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festividades de fim de ano, é hora 
de o setor supermercadista direcionar suas forças para um 
2015 que promete ser difícil, mas que também premiará 
as empresas que se diferenciarem e conseguirem perfeita 
adequação às mudanças nas necessidades e nos perfis de 
consumo dos gaúchos. O ano passado acabou com uma 
grande festa no Carrinho Agas, que recebeu mais de 900 
convidados para homenagear as empresas e personalidades 
de destaque em suas áreas. O Carrinho mostra que o otimis-
mo e a confiança nos fornecedores, além da valorização do 
cliente, são a fórmula do sucesso dos supermercados, que 
mesmo em um ano de estagnação econômica registraram 
crescimento real no RS em 2014.

As pequenas e médias indústrias estão com dificul-
dades de sustentar seu crescimento, e a situação tributária 
atual não nos permite termos um discurso de liberdade 
econômica e concorrencial. Justamente por isto somos con-
tra o fim do Imposto da Fronteira.  É hora de investirmos 
também no desenvolvimento da indústria, que já perdeu 
15 pontos de participação no PIB Estadual nos últimos 
dez anos. Solicitamos aos colegas do setor que tragam 
para a nossa entidade assuntos e debates sobre temas que 
possam causar prejuízo à nossa atividade. A liberdade de 
trabalhar aos domingos e feriados foi uma conquista de 

passadas  as longas décadas e, antes de tomarmos novas posições, 
precisamos debater muito para não nos arrependermos. 
Se não abrirmos aos domingos e feriados, estaremos com 
as nossas lojas fechadas cerca de dois meses ao ano. 

Solicitamos a todos que engajem suas empresas na 
campanha Sacola bem utilizada ajuda o meio ambiente, 
que lançamos em 2012 em parceria com o Ministério 
Público Estadual e a Fecomércio-RS, e que renovamos no 
fim de 2014. É importante que o segmento demonstre-
se proativo na preservação ambiental, conscientizando 
os consumidores gaúchos sobre sua responsabilidade na 
redução do consumo de sacolas. Manteremos o poder de 
diálogo com o novo Governo para que sigamos entregan-
do sugestões do setor com vistas ao desenvolvimento do 
Estado. Agradecemos ao governo anterior por sempre 
ter nos recebido e por, alguma vezes, ter atendido nossas 
reivindicações, como na redução do MVA incidente sobre 
as caixas de bombons e sobre as aves natalinas.

Continuem participando ativamente das atividades 
da Agas, que anualmente congregam mais de 75 mil pesso-
as em cursos, feiras, palestras, seminários e eventos. Con-
tem conosco para ouvir e, na medida do pos sível, buscar o 
atendimento dos pleitos do nosso setor. Desejamos a todos 
um 2015 prodigioso em trabalho, saúde e vendas! 

Força total  
em 2015
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Lojas Colombo, 
Adelino Colombo recebeu o prêmio Reco-
nhecimento Agas por seu trabalho incansável 
à frente da maior rede de eletrodomésticos  e 
móveis dos três estados do Sul do Brasil, segun-
do a pesquisa As 500 Maiores do Sul (Revista 
Amanhã e PwC). Aos 83 anos, ele nem pensa 
em se aposentar e mantém o otimismo acerca 
dos negócios, mesmo em tempos de crise. Suas 
262 lojas faturam mais de R$ 1,5 bilhão/ano e 
empregam 5,5 mil colaboradores. 

Filho de pequenos agricultores, iniciou 
no comércio como balconista de armazém 
de secos e molhados e afirma ter até hoje o 
supermercadismo no sangue. Mudou para 
o ramo de eletroeletrônicos por serem pro-
dutos de maior valor agregado, vendendo 
de porta em porta. Mesmo que considere as 
margens de lucro atuais “ridículas”, acredita 
no crescimento em 2015, num patamar de 
até 12%. Nesta entrevista, concedida minu-
tos antes da entrega do Carrinho Agas, ele 
fala sobre isso e muito mais.

REVISTA AGAS O senhor começou no comércio 

com um armazém, que é o embrião de muitos 

supermercados. O que lembra dessa época?

AC No meu sangue ainda corre um pouco 
daquela atividade, do tempo em que pe-
sávamos os alimentos na balança, na hora. 
Abastecíamos caixas de produtos para 
vender aos clientes de acordo com a neces-
sidade. No meu caminho, troquei de ramo, 
mas, se não o tivesse feito, provavelmente 
seria supermercadista e sócio da Agas. 

REVISTA AGAS Como ocorreu a guinada para o 

ramo de eletrônicos? Como percebeu esse filão 

de mercado?

AC Comecei a vender produtos eletrônicos 
no meu armazém, rádios e liquidificadores. 
Foi aí que senti o gosto de comercializar 
produtos de maior valor agregado. Arru-
mei uma representação da Singer, vendia 
máquinas deles, depois comecei a comprar 
geladeiras e fogões a gás. Juntamente com 
um primo, formei então outra empresa, e 
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deixei a minha esposa cuidando do arma-
zém. Era 1960, quando a televisão foi lança-
da no Sul do país. Esse fato alavancou nosso 
negócio: era um aparelho de preço alto em 
um mercado virgem. Vendemos muito de 
porta em porta, expandindo para os merca-
dos de Caxias do Sul, São Marcos, Flores 
da Cunha e Garibaldi, toda a redondeza.

REVISTA AGAS O senhor já afirmou em entrevistas 

que, bem no início, o crescimento da Colombo 

se deu sem capital. Seria possível o mesmo 

progresso hoje?

AC Não nessas condições em que descrevi. 
Quem quiser começar uma atividade, a tra-
balhar com produto pesado, eletrodomésti-
co, precisa ser um profissional: conhecer o 
ramo e o produto e dispor de certo capital. 
Sem capital não dá mais. Muito trabalho 
é necessário, e não se pode ter pressa para 
fazer o pé de meia. Os lucros iniciais devem 
ser reinvestidos na empresa.

REVISTA AGAS Qual a sua análise do mercado atual? 

AC Muito difícil. Passei por muitas expe-
riências nos meus 55 anos. O cenário não é 
bom, há negatividade no ar. Fala-se muito 
em inflação e crise. A verdade, todavia, é 
que o brasileiro é um grande consumidor. 
Não podemos nos deter muito em ques-
tões de crise, porque acredito que assim 
você entra em crise. Sou otimista, cres-
cemos bem em 2014. Esperamos repetir 

o desempenho em 2015, de 10% a 12%. 
Acredito no mercado e no nosso Estado, 
mesmo com todos os problemas.

REVISTA AGAS Como se diferenciar da 

concorrência?

AC É uma verdadeira luta. O segredo é 
fornecer o melhor atendimento. Nós todos 
somos consumidores: se você analisar como 
se comporta, nem sempre o preço é o mais 
importante. Se eu vou comprar uma camisa 
e me atendem bem, sou capaz de comprar 
duas. Se me atendem mal, dou meia-volta 
e fico chateado. O desafio do prestador de 
serviços é fornecer uma boa acolhida. 

REVISTA AGAS É possível fidelizar a clientela num 

mercado tão competitivo? Como a Colombo 

trabalha para isso?

AC É possível, com atendimento de 
excelência, entrega pontual, assistência 
técnica atenciosa. Prestar um bom 
serviço é fundamental.

REVISTA AGAS Os eletrônicos estão entre os 

produtos mais tributados, até por conterem 

componentes importados. Como a elevada carga 

tributária brasileira afeta seus negócios e o que o 

senhor defende em termos de reforma?

AC A carga tributária é assunto de polícia, 
uma barbaridade. Se tivéssemos retorno 
desses impostos em serviços de qualida-

”“Não gostaria de ser um diretor 

rico de uma empresa pobre. 

A receita não tem nenhum 

segredo: trabalhar muito, ter 

lucro, reinvesti-lo.

timismo em  
meio à crise
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de, aí tudo bem. Apesar disso, acho que a 
economia do Brasil vai bem. Se você anda 
pela estrada, vê muitos carros, caminhões, 
novas indústrias. O que vai mal é o governo, 
ele não colabora, não investe, não dá saúde 
e educação de qualidade, e segurança nem 
se fala, porque é uma piada. Muito dinheiro 
é jogado fora, principalmente no âmbito 
federal. Há obras desnecessárias e demasiado 
empreguismo. Temos experiências de países 
com elevada tributação, porém a sua popula-
ção tem médico, boa escola e faculdade.

REVISTA AGAS Sobre o e-commerce: grandes 

redes não podem ignorar o poderio desta 

ferramenta, mas a logística deve ser reforçada. 

Como a Colombo trabalha para sanar problemas, 

cumprir prazos e reduzir reclamações?

AC Não temos dificuldades. Estamos muito 
bem, crescendo muito nessa seara, espe-
cialmente no Rio Grande do Sul e em São 
Paulo. O e-commerce representa de 22% 
a 23% do nosso faturamento. Procuramos 
não enganar ninguém, não fazer propagan-
da falsa. Somos detentores da medalha 
diamante da E-bit há muito tempo (dis-
tinção de excelência dada às lojas que são 
bem avaliadas em quesitos como facilidade 
de comprar, preço, manuseio dos produtos, 
cumprimento do prazo de entrega e infor-
mações dos produtos). Às vezes surgem 
queixas, é natural. Lidamos com elas.

REVISTA AGAS O que é preciso para uma empresa 

se manter no mercado durante tantos anos? 

AC A empresa precisa ser forte, é o guarda-
chuva. Completamos 55 anos em novembro 
de 2014. Não invisto em nada que não seja 

para o negócio. Paguei aluguel durante 25 
anos, fui morar no meu apartamento quan-
do completei bodas de prata, para não tirar 
dinheiro da companhia. Não gostaria de ser 
um diretor rico de uma empresa pobre. A 
receita não tem nenhum segredo: trabalhar 
muito, ter lucro, reinvesti-lo.

REVISTA AGAS Ninguém da família está na direção 

da Colombo. Por quê?

AC É uma escolha. Acredito na profissiona-
lização da empresa. Minha preocupação é 
com a perpetuação das lojas. Tenho visto 
casos fracassados de sucessão familiar e 
muitos casos de empresários que vende-
ram seu negócio e se deram mal. Tenho 
dois netos com interesse em trabalhar 
na empresa. Um deles está se formando. 
Prefiro que tenham experiência externa 
e, uma vez se destacando lá fora e tendo a 
aprovação do corpo de acionistas, convido 
a trabalhar na empresa. 

REVISTA AGAS Qual a margem de lucro 

operada pela rede?

AC Houve uma queda grandiosa dessa 
margem ao longo dos anos. O índice atual 
é ridículo, e estamos fazendo um esforço 
danado para melhorá-lo, com foco na re-
dução de custos. Aumentar o mark up não 
dá, o mercado não aceita. Fugir dos custos 
financeiros também é importante. Na época 
da inflação, trabalhávamos com margem de 
13% a 15% de lucro, e agora operamos com 
menos do que 3%.

REVISTA AGAS Quais são as perspectivas e planos 

para o futuro?

AC Continuar crescendo. Tomamos a 
decisão estratégica, vendemos as lojas de 
São Paulo para a Cybelar, a fim de manter-
mos bom desempenho aqui na região Sul. 
Estamos procurando novos pontos aqui e 
queremos ampliar as unidades pequenas. 
Na minha cidade, Farroupilha, inaugura-
mos uma loja de 1,5 mil metros quadrados 
e dobramos as vendas. 
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Comercial Zaffari entre as 
melhores para se trabalhar
No início de dezembro, a companhia figurou entre as 15 
melhores empresas do país na competição Great Place to 
Work Brasil 2014. Representada por seu gerente de Recursos 
Humanos, Wladmir Vieira, recebeu um troféu e um certificado 
classificatório em consideração à colocação obtida. A cerimônia 
de entrega dos prêmios aconteceu no salão de eventos do Hotel 
Renaissance, em São Paulo (SP). O concurso é anual e divulga 
os melhores locais para se trabalhar no país. O Comercial 
Zaffari também realiza um trabalho contínuo com as lideranças 
da empresa. No final de novembro, a empresa promoveu o seu 
2º Encontro de Lideranças na sala de cinema do Shopping Bella 
Città, em Passo Fundo. Por meio de palestras, apresentações, 
dinâmicas em grupo e planejamento de metas para 2015, o 
evento promoveu a integração das equipes gerenciais de todas 
as unidades da rede.

