com solução 
terminantemente equivocada, tem ocorrido 
com os materiais de construção: a lei nacional, 
complementar de normas gerais do ICMS (Lei 
Kandir), garante o crédito para os bens do 
ativo imobilizado. Material de construção é 
integrante do ativo imobilizado (vide Lei das 
Sociedades Anônimas), mas a legislação local, 

o debate estadual, entende diversamente: para o Estado 
material de construção não é imobilizado. 

Em relação às embalagens, a lei, é verdade, 
não traz uma definição clara do que seriam bens 
de uso e consumo; o que não quer dizer que a 
questão estaria resolvida caso trouxesse – vide, 
por exemplo, o caso do material de construção. 
Todavia é possível se identificar bens de uso 
e consumo como aqueles que são utilizados e 
consumidos pela empresa em atividades secun-
dárias e, portanto, não essenciais ao processo de 
comercialização. Elaborada esta singela definição, 
surge o questionamento: embalagens e sacolas são 
bens consumidos na empresa, pela empresa? Ou, 
por outro lado, são essenciais para se levar para 
casa, por exemplo, alimentos produzidos em uma 
rotisseria (o que atrelaria seu “uso” aos consumi-
dores e não à empresa)? Parece que a conclusão 
é simples: ninguém levaria para casa um frango 
assado nas mãos; imagine, por outro lado, frutas 
e verduras soltas no banco de um veículo, ou nos 
bolsos do consumidor?

Problemas de interpretação à parte, não 
há mais espaço para o velho dito do “cada um 
entende como melhor lhe convém”; como se vê, 
não é tão difícil definir a correta natureza das 
embalagens no processo de venda ao consumidor; 
o mais difícil é, sim, difundir esse pensamento 
com a Administração Tributária dos Estados, de 
forma a garantir a efetividade deste que é um 
direito do setor: o direito de crédito de ICMS 
sobre as embalagens.

ICMS e o crédito 
das embalagens 
OCa
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Madeleine Schein Mestre em Administração e Negócios pela PUCRS

de um mundo onde es-
tamos constantemente envolvidos em vendas de 
produtos, serviços ou ideias. Enfrentamos uma 
concorrência acirrada e clientes cada vez mais 
exigentes. Deparamo-nos com concorrentes espe-
cializados que estão por todos os locais do planeta 
e inclusive vendendo por meio da internet.

As pessoas deixaram de comprar produtos, 
compram soluções. Tempo e comodidade são mui-
to valorizados pelos consumidores. Além disto, 
problemas na entrega, instalação e manutenção 
são as grandes “dores de cabeça” dos clientes.

Os consumidores passaram a valorizar em-
presas que cumprem com o que prometem e 
auxiliam com conhecimento técnico no momento 
da venda. As marcas e empresas que atendem com 
excelência seus clientes passaram a cobrar mais 
por este serviço e são valorizadas. 

A seguir, algumas dicas para sua empresa 
potencializar as vendas:

Posicionamento e diferencial competitivo: 
o mercado precisa entender o que você vende, 
para quem vende e qual seu diferencial. Mui-
tas empresas, pensando em encantar clientes, 
atendem todos “mais ou menos” e nunca são 
reconhecidas. Lembre-se: clientes compram 
solução! Sua solução resolve o problema ou é 
simplesmente mais uma opção?

Gente, foco principal do processo: o cliente é 
e sempre será o foco nas vendas. Entenda de pes-
soas, escute e saiba mais sobre seus problemas. 
Crie empatia com seus clientes e apresente a solu-
ção adequada aos seus recursos e necessidades. 

fazemos parte Uso adequado das ferramentas de comunica-
ção: as pessoas possuem menos tempo e se comu-
nicam de forma diferente no século 21. Conheça 
tudo sobre marketing e aplique estas técnicas para 
ampliar a comunicação com seu público-alvo. 
Mantenha seus clientes informados!

Valorize os momentos da verdade: toda vez 
que o cliente entra em contato com você ou com 
sua empresa ele vive um momento da verdade, ou 
seja, ele sai satisfeito ou não. Encante seus clientes 
em todas os contatos, surpreenda!

Técnicas inovadoras para prospecção de 
mercado: você precisa criar oportunidades para 
expor seus produtos e ser valorizado pelo cliente. 
Enquanto você aguarda o telefone tocar, seus con-
correntes estão prospectando. Inove! Crie novas 
e variadas formas de contato! 