A campanha Troco do Bem, organizada pelo Nicolini Supermercados, 
arrecadou mais de R$ 40 mil em doações ao longo do ano. O valor 
acumulado pelo projeto é resultado da contribuição de clientes no 
momento de pagamento de suas compras. O montante final foi en-
tregue à instituição Caminho da Luz. No dia 23 de novembro, a rede 
de lojas realizou o Encontro de Fornecedores 2014. O evento ocorreu no 
Restaurante e Churrascaria Bettemps, em Bagé, e entregou 43 troféus 
a 31 empresas e pessoas que sobressaíram entre as demais no período 
de novembro de 2013 até outubro deste ano. O concurso avaliou os 
participantes nas categorias Top Resultado, Top Compra e Top Evolução, 
e também entregou destaques especiais em Melhor Logística, Melhor 
Vendedor, Melhor Atendimento e outras modalidades.

O presidente da Agas, Antônio Cesa Lon-
go, recebeu da Prefeitura de Porto Alegre o 
título de Parceiro da Acessibilidade, em 28 
de novembro. Na ocasião, também foram 
entregues os Selos de Acessibilidade aos 
estabelecimentos da capital que são recep-
tivos a pessoas com mobilidade reduzida. 
A condecoração é um mérito do apoio da 
Agas a projetos de inclusão social. No ano 
de 2014, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Acessibilidade e Inclusão 
Social (Smacis), a associação deu início à 
primeira turma de capacitação de gestores 
na linguagem brasileira de sinais. Para 2015, 
outras duas classes – de níveis de dificuldade 
normal e avançado – serão abertas.

Atividades marcam 
final de ano do Nicolini

Longo é Parceiro 
da Acessibilidade

Os estacionamentos dos Bourbon Shopping 
Ipiranga, Wallig e Country já contam com 
sinalização eletrônica de ocupação das vagas. 
A iniciativa visa, além da otimização do 
tempo do consumidor, atenuar a emissão de 
gás carbônico dos veículos. O Grupo Zaffari 
investiu aproximadamente R$ 4,5 milhões 
no projeto. A próxima etapa contemplará 
os hipermercados Zaffari Otto Niemeyer 
e Higienópolis, de Porto Alegre, hiper-
mercado Bourbon, de Novo Hamburgo, 
e as unidades Bourbon Shopping de São 
Paulo, São Leopoldo e Novo Hamburgo. A 
empresa gaúcha Minds TI é a responsável 
pela instalação. No total, serão 12 mil vagas 
equipadas com os aparelhos.

Cia. Zaffari anuncia 
novidades
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Xangri-Lá recebe 
sua primeira loja Macromix 
A Macromix Atacado, pertencente à Rede Unidasul, inaugurou em 14 
de novembro a sua primeira loja em Xangri-Lá – e sétima no Estado. O 
estabelecimento localiza-se na RS-407, no bairro Guará, e dispõe de 6 mil 
m² de área, sendo 3 mil para o setor de vendas. São 22 check-outs e 236 
vagas de estacionamento (100 delas cobertas). No dia anterior à abertura, 
a empresa recebeu colaboradores e outros convidados para um coquetel 
,realizado na própria unidade.   

Procon leva projeto De 
Olho na Validade a Rio Grande 
Em 19 de novembro, o Procon de Rio Grande apresentou o projeto De 
Olho na Validade aos moradores da cidade. A adesão à iniciativa por parte 
do município se deu em agosto de 2014. Segundo os critérios aplicados 
pelo programa, o consumidor que encontrar um produto com a validade 
vencida terá direito a receber, gratuitamente, um exemplar da mercado-
ria sem o prazo expirado. A proposta de implementação partiu da Agas. 
Almejando a promoção do projeto, a associação tem fornecido cartazes 
de divulgação aos supermercados locais.  

Rede Super 
completa 18 anos 
A Rede Super celebra 18 anos em 2014. 
Referência no Rio Grande do Sul, sua 
trajetória se iniciou no mês de outubro 
de 1996, data em que 14 empresas santa-
marienses decidiram se unir para fortalecer 
os negócios e, desta maneira, melhor 
atender os clientes. Atualmente, o grupo é 
formado por 69 supermercados; juntos, são 
mais de 2 mil colaboradores trabalhando 
em 25 cidades da região central do 
estado. Foram muitas as estratégias que 
possibilitaram o crescimento da Rede 
Super ao longo dos anos: divulgação maciça 
das ofertas pela televisão e folhetos, criação 
de produtos de marca própria, lançamento 
do cartão da rede em 2001 e recorrentes 
campanhas beneficentes, como o Sonho de 
Natal, Banco de Sangue HUSM e Inverno 
sem Frio, entre outras.
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O Supermercado Carboni inaugurou sua 
nova loja em 17 de outubro. A unidade 
conta com 14 check-outs, estacionamento 
e depósito distribuídos em uma área total 
de 5 mil m². A empresa atua na Estrada 
São Francisco, em Porto Alegre, há mais 
de oito anos. Com o novo estabelecimento, 
expande suas atividades para a Estrada 
Afonso Lourenço Mariante, também lo-
calizada na Lomba do Pinheiro, na capital. 
Estiveram presentes na solenidade de aber-
tura, junto a funcionários e convidados, 
os diretores da instituição, Leandro Luis 
Carboni e Verônica Soares da Silva.

Carboni abre  
nova unidade
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Viezzer abre 
quinta loja em Canoas 
Em 24 de outubro, o Supermercado Viezzer, da Rede UniSuper, 
inaugurou mais uma loja no município de Canoas. Situado no 
bairro Igara, próximo à Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), 
o estabelecimento possui 3 mil metros de área construída. A 
cerimônia de abertura reuniu colaboradores, membros da im-
prensa, autoridades locais – como a vice-prefeita de Canoas, 
Beth Colombo – e os proprietários da empresa, os irmãos Mario, 
Enio, Ademir e Sergio Viezzer. Atualmente, o grupo emprega 
mais de 450 funcionários em suas 5 unidades.
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A Rede Master Supermercados comemorou 40 anos de exis-
tência no mês de novembro. Com um pequeno negócio de 
secos e molhados, o grupo iniciou timidamente em 1962, no 
município de Erval Grande, interior do Rio Grande do Sul. 
Porém, a inauguração oficial da empresa aconteceu apenas em 
1974, quando a unidade de Erechim foi aberta. Para marcar 
a data, lançou-se o projeto cultural Nossa história é feita 
por você, que convida funcionários, fornecedores e clientes a 
relatarem alguns dos momentos vividos nos supermercados 
da Rede Master. Hoje, o grupo comanda nove lojas – seis no 
Estado e três em São Paulo.

O empresário Abílio Diniz, ex-presidente 
do Grupo Pão de Açúcar, comprou 10% 
das ações do Carrefour Brasil, por R$ 1,8 
bilhão. Ele será membro do Conselho de 
Administração da varejista e dos comitês de 
estratégia e de recursos humanos. A venda 
faz parte do plano de abrir o capital da uni-
dade brasileira para sócios estratégicos.

Rede Vivo 
ganha novo site 
A Rede Vivo reformulou o conteúdo e 
visual de seu website antigo e lançou um 
novo portal, desenvolvido pela equipe da 
empresa em parceria com a Odig Marke-
ting Digital. Agora, por meio do endereço 
www.redevivo.com, os clientes conseguem 
acompanhar as melhores ofertas, descobrir 
os endereços das lojas, conferir as notícias 
do grupo em todo o estado e receber dicas 
de receitas, bem-estar e alimentação. A 
página servirá como uma alternativa às 
redes sociais para o relacionamento entre 
a empresa e seus consumidores.

Promovida pela Rede Peruzzo de 
Supermercados, a campanha Salvando 
Vidas ambiciona motivar os colaboradores da 
empresa e seus familiares a doarem sangue. 
O projeto foi lançado no segundo semestre 
de 2014, e a primeira coleta, feita em 29 
de outubro. Todos os estabelecimentos do 
grupo participam da ação voluntária. Além 
de Bagé, seu município de origem, existem 
lojas Peruzzo em outras oito cidades 
do Estado: Dom Pedrito, Santa Maria, 
Venâncio Aires, Alegrete, Caçapava do Sul, 
Canguçu, Candiota e Pelotas. As doações 
arrecadadas são separadas em componentes 
distintos (hemácias, plaquetas, plasma e 
demais), assim, uma única pessoa pode 
ajudar mais de um paciente.

Peruzzo estimula 
doação de sangue
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Retorno ao varejo A 12ª edição da pesquisa As empresas modernas que mais respeitam 
o consumidor no Brasil elegeu, nas categorias supermercados e 
hipermercados (respectivamente), o Zaffari Bourbon e o Walmart 
como as instituições que mais valorizam os seus clientes. O estudo, 
organizado pela Shopper Experience em conjunto com a revista 
Consumidor Moderno, foi desenvolvido com base em 1.718 entrevistas 
realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Brasília e Goiânia. A análise abordou homens e mulheres 
maiores de 18 anos das classes A, B, C e D. 

Supermercados lideram ranking 
de respeito ao consumidor

Master Supermercados 
celebra 40 anos
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Consultor tributário da Agas lança livro 
consultor da Agas, professor e advogado, Fábio 
Canazaro, lançou, em 25 de novembro, o livro 

Essencialidade tributária – Igualdade, capacidade 
contributiva e extrafiscalidade na tributação sobre 
o consumo (Livraria do Advogado Editora, 168p). 
O evento ocorreu no Moinhos Shopping, em Porto 
Alegre, e contou com uma sessão de autógrafos. 
Por meio do confronto de diversas teorias, a obra 
analisa a estrutura e fundamentos da essencialidade 
como regra de promoção de igualdade no Direito 
Tributário. Canazaro também é membro do Comitê 
Jurídico da Agas. 

Tem início a segunda etapa do Brasil-ID
Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) inau-
gurou, no mês de novembro, a segunda fase do 

Sistema de Identificação, Rastreamento e Autenti-
cação de Mercadorias – operação Brasil-ID. O pro-
jeto é um piloto idealizado pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) e pretende fiscalizar 
cerca de 1,7 mil caminhões. O acompanhamento 
se dará por meio de chips de radiofrequência, que 
verificarão a carga e documentos eletrônicos dos 
veículos. Desta maneira, os motoristas não precisam 
parar ao passarem pelos pórticos virtuais dos seis 
Postos Fiscais do estado, uma vez que o monitora-
mento será automático.  

Dedução de juros é vedada 
a tributados pelo lucro real

m orientação publicada na Solução de Consulta 
nº 329 da Coordenação-Geral de Tributação 

(Cosit), a Receita Federal reforçou o entendimento 
de que as empresas tributadas pelo lucro real não 
dispõem de permissão para descontar juros sobre o 
capital próprio (JCP) que tenham como referência 
a movimentação do patrimônio líquido ocorrida em 
períodos anteriores ao do efetivo pagamento. Embo-
ra a declaração contradiga decisão do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), ela deve, obrigatoriamente, ser 
obedecida pelos fiscais do Brasil. A maior parte das 
empresas sujeitas a essa regra são de grande porte. 

Entra em vigência a 
Lei Antifumo brasileira

dia 3 de novembro marcou o início do vigor da 
Lei 12.546, válida para todo o Brasil. A norma, 

aprovada em 2011 e regulamentada apenas em 
2014, estabelece a proibição do fumo de cigarrilhas, 
charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos em 
ambientes de uso coletivo (públicos ou privados). 
Com as novas regras, a expectativa é motivar hábitos 
saudáveis entre os brasileiros e, consequentemente, 
diminuir as doenças. Cerca de 11% da população do 
país é composta por fumantes. 

STF concede intervalo 
remunerado a mulheres

onforme decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), torna-se constitucional que mulheres 

tenham 15 minutos de descanso antes da sobrejor-
nada. O plenário indeferiu o Recurso Extraordinário 
658312, interposto pela A. Angeloni & Cia. Ltda, 
mantendo a condenação de pagamento do valor 
referente aos intervalos (com adicional de 50%) 
feitos por uma das funcionárias da companhia. A 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras) 
e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 
posicionaram-se favoráveis à empresa. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 089/2014 (Alteração na Instrução 
Normativa DRP Nº45/98):

1 e 2. Expedem instruções para o pagamento par-
celado nos termos do Decreto nº 52.091/14, que 

Confira as recentes alterações na Instrução Normativa DRP

instituiu o Programa “Em Dia 2014” para regula-
rização do ICMS no Estado. (Tít. III, XXVIII, e 
Anexos L-52 e L-53).

(Publicado no D.O.E. de 03/12/14, págs. 26 e 27)



D
Acordo estabelece a 
logística reversa de lâmpadas

ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, 
junto a representantes do ramo de lâmpadas 

fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz 
mista, assinou um acordo prevendo a logística rever-
sa destes artigos. A resolução tem validade de dois 
anos. A política estabelecida pela lei 12.305/2010 
obriga o setor empresarial a dar um destino apro-
priado a produtos nocivos ao meio ambiente e à 
saúde humana, sem depender dos sistemas públicos 
de limpeza para tanto. 

MTE publica normativas 
sobre trabalho temporário

uas novas instruções normativas foram 
promulgadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) em novembro. A primeira delas, 
Nº114, estabelece diretrizes para a fiscalização 
do trabalho temporário; a segunda, Nº 17, trata 
sobre o registro de empresas e solicitação de pror-
rogação do contrato, entre outras providências. A 
principal alteração determinada pelas resoluções 
é a possibilidade de prolongamento do contrato 
trabalhista em nove meses. Anteriormente, a ex-
tensão máxima era limitada a seis meses.  

Fazenda reduz alíquota 
que classifica paraísos fiscais

or meio da portaria MF 488/14, o Ministério 
da Fazenda reduziu de 20% para 17% a fração 

mínima da tributação da renda para que um país não 
seja definido como um paraíso fiscal. A alteração 
atinge as empresas brasileiras que importam ou 
exportam de companhias do exterior, bem como 
as que fazem empréstimos internacionais. 

Campanha que reduz 
uso de sacolas terá continuidade

Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Agas 
e a Fecomércio-RS assinaram, em novembro, 

termo de cooperação que permite o prosseguimen-
to do projeto Sacola Bem Utilizada Ajuda o Meio 
Ambiente, iniciado em 2012. A iniciativa procura 
implementar a logística reversa e a diminuição do 
uso de embalagens plásticas no Estado. A redução 
do uso faz parte do programa Ressanear.
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Nestlé é destaque 
em duas competições

Nestlé foi destaque em duas premiações ocor-
ridas em novembro, na cidade de São Paulo. 

Na primeira delas, As Empresas Mais Admiradas 
do Brasil, da revista Carta Capital, ficou em quinto 
lugar no ranking geral e em primeiro na categoria 
de Alimentos. No prêmio Época Reclame Aqui – As 
Melhores Empresas para o Consumidor, foi eleita a 
vencedora no segmento Alimentos Multimarcas, 
com mais de 75% dos votos. 

Croma Galvanizadora 
lança novos expositores 

Croma Galvanizadora lançou seus novos expo-
sitores de madeira na 46ª Convenção Regional 

de Supermercados, realizada nos dias 22 e 23 de 
outubro, em Tramandaí. O produto é voltado à orga-
nização do setor de frutas, legumes e verduras (FLV), 
e objetiva criar um ambiente mais aconchegante, 
rústico e familiar nas lojas. Logo em sua apresentação 
inicial, os artigos foram um sucesso de vendas: ainda 
que sem catálogos ou divulgação, moveram 100 mil 
em vendas no primeiro mês e 150 mil no segundo. 
Esses números representam um aumento de 15% no 
faturamento da Croma. Oriunda de Bento Gonçal-
ves, a empresa atua, originalmente, na fabricação de 
carrinhos e cestas para supermercados.

Gran Legado conquista 
duas medalhas no exterior 

Gran Legado foi uma das empresas premia-
das pelo concurso La Mujer Elige, realizado 

entre os dias 23 e 25 de outubro em Mendoza, na 
Argentina. A competição, julgada por uma banca 
composta exclusivamente por mulheres especialis-
tas em vinhos e espumantes, concedeu medalha de 
ouro duplo para o Gran Legado Brut Charmat Rosé 
e medalha de ouro para o Gran Legado Moscatel.  
Concorriam nesta edição mais de 550 amostras pro-
venientes de vinícolas de diversos locais do mundo.

Aniversário Parati e 
Projeto Bom de Bola

lém de comemorar os seus 40 anos de história 
em 2015, a Parati também festeja os 20 anos 

de investimento no projeto Bom de Bola. Um 
evento de apresentação da Plataforma de Educação 
Afirmativa foi realizado em Caxias do Sul. Para a 
empresa, a promoção do esporte escolar implica 
diretamente a formação de crianças e jovens sau-
dáveis e comprometidos com a cidadania. 

Fruki ganha prêmio 
Responsabilidade Social

prêmio Responsabilidade Social, promovido 
pela Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Sul, escolheu a Fruki como vencedora da 
competição na categoria Grandes Empresas. A 
companhia, que completou 90 anos de existência 
em 2014, concorre desde 2006 e dispõe de diversos 

projetos de cunho socioambiental. 
A entrega do troféu foi realizada 
no dia 13 de novembro, no Teatro 
Dante Barone. O evento contou 
com apresentação do músico 
Renato Borghetti e sua Fábrica de 
Gaiteiros. O objetivo do concurso 
é incentivar a sustentabilidade no 
âmbito das organizações gaúchas. 

Dentalclean renova acordo 
com Warner Bros.  

Dentalclean, organização do segmento de 
higiene oral, renovou seu contrato de licen-

ciamento com a Warner Bros. A parceria entre 
as duas empresas – existente desde outubro de 
2011 – será prolongada até o ano de 2016. Juntas, 
foram mais de 2,2 milhões de itens comerciali-
zados. Por meio do novo acordo, a expectativa é 

de um crescimento em 
20% no mercado infan-
til de saúde bucal, uma 
vez que os personagens 
da produtora são um 
grande atrativo para as 
crianças. A Dentalclean 
comercializa escovas, 
antissépticos, fio dental, 
limpadores de línguas, 
protetores de cerdas e 
outros itens.
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precisa ter cuidados redobrados quanto a higiene 
e asseio. “A maioria das lojas tem portas abertas 
para a rua e está vulnerável, portanto, à entrada 
de vetores de doenças”, disse. As irregularidades 
mais comuns verificadas no segmento são produ-
tos vencidos à venda e produtos acondicionados 
em temperatura inadequada. 

A fiscal da Vigilância Sanitária chama a aten-
ção também para a necessidade de acessibilidade 
de limpeza dos balcões e equipamentos, à manu-
tenção constante de utensílios, à lavagem de mãos 
correta e frequente e ao cuidado com os sanitários, 
principalmente o dos funcionários, pois são eles 
que lidam com os produtos perecíveis e de origem 
animal. “Supermercados têm poder econômico, 

Joãozinho do Passo Certo, extre-
mamente legalistas. Procuramos os erros, e não os 
acertos, sempre visando a promoção e proteção 
da saúde do consumidor.” Assim a médica vete-
rinária da Vigilância Sanitária de Porto Alegre, 
Ana Helena da Cunha Maia, definiu o trabalho 
do órgão que representa, durante o Seminário 
sobre Vigilância Sanitária, promovido pela Agas 
no dia 25 de novembro, no Ritter Hotel, em Porto 
Alegre. Na oportunidade, ela defendeu o rigor 
nas fiscalizações e relatou os erros mais comuns 
cometidos por supermercados.

Segundo Ana Maia, o autosserviço, por 
conter em um mesmo estabelecimento açougue, 
padaria, peixaria, fiambreria e outros serviços, 

“somos o

roteção à saúdeP
Seminário sobre Vigilância 

Sanitária, promovido pela 

Agas, mostrou o rigor 

das regras do órgão de 

fiscalização e os erros mais 

comuns cometidos por 

supermercados
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de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
(Cispoa - RS) ou do Sistema de Inspeção 
Federal (SIM). Ela mostrou aos mais de 400 
supermercadistas presentes fotografias de 
problemas encontrados em diversos estabe-
lecimentos: canos engordurados que atraem 
baratas, fornos tomados pela ferrugem, 
alimentos mal descartados, freezers com 
sangue acumulado no fundo. “O entorno 
tem que ser limpo também, para não atrair 
ratos e pombas e outros transmissores de 
males”, concluiu. 

“Na área sanitária, que é extensa, temos 
muitos produtos e dúvidas, mas voltaremos 
para a nossa cidade com a perspectiva de 
realizar melhoras que satisfaçam os clientes”, 
destacou Janir Santarosa, gerente adminis-
trativo do Apolo Supermercados, de Bento 
Gonçalves. “Abrimos mais a visão do campo 
do que é correto e o que é errado, há ações 
que deixamos de praticar pela falta de conhe-
cimento técnico”, disse Moisés Cason, sócio-
proprietário do Mercado Belém Velho.

podem exigir dos fabricantes equipamentos cuja 
higienização seja mais fácil. Em nosso trabalho, 
somos rigorosos: olhamos em cima de fornos e 
câmaras frias”, enfatizou.

Atenção ao entorno

Ana Maia disse que é imprescindível 
para o fornecedor apresentar alvará para os 
produtos disponibilizados. O supermercado 
deve exigir o selo, seja do Sistema de Ins-
peção Municipal (SIM), da Coordenadoria 
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a marca, o slogan e a alma do seu 
empreendimento. Está tudo ali, logo na entrada 
do estabelecimento, na fachada, que reflete bem 
o que o senso comum não cansa de reafirmar: uma 
imagem vale mais do que mil palavras.

Talvez nem você nem o seu consumidor te-
nham dado a devida importância para a fachada, 
mas ela tem um impacto enorme nessa relação 
e sintetiza todo o trabalho que é desenvolvido 
no dia a dia do supermercado – o bom atendi-
mento, os produtos de qualidade, a simpatia dos 

as cores, funcionários e os preços convidativos. Quando 
o cliente vê a marca estampada na fachada do 
empreendimento é, muitas vezes, remetido 
para as experiências positivas (ou negativas) que 
vivenciou durante uma compra. 

Portanto, a preocupação com aquele que é o 
cartão de visita diário da loja nunca é excessiva. 
Assim como o esforço para oferecer o melhor 
atendimento também nunca é o bastante, pois 
ele reforça ainda mais a presença da marca na 
mente dos clientes.

A fachada de um 

supermercado é a porta 

de entrada dos clientes 

e, mais do que isso, a 

referência da marca para 

os consumidores. Por isso 

é tão importante investir 

nesse que é um dos 

primeiros contatos com o 

seu público-alvo



Conquistas em rede

Foi pensando na identificação da marca por parte dos consumi-
dores que a Rede Super, instituída há 18 anos, padronizou a fachada 
de todos os estabelecimentos integrantes do grupo. “Pouco tempo 
depois de criarmos a rede, achamos necessário fazer essa padronização, 
porque o cliente encontra as mesmas ofertas em todas as lojas. Que-
remos mostrar para o público que a marca Rede Super é o que está 
em evidência”, detalha o presidente da rede, Ibanes Bertagnolli.

Assim, a identificação individual do estabelecimento perdeu cen-
tralidade, figurando como uma informação mais discreta na fachada, 
já que o objetivo não era divulgar a empresa, e sim a rede. “As ofertas 
que aparecem na televisão são as mesmas, o empreendimento passou 
a ser secundário diante da marca.”