A condução da negociação eficaz: muitos vende-
dores fazem uma abordagem excelente, mas quando 
precisam conduzir uma negociação se perdem por 
desconhecer o produto, sua aplicação e os proble-
mas do cliente. A nova realidade é ser um consultor 
de vendas! A capacitação técnica e motivacional da 
equipe potencializa resultados financeiros.

Fidelização e pós-venda andam juntos: é 
preciso fazer o pós-venda, verificar se sua solução 
atendeu às necessidades do cliente, valorizar seu 
atendimento e deixar iniciada a próxima venda. 
Atenção ao cliente gera fidelização.

Sua atitude determina os resultados: a busca 
constante de conhecimento, a educação, cordialidade, 
comprometimento, empreendedorismo e transparên-
cia são fundamentais para vendedores de sucesso!

Utilize esses segredos e comece hoje a vender 
e encantar clientes!
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Paulo Kruse Presidente do Sindilojas Porto Alegre

do varejo nos últimos anos tem sido 
se reinventar a cada dia na busca por surpreender 
o cliente. Com a propagação das informações via 
internet a respeito de produtos e serviços, o con-
sumidor vem aumentando ainda mais seu grau de 
exigência em relação às marcas. E não poderia ser de 
outra forma, já que também as marcas respondem 
de modo diferente do que há anos respondiam. Hoje 
se destacam as relações entre empresas e pessoas. 
O consumidor está constantemente avaliando e 
participando da vida das empresas. Sugere altera-
ções, critica, elogia e até produz em conjunto com 
as marcas. A inovação não está mais trancada em 
salas de reuniões, ela está em toda a parte. E é este 
pensamento que devemos ter em mente ao elaborar 
as estratégias para o nosso negócio.

 
Ao mesmo tempo que o consumidor exige 

mais, também vivemos uma época de dificuldades 
econômicas, endividamento e preços altos. Como 
inovar sem investir altos valores, sem repassar estes 
investimentos aos nossos produtos e ao consumidor 
final? Novamente reforço a ideia de que a inovação 
não é, necessariamente, cara. Tomemos como exem-
plo a criação do código de barras, há 60 anos, uma 
invenção que revolucionou a gestão de estoques e 
até mesmo o atendimento no varejo. Norman Joseph 
Woodland, um dos engenheiros responsáveis pela 
criação do código de barras, estava em uma praia 
quando desenhou na areia as linhas que depois se 
tornaram o código. Embora a implementação pro-
priamente dita fosse cara para a época, a ideia em si 
veio da adaptação gráfica do código morse. Ou seja, 
a inovação às vezes depende de enxergarmos de 
forma diferente aquilo que já existe. E se a ideia é 

o desafio boa, mais cedo ou mais tarde o mercado a perceberá, 
e do mesmo modo, o consumidor.

 
Com a proximidade do Natal, faz-se ainda mais 

necessária essa consciência de que somente mos-
trando diferenciais as lojas poderão se destacar em 
um mercado competitivo. Mas, apesar dessa com-
petitividade, há espaço para crescer. Ainda usando 
o Natal como exemplo, esta é a data que deixa mais 
evidente a importância do encantamento e o quanto 
ele faz diferença na fidelização do cliente. As tec-
nologias estão aí para nos ajudar a potencializar esse 
encantamento. Porém, somente elas não bastam para 
a inovação acontecer. Lembre-se de que o cliente 
sempre vem antes da tecnologia, e não o contrário. 
Descubra como cativar o seu cliente trazendo uma 
experiência interessante de consumo, o que pode 
depender ou não de uma nova tecnologia. Buscar 
referências nos eventos de varejo, no que outros 
lojistas fazem e nas literaturas disponíveis é um dos 
caminhos para estimular a inovação. 

 
Durante a segunda edição da Feira Brasileira do 

Varejo – a Febravar – em setembro, pudemos convi-
ver um pouco com as novidades em equipamentos, 
softwares e gestão para o varejo e também aproveitar 
a ocasião para buscar inspiração em histórias de 
sucesso de lojistas que são referência. O que eles 
nos ensinaram? Principalmente que a inovação é, e 
sempre foi, questão de sobrevivência. E isso vem do 
conhecimento, mais do que do dinheiro. Tem poder 
quem tem conhecimento e capacidade de fazer acon-
tecer a partir do que sabe. Está em nossas mãos criar 
novas experiências e entender cada vez mais o nosso 
cliente e o nosso negócio. Basta começar! 
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