Bertagnolli diz que todo o projeto da marca foi desenvolvido por 
uma mesma agência de publicidade desde o início das atividades da 
rede. Foi ela quem desenvolveu o primeiro desenho de logomarca e é 
ela quem tem elaborado a modernização no decorrer desses mais de 
dez anos. Inclusive, quando há necessidade de renovação de fachada 
é tudo feito por intermédio da agência, para que o mesmo padrão 
seja mantido em todas as lojas.

Nesse período, já foram seis modificações na marca. Bertagnolli 
destaca que é fundamental acompanhar as tendências. “Para a época 
era a melhor marca possível, depois, começamos a entender que estava 
muito poluída, preferimos deixar mais clean, mais moderna, e assim 
foi indo”, recorda. “Hoje temos uma marca enxuta, com um desenho 
mais estilizado, não tão reto, moderno, e fortalecemos a cor.”

Cuidados fundamentais

O especialista em comunicação visual e fotógrafo Rainer Tellini 
assegura que a fachada favorece em 50% a construção da marca. “Ela 
reflete a marca em tudo, é o princípio da relação com o consumidor e 
o desenvolvimento da empresa também começa nela”, pontua. Por isso, 
Tellini reitera que é preciso ter todo o cuidado com esse processo, desde 
o desenvolvimento da marca e das cores à aplicação do projeto na entrada 
do estabelecimento.

“Não se pode sentar e fazer qualquer rabisco para fazer a logomarca. Tem 
que ter um tipo exato de fonte e de letra para quando colocar a logomarca 
favorecer a criação de um slogan, que reflete o que já foi identificado em uma 
pesquisa de mercado”, elenca. Em outras palavras, o primeiro passo é conso-
lidar o propósito da empresa para só então pensar na forma de comunicá-la 
ao público-alvo. “A empresa é voltada a quê? Quem é o seu cliente? Tudo isso 
ajuda nas informações para fazer a logomarca.” E a dica valiosa é: procure 
um profissional especializado para desenvolver esse trabalho.

A fachada, especificamente, precisa seguir ainda outros cuidados 
mais técnicos, mas não menos importantes. Tellini observa que a relação 
de custos para confecção da fachada nem sempre segue uma avaliação 
criteriosa, sobretudo quando se observa apenas o valor do serviço ou do 
material para a elaboração e instalação. “Se eu coloco o preço de R$ 85 
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para o metro quadrado da fachada em lona, vai 
ter gente cobrando R$ 25 ou até R$ 18. O cliente 
acaba optando pelo serviço feito a R$ 25, mas em 
pouco tempo vai notar que a cor da fachada está 
desbotando”, contextualiza.

O padrão de cores tradicional, explica 
Tellini, é o CMYK (abreviatura para o uso das 
cores ciano, magenta, amarelo e preto). “Essas 
quatro cores criam 16 outros tons. Se a fachada 
é desenvolvida com outra composição, perde o 
componente da tinta, pigmentação, e começa a 
desbotar”, adverte, lembrando que esse cuidado 
é fundamental para garantir, pelo menos, cinco 
anos de durabilidade. 

Além do emprego dos melhores produtos 
para elaboração da fachada, outros aspectos 
precisam ser avaliados, como riscos de queda 
– o que pode ferir gravemente um pedestre – e 
legislações, que exigem padrões específicos para 
o projeto, e que podem acarretar em multas 
por descumprimento. Tellini explica que no Rio 
Grande do Sul ainda não é comum a regulamen-
tação de tamanho das fachadas como ocorreu 
recentemente em São Paulo, por exemplo, mas 
a tendência é de que cada vez mais municípios 
comecem a estabelecer padrões.

“A lei paulistana que proíbe poluição visual 
eliminou um monte de outdoors, e muitas empre-
sas tiveram que mudar suas fachadas”, salienta. 
A tendência, segundo o especialista, é de que 
as empresas adotem fachadas menores e mais 

limpas, mas que, ainda assim, não percam a 
importância na identificação da marca por parte 
do cliente. “O banco Bradesco tem uma fachada 
discreta, sem perder a característica. E, mesmo 
assim, a fachada chama mais atenção do que as 
outras que estão do lado.” 

Outros aspectos ainda precisam ser consi-
derados, como referências para a contratação de 
profissional e a questão ambiental em relação aos 
materiais usados. “Existem produtos ecologica-
mente corretos. Em um projeto, substituímos a 
lona do PVC por um tecido de algodão desenvol-
vido especialmente para permitir a impressão e 
que não fosse produzido com uso de agrotóxicos, 
além do cumprimento de legislação trabalhista. 
Hoje a sustentabilidade tem um peso importan-
te, e quanto mais se recorrer a ela maior será a 
diminuição nos preços praticados.” 
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A marca da Rede Super está presente nas 
fachadas dos estabelecimentos associados 

ao grupo e nos carros das empresas
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tributos



suas compras, consumir ou fornecer bens 
e serviços, o brasileiro contribui para a base financeira do 
Estado. Ao mesmo tempo, está ajudando a movimentar 
a economia, aquecendo o comércio e a criação de novos 
empregos, que geram renda e mais negócios. Por trás desse 
ciclo, no entanto, está o sistema tributário, exigindo cada 
vez mais taxas, contribuições e impostos dos empresários, 
que – além dos custos de produção – precisam considerar 
esses valores na formação de preços, com reflexos também 
para o consumidor. O peso dessa alta e complexa carga 
tributária repercute no faturamento dos supermercados, 
que buscam alternativas para o aumento das vendas e, 
consequentemente, o crescimento do setor.

O doutor em Direito pela Universidade Mackenzie, 
Ives Gandra da Silva Martins, diz que a arrecadação bra-
sileira é uma das mais altas do mundo, chegando a 37% 
do Produto Interno Bruto (PIB). “É uma carga tributária 
‘indecente’, que supera países como os Estados Unidos 
(31%), China e Japão (32%)”, afirma o também especialista 
em Direito Tributário e Ciências das Finanças. Uma das 
principais causas, segundo ele, está no custo excessivo do 
governo com a administração pública. “Há um milhão de 
aposentados nos três poderes, que geram um déficit de R$ 
62 bilhões. O custo com os 24 bilhões de aposentados na 
inciativa privada representa R$ 49 milhões, que é três vezes 
menor que o total do funcionalismo público”, avalia.

No ramo supermercadista, a incidência de tributos tem 
sido a principal queixa dos empresários – conforme indicou 
a pesquisa de vendas e final de ano da Agas. O consultor 
tributário da Agas, Fábio Canazaro, diz que a carga tributária 
para os varejistas fica entre 40 e 45%. “As contribuições do 
PIS e da Cofins, que incidem sobre a receita das empresas, 
são duas das alíquotas mais elevadas, ficando na média dos 
9,5%”, explica o também professor doutor da Pucrs. Outro 
imposto com alta incidência, segundo ele, é o ICMS, que 
varia de 17 a 25% sobre produtos que não são considerados 
de primeira necessidade, como o leite de soja e as bebidas 
alcoólicas. Já os produtos da cesta básica (arroz e feijão, 
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A alta e complexa incidência de impostos, 

taxas e contribuições sobre produtos, 

serviços e agregados é uma das principais 

queixas do setor, que busca alternativas 

junto ao governo para a redução de custos
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Tributos pagos pelos supermercadistas 

Confira alguns dos principais impostos, taxas e contri-
buições que oneram o setor:

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Pres-

tação de Serviços) é um tributo de competência dos 

Estados e do Distrito Federal. Ele incide, principalmente, 

sobre a circulação de mercadorias, independentemente 

se a venda do produto foi efetivada. A taxa varia de 17% 

a 25%, com exceção dos produtos da cesta básica (arroz 

e feijão, entre outros), cuja média fica em 7%.

PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição 

para Financiamento da Seguridade Social) são contribui-

ções federais que incidem sobre a receita da empresa.  

O valor médio repassado é de 9,5%.

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) é recolhido 

pela receita federal, de forma indireta, não cumulativa, 

incidindo sobre produtos industrializados nacionais 

e estrangeiros. A taxa é variável, podendo ser de 5% 

para o chocolate e 40% para bebidas alcoólicas, como 

vinhos e cervejas.

IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) é recolhido 

anualmente pela Receita Federal, incidindo sobre o 

lucro das pessoas jurídicas e empresas individuais. O 

custo fica em 15% para quem arrecadou até R$ 60 mil 

no trimestre.

Folha de salários constitui as contribuições sociais e de 

previdência, por meio do Instituto Nacional de Seguri-

dade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). Os tributos sobre a folha de pagamento 

variam de 25 a 30%.
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s entre outros) ficam, em média, em 7%.  Somados 
a esses tributos, segundo o advogado tributarista, 
estão o imposto de renda (que incide de 10% a 
15% sobre o lucro do empresário), a contribuição 
social (9% sobre o lucro) e a folha de salários (25% 
a 30% sobre a folha de funcionários).

Concorrência desleal

Diante de um cenário de incerteza eco-
nômica, a Agas articula ações para retomar 
o desenvolvimento do setor. O presidente 
da entidade, Antônio Cesa Longo, diz que 
as pequenas e médias indústrias estão com 
dificuldades de sustentar o seu crescimento, 
e o déficit da balança comercial gera preo-

cupação. “Nossos custos operacionais são 
acima do Primeiro Mundo, somadas a uma 
legislação trabalhista insustentável para as 
empresas”, afirma. A situação tributária atual, 
segundo ele, conta com 29 legislações em um 
mesmo país, de 27 estados, uma zona franca 
e mais uma área de tributação diferenciada, 
em um mesmo Estado. “Isso não nos permite 
ter um discurso de liberdade econômica e 
concorrencial, por isso somos contra o fim 
do Imposto de Fronteira, anunciado pelo 
governo”, exemplifica Longo.

 A extinção do recolhimento de 5% 
de ICMS na compra de produtos de outros 
estados por pequenas e microempresas 
optantes do Simples Nacional, segundo ele, 
poderá estimular que os comerciantes locais 
adquiram itens de outros estados brasileiros. 
“Isso geraria receita e renda fora do Estado, 
oportunizando empregos lá, e não aqui”, 
completa. Longo ressalta que é preciso inves-
tir também no desenvolvimento da indústria 
gaúcha, que já perdeu 15% de participação 
no PIB Estadual nos últimos dez anos. 
“Precisamos aumentar a arrecadação sem 
aumentar impostos, e esta equação só será 
resolvida com a diminuição da informalidade 
e o crescimento econômico.”

Guerra fiscal

Para o doutor em Direito Ives Gandra da Silva 
Martins, os principais problemas enfrentados  pelo 
sistema tributário brasileiro dizem respeito ao prin-
cípio da não cumulatividade, à complexidade e à 
guerra fiscal entre estados e municípios, no caso do 
ICMS e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza (ISSQN). Outro fator de descontentamento, 
segundo ele, é a superposição de tributos. “Sobre a 
circulação de bens e serviços temos a incidência de 
IPI, ICMS, ISS, Cofins, PIS, e a Contribuição de In-
tervenção no Domínio Econômico (Cide), além dos 
impostos regulatórios de importação e exportação”, 
descreve o professor, lembrando que muitas vezes 
o supermercadista é quem faz tudo no seu negócio. 
“Paga-se também o IPTU, o IPVA, a contribuição ao 
INSS, impostos de renda e de importação, entre ou-
tros. É muita coisa para não ter o retorno necessário 
em serviços públicos e ainda ter que pagar segurança 
ou seguro privados, por exemplo”, pontua.
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O peso da alta carga tributária brasileira, 
segundo ele, reflete-se em inflação, no custo de 
vida do cidadão e no grau de desenvolvimento em 
relação a outros países. “Não é possível concorrer 
com a China, Rússia ou Índia, onde os encargos 
sociais e a carga tributária são quase a metade dos 
do Brasil, se considerarmos a média dos três países 
juntos (visto que é maior na Rússia e menor na 
China e na Índia)”, ressalta Gandra. Em outras 
partes do mundo, segundo ele, sofre-se uma única 
imposição tributária no final. “Muitas vezes no 
Brasil chega-se a pagar 10 vezes a Cofins, que 
possui uma carga máxima de 7,6%, caindo para 
3% quando não há compensação.”

Transparência fiscal

Para esclarecer aos consumidores sobre 
o custo médio incidente sobre os produtos 
e serviços, a Agas, em parceria com órgãos 
públicos e entidades de classe, lançou a Car-
tilha da Transparência Fiscal. O material traz 
informações detalhadas da lei 12.741/2012, 
que determina às empresas que realizam 
venda direta e prestam serviço à população 
gaúcha a inclusão, a partir de 1º de janeiro, 
nos cupons fiscais, do valor aproximado dos 
tributos que influenciam na formação do 
preço final. “O consumidor precisa saber 
quanto paga de impostos para que possa 
cobrar do governo o retorno desses tributos 
em saúde, educação e segurança”, afirma o 

presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. 
“Para aumentar a arrecadação sem aumentar 
impostos, incentivamos tanto a cobrança da 
Nota Fiscal.” A cartilha está disponível na 
íntegra no site www.agas.com.br

Outra ação educativa da Agas é a Nota 
Superpremiada. A campanha complemen-
tar à Nota Fiscal Gaúcha, desenvolvida 
em conjunto com a Secretaria Estadual da 
Fazenda do RS (Sefaz), incentiva a emissão 
da nota fiscal. Consumidores que inscreve-
ram seu CPF no ato das compras em míni 
e supermercados, nos meses de novembro 
e dezembro de 2014, e estavam cadastra-
dos na Nota Fiscal Gaúcha, concorrem ao 
sorteio de notebooks e um automóvel zero 
quilômetro.  

Monitoramento e inteligência

O subsecretário da Secretaria Estadual da Fa-
zenda, Ricardo Neves Pereira, diz que estão sendo 
feitas ações com o governo federal para combater 
a guerra fiscal e a concorrência desleal. “Estamos 
nos estruturando em tecnologia da informação para 
fortalecer o monitoramento e controle por meio de 
várias fontes de outros órgãos e das próprias em-
presas”, afirma. A partir da emissão da nota fiscal 
eletrônica de venda, segundo ele, deve ser ampliado 
o sistema de estatísticas, além do reforço de opera-
ções de inteligência para evitar fraudes, entre outros 
crimes. “A Agas tem sido uma grande parceira no 
incentivo à emissão da nota fiscal gaúcha.”

A lei da transparência fiscal, segundo ele, é 
mais um mecanismo de acesso às informações 
quanto às contas e aos gastos. “Ela tem auxiliado 
o cidadão no controle social para o desempenho 
e execução das despesas do Estado”, reforça. A 
substituição tributária, conforme Pereira, tem 
possibilitado que o pagamento do ICMS seja feito 
na origem, facilitando assim o controle. “Ele age 
como um mecanismo de inibição da sonegação 
fiscal, gerando melhoria na arrecadação.” Quanto 
ao fim do imposto de fronteira, o subsecretário da 
Fazenda Estadual, entrevistado pela reportagem 
da Revista Agas no mês de dezembro, diz que o 
período é de transição para o governo: “Assim que 
o novo governador (Ivo Sartori) assumir, terá con-
dições de avaliar e decidir o que será melhor para 
não prejudicar o desenvolvimento da indústria”.

Di
vu

lg
aç

ão
/A

dv
oc

ac
ia 

Ga
nd

ra
 M

ar
tin

s

“A carga tributária no Brasil é ‘indecente’. 

A federação é uma administração que 

não cabe no PIB.”

IVES GANDRA, especialista em Direito Tributário e 
Ciências das Finanças
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Incentivo e investimentos

Devido aos altos custos de reformas, os 
supermercadistas gaúchos realizaram em 2014 
a metade dos investimentos que fizeram no ano 
passado. “Solicitamos ao governo do Estado a 
possibilidade de creditamento do ICMS na 
aquisição de material utilizado na construção 
e ampliação de nossas lojas. Atualmente, a Lei 
Kandir já garante o crédito do imobilizado em 
48 meses; e o material de construção também 
faz parte do nosso imobilizado”, afirma o pre-
sidente Longo.

Outro pleito do setor refere-se às difi-
culdades estruturais, resultados da falta de 
investimentos em energia, devido a incertezas 
no abastecimento, apagões, racionamentos e a 
necessidade do descobrimento de novas fontes 
de energia. “Buscamos o aproveitamento de 
créditos de ICMS referente à aquisição de 
energia elétrica pelas empresas do ramo super-
mercadista, já que um terço de toda a conta 
de energia elétrica paga pelos supermercados 
corresponde a impostos, e a do ICMS repre-
senta a maior parcela deste percentual.” Na 
operação do supermercado, segundo ele, 60% 
do consumo de energia elétrica são destinados 
para fins industriais nos setores de panificação, 
rotisseria, açougue, peixaria e outros.

Em âmbito federal, Longo diz que a exclu-
são do setor de supermercados na desoneração 
da folha de pagamento segue obrigando o setor 
a diminuir a oferta de serviços aos clientes, pre-
judicando 99% dos supermercados gaúchos. 
“Está comprovado que empresas com fatura-
mento de até R$ 400 milhões/ano estão sendo 
prejudicadas, contribuindo com um valor de 
até 30% superior ao que pagaríamos se o setor 
fosse desonerado”, argumenta. 

Ações conjuntas

Para auxiliar os varejistas em suas dificuldades, 
a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) 
também tem buscado sensibilizar o governo para 
a simplificação da carga tributária. “O impacto da 
redução do IPI e da desoneração da folha de paga-
mento, em 2013 e 2014, não foi o esperado para o 
setor, que previa o aumento nas vendas e de empre-
gos”, avalia o vice-presidente de Relações Políticas e 
Institucionais da entidade, Márcio Milan. 

Ações em conjunto com a União Nacional de 
Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), que 
congrega diversas instituições relacionadas ao setor, 
segundo Milan, articulam novos incentivos. Uma das 
conquistas mais significativas, citada por ele, é a re-
dução de PIS e Cofins sobre a cesta básica e a carne, 
que nacionalmente ficou em 3,7%. Outro pleito é a 
ampliação do financiamento de equipamentos não 
motorizados para uso interno dos supermercados, 
como em áreas de check-out, balanças e impressoras. 
Também está sendo pleiteada a desoneração de IPI, 
PIS e Cofins sobre equipamentos de lojas (gôndola e  
balcões frigoríficos) para produção interna e finan-
ciamentos junto ao Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES). “O objetivo é 
incentivar a abertura de novas lojas”, diz Milan. 

Embora o Produto Interno Bruto (PIB) deva 
fechar 2014 abaixo de 0,3%, o dirigente projeta 
crescimento de 1,09% para o setor nacionalmente: 
“O comércio deve ficar mais aquecido, com ações 
que fortaleçam ainda mais os varejistas. A previsão 
é de 2,5% de crescimento no próximo ano”.  

Reforma tributária

A retomada do crescimento, segundo 
o especialista Ives Gandra, depende da 
efetivação de um projeto amplo de reforma 
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“A carga tributária é ampla e de difícil 

discussão. Deve-se definir o tamanho do 

Estado e a participação da sociedade 

para mantê-lo.”

RICARDO NEVES PEREIRA, subsecretário da 
Secretaria Estadual da Fazenda
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s tributária. “A legislação deveria ser simplifica-
da, compactando todos os impostos em um 
único. Buscaria o direito de compensação para 
eliminar a guerra fiscal”, ressalta o advogado. 
Ele cita que a média do tempo perdido pelo 
empresário brasileiro por ano para cumprir as 
obrigações tributárias é de 2,6 mil horas, sendo 
pouco mais de 100 horas na Alemanha, 300 
horas nos Estados Unidos e, no mundo, uma 
média em torno de 400 horas. “Há no Brasil 
uma legislação caótica e complexa. Falta von-
tade política, pois o governo teria que gastar 
menos, combater a sonegação e a corrupção. 
Dessa forma, partiríamos para outras reformas, 
como a desoneração da folha de pagamento.”

Para o consultor tributário da Agas, Fá-
bio Canazaro, a reforma tributária deve estar 
centrada em alguns pilares: a simplificação, 
redução do número de tributos e a equaliza-
ção. “Quem pode paga mais, compensando os 
outros. Com esse detalhamento, melhora-se a 
simplificação dos tributos, evitando a sobre-
posição.” A comissão que já estuda a reforma 
no Congresso, segundo ele, tem como prin-
cipal bandeira a simplificação para unificação 
do ICMS e o combate da guerra fiscal. “Uma 
das grandes dificuldades também é a falta de 

correção da tabela do imposto de renda, que 
está fazendo com que algumas pessoas que 
antes eram isentas também paguem”, alerta, 
citando também a necessidade da diminuição 
da carga global sobre produtos essenciais, 
como remédios. 

O vice-presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB Nacional), Claudio 
Pacheco Prates Lamachia, reforça que o Brasil 
possui uma das maiores cargas tributárias do 
mundo, apresentando deficiências no retorno 
à população em saúde, educação, saneamento 
básico e outras áreas. “Para os supermerca-
distas, a margem sobre a venda de produtos 
é muito reduzida. Com essa altíssima carga 
tributária fica complicado, inclusive para 
gerar empregos”, observa. Defendendo uma 
reforma tributária e política, Lamachia conta 
que a entidade ajuizou duas ações diretas de 
inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal 
Federal, para atualização das alíquotas da ta-
bela de progressão do imposto de renda e dos 
limites do teto de R$ 3 mil de dedução em 
educação. “A defasagem da tabela do imposto 
de renda gira em torno de 62%. O retorno para 
a sociedade deve ser real, pois educação é um 
dever do Estado e direito do cidadão.”

Tributos em itens natalinos variam de 29 a 80%

studo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) 
indica que as festas de final de ano fizeram o consumidor de-
sembolsar pelo menos 29,32% a mais do preço do peru, chester 
ou pernil, somente para pagar os tributos federais, estaduais e 
municipais. Esses custos também estão presentes em outros 
produtos consumidos nas festividades de fim de ano: o panetone 
(34,63%), o espumante (59,49%) e nozes (36,45%).

Já os produtos eletrônicos, segundo o IBPT, contam com 
tributos que chegam a 72,18% no valor do videogame, 44,94% no 
televisor, 44,75% na máquina fotográfica, 39,12% no preço do iPad 
e 33,08% do telefone celular. De acordo com o presidente execu-
tivo do IBPT, João Eloi Olenike, além da incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), os itens importados possuem 
maiores cargas tributárias devido ao Imposto de Importação. 
Enquanto um tênis importado terá 58,59% de tributos, a versão 
nacional possui carga de 44%. Na maquiagem, o item importado 
paga 69,04% de tributos e 51,04% a mais pelo produto local – 
percentual que será revertido aos cofres públicos. 

E
Produto Carga tributária
Árvore de Natal 39,23%
Brinquedos 39,70%
Câmera fotográfica 44,75%
Camisa ou vestido 34,67%
Espumante 59,49%
Chester/Peru/Pernil 29,32%
Computador  24,30% a 33,62%
Aparelho de DVD 50,39%
DVD 44,20%
Enfeites de Natal 48,02%
Frutas 11,78%
Tablets 39,12%
Livros 15,52%
Maquiagem  51,04% a 69,04%
Panetone 34,63%
Videogame 72,18%
Refrigerante  44,55% a 46,47%
Telefone celular 33,08%
Televisor 44,94%
Tênis 44% a 58,59%

Fonte: IBPT  





38 Revista AGAS (janeiro/fevereiro 2015)

Diego Castro

aos melhores fornecedores de pro-
dutos e às personalidades que se destacaram por 
sua atuação em 2014 reuniu mais de 900 pessoas, 
na Casa NTX, em Porto Alegre, na noite do dia 
1º de dezembro. A 31ª edição do Carrinho Agas, 
promovida pela Associação Gaúcha de Supermer-
cados, saudou o pioneirismo de Adelino Colombo 
(Lojas Colombo) com o Reconhecimento Agas, a 
fé no trabalho de Gilmar Borscheid (Girando Sol), 
empresário do ano, e a determinação de Cláudia 
Sordi Pinheiro Machado (JBS Aves), a gerente 
de vendas do ano. Além disso, a cerimônia levou 
ao palco os representantes de 23 empresas para 
erguerem o troféu que coroa a excelência dos 
serviços prestados.

Com patrocínio da Cielo, a seleção dos agra-
ciados utilizou uma metodologia que obedece a três 
critérios: o quantitativo, a partir do Índice Nielsen de 
Varejo, depurou as melhores performances conforme 
critério ponderado; o qualitativo, com envio de um 
questionário para os diretores e gerentes responsá-
veis pelas compras nos 330 maiores supermercados 
gaúchos, e, por último, o de relacionamento, no qual 
a entidade promotora do evento escolheu um dos 
fornecedores em cada categoria, considerando seu 
desempenho e parceria no último ano.

No discurso de abertura, o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo, afirmou que o Carrinho é a 

justa homenagem à inovação e aos diferenciais de 
competitividade das indústrias premiadas. Um to-
tal de 65% dos agraciados são provenientes do Rio 
Grande do Sul. “Precisamos valorizar e respeitar toda 
a cadeia produtiva. A confiança nos fornecedores, a 
valorização do cliente e o otimismo são o segredo do 
sucesso do autosserviço. Se nosso setor se destaca no 
Brasil, muito se deve a esses fornecedores”, frisou. 

Conforme Longo, as pequenas e médias in-
dústrias estão com dificuldades de sustentar seu 
crescimento em um cenário com déficit da Balança 
Comercial. “Vivemos em um país com custos ope-
racionais acima do Primeiro Mundo, infraestrutura 
de nossos hermanos latinos e burocracias boliva-
rianas, somadas a uma legislação trabalhista insus-
tentável para as empresas”, declarou. Ele voltou a 
defender incentivos para o setor secundário. “Se 
o setor produtivo e o comércio estão crescendo, é 
hora de investirmos também no desenvolvimento 
da indústria gaúcha, que já perdeu 15 pontos de 
participação no PIB Estadual nos últimos dez anos. 
Não podemos estimular que os nossos comercian-
tes adquiram itens de outros estados brasileiros, 
auferindo impostos fora do Rio Grande, gerando 
renda e empregos lá fora.” O dirigente espera que 
o governador José Ivo Sartori, assim como seu vice, 
o líder de classe José Paulo Cairoli, cheguem a um 
bom consenso sobre o tema. 

o prêmio

Os melhores do ano

A 31ª edição do Carrinho Agas concedeu 30 prêmios a 

empresas e personalidades que mais se destacaram em 

2014, na análise dos supermercadistas 
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Troféu na mão

A ervateira Rei Verde, de Erechim, 
recebeu o troféu por ser a Melhor Forne-
cedora da Erva-Mate, uma das duas novas 
categorias de 2014. “A satisfação e o orgulho 
são ainda maiores por sermos a primeira. O 
setor agora encontra-se estável, e o produto 
tem seu preço real de mercado. Eu diria que 
há uma ligeira melhora no consumo”, refletiu 
Otávio Luiz Vier, sócio-diretor. Outra indústria 
a receber prêmio recém-criado foi o Frigorífico 
Silva, de Santa Maria, dono da marca Best 
Beef, eleito o Melhor Fornecedor de Carnes. 
“O reconhecimento é o fruto de um trabalho 
que viemos fazendo com carne de qualidade e 
abate de animais até dois anos, em instalações 
de alta tecnologia. Queremos crescer 15% em 
2015”, disse o diretor Ivon da Silva Jr.

A fábrica paulista Fugini venceu na 
categoria Atomatados. “Temos 13 anos de 
mercado e ficamos contentes pelo reconhe-
cimento supermercadista gaúcho. Isso eleva 
o nosso ego e faz com que tenhamos mais 
vontade de produzir alimentos de qualidade 
e inovadores”, declarou Fabian Peruzzo, o 
gerente de área do RS. A catarinense Parati 
ergueu o troféu por Melhor Fornecedora 
de Sucos em Pó. “É sempre gratificante 
ser homenageado por um produto muito 
importante em nosso catálogo, que traga 
boa rentabilidade ao cliente e atenda à ne-

cessidade do consumidor”, destacou Eloir 
Chemin, gerente comercial. 

Duas cooperativas gaúchas de laticínios 
levaram o Carrinho Agas. A Santa Clara, na 
categoria Queijos, e a Piá, na categoria Iogurtes. 
“É nosso sétimo prêmio, valorizando o trabalho 
sério e ético junto aos supermercadistas e com-
pradores. Isso faz valer toda a nossa tradição 
de 102 anos no segmento lácteo”, contou o 
diretor administrativo e financeiro da Santa 
Clara, Alexandre Guerra. O presidente Gil-
berto Kny agradeceu a 11ª distinção pela Piá: 
“O compromisso diário com a excelência em 
todos os processos, desde o campo até a mesa 
do consumidor, garante produtos inovadores e 
de alta qualidade e gera bons negócios”.

Roberto Weidner, diretor de Vendas e 
Marketing da Eletrofrio, ergueu o troféu, 
entregue pela terceira vez no quesito Equi-
pamentos. “O consumidor é muito exigente 
e estamos felizes de poder satisfazê-lo. 
Tivemos crescimento acima de dois dígitos 
em 2014 e esperamos no mínimo 10% para 
2015”, comemorou. A metalúrgica Mor, de 
Santa Cruz do Sul, voltou a vencer no for-
necimento de Não Alimentos e considera o 
Carrinho a motivação para cada vez prestar 
melhor serviços. “Tivemos um ano muito 
bom, avançamos na diversificação de mix e 
crescemos 40%”, revelou o gestor comercial, 
promocional e corporativo da empresa, Nilo 
Marques de Oliveira.
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Os homenageados
O Carrinho Agas chegou à sua 31ª edição consagrando os exemplos de homens que começaram 

do nada e construíram empresas fortes e reconhecidas no mercado. De uma parte, o fundador 

de uma extensa rede varejista de eletroeletrônicos (Adelino Colombo, dono das Lojas Colombo, a 

quem foi entregue o prêmio Reconhecimento Agas), e de outra, o líder de uma grande indústria de 

produtos de limpeza (Gilmar Borscheid, dono da Girando Sol, o Empresário do Ano). As mulheres, 

por sua vez, foram representadas pela carreira determinada, lutadora e vitoriosa de Cláudia Sordi 

Pinheiro Machado, da JBS Aves, a Gerente de Vendas do Ano

“A
Gilmar Borscheid (Empresário do Ano)

Tricampeão agradecido 
gradeço a todos os supermercadistas, estou muito feliz e honrado. É apaixonante 
e difícil ser empresário no Brasil. É preciso trabalhar muito para manter a marca 
viva e competitiva. Nunca pensei que receberia tamanha honraria e lembrarei 

disso por toda a minha vida.” Assim o diretor-presidente da Girando Sol, Gilmar Bors-
cheid, agradeceu à Agas o prêmio Empresário do Ano 2014, distinção já destinada a 
Clovis Tramontina. Aos 49 anos, ele dirige a indústria de Arroio do Meio que faturou 
R$ 170 milhões no ano passado, com 11 famílias de produtos de limpeza, num total de 180 itens.

Casado com Marli Schulze, pai de três filhos, Gilmar trabalhou na roça com os pais até 1981, quando 
decidiu procurar emprego na cidade, encontrando vaga no ramo calçadista. A abertura de mercado aos sa-
patos chineses, contudo, provocou forte crise no Brasil e fechou a empresa que lhe dava sustento. Desafiado 
a encontrar uma alternativa de renda, identificou numa receita caseira de amaciante feita pela mãe, Irica, 
um negócio em potencial. A obstinação e a fé no sucesso, com vendas pela vizinhança, permitiram que a 
pequena fábrica, nascida em um galpão de 24m², crescesse a ponto de transformar-se numa unidade de 24 
mil m² pouco mais de duas décadas depois, exportando produtos.

Para o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, o empresário personifica a forma de trabalho em que 
a entidade acredita. “É um case de sucesso de um empresário que imprimiu em seus produtos a qualidade 
semelhante à dos líderes de mercado multinacionais, com preços mais baixos, resolvendo a equação custo/
benefício que o consumidor procura”, destaca. Segundo Borscheid, a distinção é fruto também do empenho 
de todos os seus colaboradores e apoio de sua família. “Nossa equipe tem se dedicado constantemente. A 
credibilidade do cliente é prova de que atingimos os resultados esperados”, ressalta. Com desempenho de 
tricampeão deste ano (venceu também nas categorias Amaciante e Promoção Comercial na ExpoAgas), a 
Girando Sol é a terceira maior premiada da história do troféu, com 19 conquistas.

Fo
to

s:
 P

at
ríc

ia 
Pa

es

c
ar

rin
h

o
ag

as
2

0
1

4



41(janeiro/fevereiro 2015) Revista AGAS

Adelino Colombo (Reconhecimento Agas) 

Trajetória exemplar 
ilho de pequenos agricultores, o homenageado com o Reconhecimento Agas de 2014 nas-
ceu em Farroupilha, na serra gaúcha, onde mora até hoje. Foi para a cidade trabalhar como 
balconista em um armazém de secos e molhados, tornando-se proprietário do estabeleci-

mento anos depois, graças a empréstimo bancário do qual ele só tinha 3% do valor e 90 dias para 
pagar. A vocação empreendedora não só permitiu a Adelino Raymundo Colombo cumprir com 
a fatura como, à frente do negócio, perceber um filão de mercado e maiores possibilidades de 
lucro com os aparelhos eletroeletrônicos. Ele comprava no atacado e vendia no varejo, de porta em porta. 
A Lojas Colombo, quinta maior rede de eletrodomésticos do Brasil, foi fundada em 1959. Em 2015, deverá 
abrir 15 novas unidades, chegando a um total de 277 nos três estados do Sul. Aos 83 anos, o empresário 
nem considera a hipótese de se aposentar. Cheio de energia, o fundador da cadeia ainda hoje comparece 
todos os dias ao escritório. Ele acredita na força do trabalho e no bom atendimento como estratégias de 
sobrevivência no mercado. Sempre que pode, visita uma das unidades espalhadas pelo país. “É uma grande 
honra ser escolhido, depois de 60 anos de trabalho no comércio. Não fosse a mudança de ramo, muito 
provavelmente estaria aqui nesta cerimônia também, mas em outra posição”, pontuou, agradecendo a 
homenagem da Associação Gaúcha de Supermercados no Carrinho Agas 2014.

Para o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, a vitoriosa trajetória de Adelino Colombo já seria um 
grande exemplo para todos da classe empresarial gaúcha, pelos resultados que seu trabalho frutificou, mas 
a sua atuação no presente, no cotidiano da empresa, é ainda mais admirável e inspiradora. “Gostaríamos 
de saudar sua inesgotável jovialidade e paixão pelo trabalho, que são um verdadeiro espelho para todos os 
empresários”, declarou na noite de homenagens. Neste mesmo ano, o empresário também recebeu, da 
Assembleia Legislativa do RS, a medalha do Mérito Farroupilha.

Cláudia Pinheiro Machado (Gerente de Vendas do Ano)

Multiatarefada e feliz 
açula de um caixeiro viajante pai de cinco filhos, Cláudia Sordi Pinheiro Machado sempre 
ouviu dele que seria vendedora. Ao sair da faculdade de Administração, em meados dos 
anos 80, conseguiu emprego em um banco. “Odiei”, ela resume. Foi para a Quaker, como 

assistente de vendas, numa época em que os pedidos chegavam por telex. Depois de 13 anos 
de trabalho, exigiu a promoção, e ganhou. “Meu chefe sabia que eu tinha medo de dirigir, e o 
primeiro cliente que me deu residia em Torres. A Freeway para mim era um bicho-papão. Fui 
chorando o tempo todo, mas consegui”, conta. Primeira mulher a receber o prêmio de Gerente de Vendas 
do Ano no Carrinho Agas, com passagens pela Lorenzetti e Sadia, Cláudia lidera na JBS Aves uma equipe 
composta por 37 vendedores no RS, cinco coordenadores e 53 promotores, atendendo 3,7 mil clientes por 
mês. Receber o prêmio, para ela, representou muito. “Num primeiro momento, fiquei surpresa, porque o 
Carrinho tem o tamanho do Rio Grande. Ser a primeira mulher ainda, nesse universo masculino, é motivo 
de felicidade. Se há 25 anos não havia muitas colegas de profissão, hoje percebo que evoluímos”, observa. 

Multitarefas, ela ensina a sua equipe a resolver os problemas que surgirem no mesmo dia, trazendo 
soluções para os clientes. “No setor de perecíveis, não podemos errar, porque o frango está lá na base e 
temos de vendê-lo. É preciso ser muito assertiva diariamente de modo a cumprir as metas”, explica. “É uma 
rotina de bastante responsabilidade, que nunca permite redução de números de vistas e pedidos, ao mesmo 
tempo em que se analisam novas propostas de negócios.” Casada há 25 anos, mãe de um economista e de 
uma estudante de Direito, ela valoriza o apoio da família no processo. “É um dos pilares da minha vida.” 
Para o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, “Cláudia consegue costurar, com simpatia e competência, 
um tratamento equânime a supermercadistas de todos os portes”.
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encedores do troféu do 
varejo gaúcho em 2014

V Veja quem são as empresas e 

personalidades premiadas no 

Carrinho Agas 2014
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Nestlé

Isabela

Cooperativa Santa Clara 

Nutrella

Fugini

Cooperativa Piá 

Neugebauer 

Nestlé

Unilever 

Frigorífico Silva 

Mondelez

Tondo (Orquídea) 

Melhor Fornecedor de Queijos

Melhor Fornecedor de Biscoitos

Melhor Fornecedor de 
Achocolatados

Melhor Fornecedor de Iogurtes

Melhor Fornecedor de Atomatados

Melhor Fornecedor de Pães 
Industrializados

Melhor Fornecedor de Artigos de 
Higiene e Beleza 

Melhor Fornecedor de Cafés

Melhor Fornecedor de Chocolates

Melhor Fornecedor de Massas

Melhor Fornecedor 
de Balas e Doces

Melhor fornecedor de Carnes



43(janeiro/fevereiro 2015) Revista AGAS

Cláudia Sordi Pinheiro 
Machado (JBS) 

Eletrofrio

Girando Sol 

Vonpar

Rei Verde 

Gilmar Borscheid (Girando Sol) 

 Oniz 

Vinícola Aurora 

Ambev

Parati

Adelino Colombo 

Girando Sol 

Mili Mor

Unilever

Suvalan

Imec

Fröhlich

Gerente Destaque do Ano

Melhor Fornecedor de VinhosMelhor Fornecedora de Amaciantes

Melhor Fornecedor de Erva-Mate

Melhor Fornecedor de 
Equipamentos

Melhor Fornecedor de 
Refrigerantes

Melhor Fornecedor de 
Sucos em Pó

Empresário do Ano

Melhor Fornecedor de Papéis
Melhor Fornecedor de 

Não Alimentos

Melhor Fornecedor de Sabão em 
Pó e LíquidoMelhor Fornecedor de Cervejas

Melhor Fornecedor de 
Sucos Prontos

Prêmio Sustentabilidade 
Agas BraskemReconhecimento Agas

 Anunciante do Ano na Revista AgasDistribuidor do Ano
Melhor Promoção Comercial na 

ExpoAgas 2013
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Fotos: Patrícia Paes/Cassius Souza

lashes do evento   
na Casa NTX 
F A comemoração promovida 

pela Agas congregou mais 

de 900 fornecedores, 

supermercadistas do RS, 

autoridades e imprensa 

na entrega de troféus que 

encerrou 2014
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           dos Super
mer cados Da Cas, Ari Carlos Da Cas, de 64 
anos, e seus dois irmãos, Jaci e Nelci Da Cas, 
administram a empresa há 26 anos. A loja, cujo 
nome foi inspirado no sobrenome da família, de 
origem italiana, existe há 53 anos  em Santa Maria. 
O supermercado passou de geração em geração 
e cresceu, ampliando o seu espaço de funciona
mento, o número de funcionários, a diversidade 
do seu mix de produtos e abrindo uma filial.

“Somos uma empresa familiar com mais 
de 50 anos de funcionamento e temos a tradi
ção de atender bem nossos clientes”, enfatiza 
o empresário. Conforme ele, por se tratar de 
lojas pequenas de bairro, é possível dar uma 
atenção praticamente personalizada ao shopper, 
fazendo com que ele se sinta membro da famí
lia Da Cas. De acordo com Ari, são atendidos, 
em média, cerca de 30 mil clientes por mês.

O empresário recorda que a empresa foi 
fundada pelo seu pai, Paulo Da Cas, em 1961, no 
bairro Nossa Senhora das Dores, em Santa Maria. 
No início, quando a loja funcionava como arma
zém de secos e molhados, Paulo trabalhava com 
sua esposa e um sobrinho. “Eu comecei a atuar na 
loja com apenas 11 anos”, conta Ari.  Em 1988, o 
empresário, Jaci e Nelci assumiram oficialmente 
a empresa. Os irmãos, trabalhando desde cedo 
no negócio da família, desenvolveram um espírito 
empreendedor que aplicaram na loja: “Nós obser
vamos uma demanda crescente no bairro Presi
dente João Goulart e abrimos lá a filial”, Ari relata. 

Segundo o empreendedor, em 1992, a área 
de loja da matriz quadruplicou, atendendo melhor 
os novos clientes, já que o número de moradores 

do bairro aumentou. Com o passar dos anos, a de
manda de clientes cresceu mais, e o supermercado 
passou por reformas. Já em 1996, os Supermercados 
Da Cas se integraram à Rede Super – primeira rede 
de supermercados independentes do Brasil –, surgida 
nesse mesmo ano. “Em 2005, sentimos a mesma ne
cessidade de ampliação para a filial e quadruplicamos 
a área de loja novamente”, explica o empresário.

Investimento que dá resultado

Atualmente, os sócios administram a 
loja matriz, que possui 300 m² e localizase 
em Santa Maria, no mesmo endereço onde 
tudo começou, e a filial, com 400 m², situada 
no bairro Presidente João Goulart, no mesmo 
município. Os Supermercados Da Cas dis
põem de três checkouts nas duas lojas e de 
40 funcionários. Ari afirma que a empresa foi 
agregando mais produtos, não só alimentícios. 
Sobre o futuro da empresa, o empresário diz 
que a intenção é progredir cada vez mais. “Até o 
momento, estamos com crescimento de 14%, 
esperamos fechar o ano com 15% e manter 
esse número para 2015”, calcula Ari.

o sócio-proprietário   

T  radição e
empreendedorismo

Tradição familiar e bom atendimento ao 

cliente garantem a fórmula do sucesso dos 

Supermercados Da Cas. Desde que começou 

a funcionar, em 1961, a loja foi dirigida por 

diferentes membros da família e já teve sua 

área aumentada, até ganhar uma filial
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 com experiência nos setores ad-
ministrativos, tecnológicos e de engenharia de 
produção, Antonio Morsch fundou, em 1996, a 
Visual Mix, uma empresa que disponibiliza soluções 
em automação comercial. O empresário, com vasta 
experiência no varejo e em consultoria de Tecno-
logia da Informação – voltada para a automação –, 
participou de projetos pioneiros de automação para 
frente de loja no Brasil. Atualmente, a empresa está 
sediada em Alphaville, São Paulo, e atua em 25 
estados brasileiros e em países da África.

Segundo a diretora comercial, Roseli Morsch, a 
Visual Mix é inovadora por tradição. Ela explica que 
a automação começou através da digitação de códigos 
numéricos, que logo foram substituídos por códigos 
de barra, viabilizando a leitura do scanner. Com a 
mudança no padrão de identificação dos produtos, 
foi implantado o sistema em que o próprio cliente 
pode registrar suas compras, que são reconhecidas 
pelo código de barras, o self check-out. “Somos a pri-
meira empresa brasileira a operacionalizar o sistema”, 
afirma Roseli. De acordo com ela, esse auxílio tec-
nológico permite que o varejista disponha de apenas 
uma operadora para até seis self check-outs. Além 
disso, ela diz que seu cliente diminui a rotatividade 
de operadoras frente de caixa e as perdas, melhora o 
fluxo de loja e o atendimento ao shopper, que faz as 
compras e o pagamento sozinho. “Ver uma criança de 
8 anos, acompanhada pelos pais, realizar uma compra 
sozinha foi gratificante e prova que nosso sistema 
pode ser  facilmente operado”, enfatiza Roseli. Ela 
acrescenta que a Visual Mix criou o check-out con-
vertible, que funciona como um PDV normal e, na 
falta de operador, como um self check-out.

Tecnologia a 
favor da praticidade

Além disso, a empresa inovou com a 
tecnologia touch screen e com a recicladora 
de notas nos PDVs. Para facilitar a contagem 
do troco, a veracidade das notas no momento 
da compra e evitar quebra de caixa, o cliente 
insere o dinheiro na recicladora e recebe seu 
troco mais rápido. A gerente diz que ao utilizar 
esse equipamento “o operador de caixa não 
tem mais contato com o dinheiro, sua função é 
atender bem o cliente”. Ela salienta que, além 
de o cliente ter toda a atenção do operador e 
ser mais bem atendido, o equipamento agiliza o 
processo de compra, evitando as temidas filas. 
“O varejista está procurando maneiras novas 
para atender o shopper, e a Visual Mix tem se 
preocupado em satisfazer suas demandas e até 
antecipar soluções tecnológicas”, afirma Roseli, 
destacando que a relação entre sua empresa e 
os lojistas está crescendo cada vez mais.

formado e 

Tecnologia e
automação
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A Visual Mix introduziu ao mercado 

varejista sua tecnologia, possibilitando 

mais agilidade e segurança ao setor. 

A empresa paulista foca seu trabalho 

em inovação para o autosserviço
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Uva e pêssego são os novos sabores da linha de sucos 
Frutein, bebida produzida com o soro do leite. O lança-
mento amplia para seis a diversidade disponível no mer-
cado, que já dispunha dos sabores laranja, limão, maçã e 
maracujá, em embalagens de 1 litro. O soro do leite reúne 
proteínas, cálcio e fósforo, entre outros nutrientes. 

A Fritz & Frida aproveita o verão para lançar o 
Néctar Fritz & Frida, com mix composto pelos sabores 
laranja, uva, maracujá e pêssego (em embalagem longa 
vida de 1l) e laranja e uva (embalagem de 200ml). 
O produto é fonte de vitaminas A e D e contém até 
40% de suco em sua composição. A Fröhlich possui 
mais de 13 mil pontos de venda no RS.

Chegam ao mercado as bebidas de soja Tuo, 
nova marca da Cooperativa Santa Clara. Nas versões 
Laranja, Maçã, Uva, Original e Original Zero, as 
embalagens de 1 litro pretendem posicionar a marca 
de forma descontraída perante o consumidor, com 
design moderno e contraste de cores. 

Os novos biscoitos de chocolate Duni Black 
chegam ao mercado com recheios de Baunilha, 
Chocolate e Morango. Os lançamentos da Coroa 
são comercializados em embalagens azuis de 120g, 
mesclada com cores correspondentes aos recheios: 
vermelho para morango, azul para baunilha e 
marrom para chocolate.Tirol Sucos ganham 

dois novos sabores

FröhlichNéctar de 
frutas para o verão

SanTa clara Nova marca 
de bebidas com soja

GermaniBiscoitos 
recheados em três sabores
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Uma loja bem-cuidada e higiênica pode fazer muita diferença na 

captação de novos clientes e manutenção dos antigos. A limpeza 

dos supermercados é essencial porque influencia na imagem que 

estes estabelecimentos têm perante o públicoHigiene e beleza
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Hortifrútis
setor de frutas, verduras e legumes merece 
receber uma atenção especial da equipe de 

limpeza. Nele, os alimentos são constantemente 
manipulados por clientes, gerando altos riscos 
de contaminação. O uso de produtos tóxicos ao 
redor da área também é um problema. A higie-
nização no local deve ser realizada três vezes ao 
dia, sempre com desinfetante e água sanitária 
– atentando aos componentes destes. Uma 
dica interessante é a reposição diária: renove o 
conteúdo da seção cotidianamente, impedindo, 
por exemplo, a acumulação de frutas já putre-
fatas. A boa lavagem das mãos, unhas, pulsos, 
cotovelos e meio dos dedos é necessária mesmo 
que o funcionário utilize luvas. Por este motivo, 
pias – para uso dos trabalhadores e clientes – 
devem ser disponibilizadas pela loja. 

Fluxo constante
specialmente em épocas festivas e finais e inícios 
de mês, o tráfego de pessoas dentro da loja cos-
tuma ser elevado. As paredes, pisos e vidros são 
os mais afetados nestas situações. Para preservar 
a aparência dos ambientes, é indicado que sejam 
lavados constantemente. Porém, essa limpeza 
não se limita meramente a questões estéticas: 
a segurança da clientela e funcionários também 
está em jogo. Afinal, um chão molhado pode 
levar a quedas, principalmente entre crianças 
e idosos. Nesta hora, a escolha de produtos 
apropriados é indispensável, até mesmo para não 
prejudicar a estrutura física do supermercado 
(com manchas e arranhões, por exemplo). 

O
Contenção

e o entorno de seu supermercado é lamacento, 
arenoso ou contém pedregulhos, a colocação 

de barreiras de contenção se torna necessária. É 
fundamental a disposição de tapetes e capachos de 
borracha na largura total do chão em frente às portas. 
São eles que vão impedir objetos indesejáveis de serem 
trazidos pelo cliente para dentro do estabelecimento. 
Assim, evita-se que a sujeira da rua se espalhe pela loja 
ou danifique o piso. Repensar a escolha do assoalho 
também é válido: porcelanatos foscos e brilhosos são 
permitidos, mas mármores porosos devem ser evitados, 
porque acumulam mais sujeira.  
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Gôndolas, carrinhos e check-outs 
trabalhoso, mas os produtos das prateleiras precisam 
ser espanados, um a um. Para pacotes, um pano seco é 

o suficiente; entretanto, latas exigem limpeza com álcool. 
Os carrinhos, por transitarem em estacionamentos e na rua, 
são fontes sérias de contaminação. Além disso, é comum 
alimentos ou bebidas vazarem, deixando a superfície gru-
denta e propensa à aglomeração de insetos. Os check-outs 
sofrem com o mesmo problema: os próprios operadores de 
caixa devem ser instruídos a higienizarem o local diversas 
vezes ao longo do dia. O proprietário da loja possui um 
papel importante nesse sentido: escolher móveis e equi-
pamentos acessíveis à higienização, facilitando a sua vida 
e a do funcionário. 

É

Tecnologia
m investimento imprescindível para o em-
presário é com as tecnologias de limpeza: 

produtos químicos, maquinário e acessórios. 
Obviamente, a preocupação com os custos destes 
equipamentos é natural. Todavia, esta não deve ser 
pensada sem levar em conta os benefícios que 
podem trazer os aparelhos. Adquirir instrumen-
tos de qualidade, ainda que caros, acaba sendo 
mais benéfico do que poupar com imitações de 
baixo nível. Afinal, a longo prazo, a economia de 
energia – e até mesmo de mão de obra – propor-
cionada por eles faz valer o seu valor. As lavadoras 
de piso de alto tráfego, por exemplo, realizam o 
trabalho de limpeza e secagem do chão da loja 
quatro vezes mais rápido do que um funcionário 
normal seria capaz, além de gastarem, em média, 
cinco vezes menos água. 

U
Treinamento

or último, funcionários bem-preparados são 
a chave para um estabelecimento asseio. Eles 
precisam entender a importância da organiza-
ção e rotinas de limpeza, ficando alerta para o 
fato de que certos equipamentos têm normas 
de higienização e uso diferentes, determinados 
pelo próprio fabricante. Diluir detergentes 
e saneantes ignorando as recomendações do 
rótulo do produto, por exemplo, é proibido 
pela Vigilância Sanitária. Logo, investir no 
treinamento de empregados a fim de que 
mantenham boas práticas e aprendam um 
pouco mais sobre químicos e logística é uma 
excelente opção. 

P

Fiambreria, açougue e peixaria
or serem seções críticas, que podem dar 
origem a um mau cheiro nada atrativo aos 
consumidores, a fiambreria, açougue e peixaria 
exigem limpezas constantes. Espaços como 
os de preparação e câmara fria – e demais 
locais em que o acúmulo de sangue é maior 
– precisam ser lavados, minimamente, quatro 
vezes ao dia; os balcões de exposição têm de 
ser higienizados nos finais de expediente. 
Recomenda-se, ainda, trabalhar apenas com 
peças desossadas já prontas para a venda 
(limpas e armazenadas em caixas). Também 
é ideal colocar todos os resíduos alimentícios 
(como peles e gordura) no lixo. Os sacos plás-
ticos contendo os restos não devem ficar nas 
imediações do açougue por muito tempo. 
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Fontes consultadas: Ana Helena da Cunha Maia, médica veterinária na Vigilância Sanitária de 
Porto Alegre, e Olírio Bortolon, proprietário do Supermercado Bortolon (Vacaria)
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Após criar o blog Mulher de Sardas há 7 
anos, Beta Lotti se tornou uma das jornalistas 
gaúchas de maior influência em se tratando de 
questões do universo feminino. Somente sua 
página do Facebook já reúne mais de 100 mil 
admiradores; no Twitter e Instagram, são, respec-
tivamente, 4.225 e 29.900 seguidores. Seu canal 
no YouTube conta com 31 mil inscritos e 758.953 
visualizações. Autora da obra “Amar é Crônico”, 
a blogueira autodescreve-se como delicada e 
sentimental. “O livro fala sobre o amor e todas 
as suas fases. É composto por diversas crônicas, 
cartas e poesias, baseadas nas minhas vivências 
pessoais”, explica. Em Mulher de Sardas, ela 
compartilha histórias e dicas de moda, beleza, 
decoração e festas de casamento. 

Beta comparecerá a seis das sete praias por 
onde a Escola Móvel passa nos meses de janeiro e 

Projeto Verão

fevereiro: Pinhal, Cidreira, Imbé, Capão da Canoa, 
Capão Novo e Atlântida Sul, fazendo-se ausente 
apenas em Quintão, por causa de viagem na data. 
A jornalista ensinará técnicas para a produção de 
um blog de sucesso e manutenção eficiente de 
redes sociais. Também será responsável por rodas 
informais de discussão, sorteio de brindes e sessões 
de autógrafo, respondendo às perguntas de seus 
fãs. “O foco dos encontros está em esclarecer as 
dúvidas de jovens entre 12 e 25 anos, público ao 
qual meus escritos são dirigidos.” As atividades 
ministradas por Beta ocorrem nos sábados, das 16h 
às 17h30. “O incentivo à cultura é algo que sempre 
me motiva. Achei fabuloso o fato de podermos 
levar essa troca tão bacana para as leitoras em várias 
praias. Gostei muito do convite feito pela Agas e 
espero fazer um bom trabalho”, conta. 

 Outras ações gratuitas também estão 
programadas para a sexta edição do Projeto Verão 
Agas. Uma delas é a tradicional Carreta Kids, em 
parceria com a Escola Dora Dimer, que acontece 
nas sextas-feiras, das 14h às 16h30, e suporta 50 
participantes. Nela, as crianças constroem brin-
quedos e brindes com o auxílio de instrutores. As 
inscrições, abertas a todos os veranistas, podem 
ser realizadas no local. Mais informações pelos 
telefones (51) 2218-5200 e (51) 9861-9626.

A partir de janeiro, o litoral gaúcho recebe a sexta edição do Projeto Verão Agas. Por meio 

da Escola Móvel De Olho no Futuro, diversos workshops gratuitos serão realizados para o 

público das principais praias do Estado

Escola Móvel traz oficinas com Beta Lotti

Janeiro

Quintão de 07/01 a 10/01
Pinhal de 14/01 a 17/01
Cidreira de 21/01 a 24/01
Imbé de 28/01 a 31/01

Fevereiro

Capão da Canoa de 04/02 a 07/02
Capão Novo de 11/02 a 14/02
Atlântida Sul de 18/02 a 21/02
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A Agas, em parceria com o Senai e Senac, 
acaba de formar sua primeira turma no curso 
gratuito de Boas Práticas em Refrigeração. As 
aulas, ocorridas em 3, 5 e 7 de novembro, foram 
ministradas pelo técnico Gefferson Rodrigues 
de Moura e tiveram duração de 8 horas diárias. 
O curso é composto por uma parte prática, 
conduzida no Senai Visconde de Mauá, e outra 
teórica, realizada na Agas. A classe contou com 18 
participantes, que receberam, ao fim do projeto, 
um certificado assinado pela Cooperação Alemã 
para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ) e um 
registro no Cadastro Técnico Federal (CTF) do 
Ibama. Futuramente, esses dois requisitos serão 
obrigatórios para os trabalhadores do setor. 

O objetivo da iniciativa é diminuir a emissão 
dos hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) na atmosfe-
ra, uma vez que o Brasil tem um plano de redução 
do consumo desses gases em 16,6% até 2015. Os 
HCFCs, utilizados principalmente em aparelhos 
de ar-condicionado, máquinas de refrigeração e 
na composição de espumas para a produção de 
diversos objetos, promovem a deterioração da 
camada de ozônio, que protege todas as formas 
de vida do planeta da ação dos raios ultravioleta 
emitidos pelo sol. Buracos nessa camada levam 
ao aquecimento global, um fenômeno climático 

causado pelo aumento da temperatura dos mares 
e da superfície terrestre. Atualmente, esta é uma 
das maiores ameaças à civilização humana.

Os vazamentos de tubulações em balcões de 
resfriamento de supermercados podem ser um 
problema sério para a natureza. O curso foi desen-
volvido visando à necessidade de proteção do meio 
ambiente e, consequentemente, de alteração desse 
contexto desvantajoso. Por meio dele, formam-se 
profissionais capacitados a manter práticas favorá-
veis em relação às perdas de fluidos frigoríficos. 

“O apoio da Agas tem sido essencial para 
o curso. Por meio dela, conseguimos fechar um 
grupo de colaboradores realmente interessado em 
ampliar seus conhecimentos e impedir futuras 
catástrofes ambientais”, conta Marta Maria Bra-
ckmann, coordenadora de Projetos de Inovação 
do Núcleo de Educação Profissional do Senac. 
Fábio de Medeiros, um dos formandos da primeira 
turma, comenta que a experiência foi bem posi-
tiva: “Gostei muito das aulas e do que aprendi. É 
importante saber como impedir os vazamentos, 
se isso vai ajudar as futuras gerações”.

Em dezembro, a Agas discute, junto ao Senai, 
a possibilidade da criação de novas turmas para 
2015. Interessados em participar podem obter mais 
informações pelo telefone (51) 2118-5200.

Boas Práticas em Refrigeração
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O curso de linguagem brasileira de sinais 
(Libras), realizado pela Agas junto à Secretaria 
Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social 
(Smacis) de Porto Alegre, retornará em 2015 
com três turmas distribuídas entre os níveis de 
dificuldade fácil e intermediário. A iniciativa for-
mou duas classes no ano de 2014, que seguirão 
especializando-se no próximo módulo a partir do 
dia 25 de março. Já as aulas dos iniciantes come-
çam em 30 de abril. As atividades são conduzidas 
pela Federação Nacional de Educação e Integração 
dos Surdos (Feneis). 

Muito mais do que um simples complemento 
à formação dos trabalhadores, a oficina de Libras é 
uma maneira de incluir socialmente a comunidade 
de deficientes auditivos. Para os empresários, os 
benefícios estão em poder atender apropriada-
mente toda uma parcela da população que, em 
situações normais, não poderia, por exemplo, 
ser compreendida ao pedir informações sobre os 
produtos que está adquirindo nos supermercados. 
Segundo dados do censo de 2010 realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), cerca de um quarto dos brasileiros tem 
algum tipo de deficiência.

O secretário de Acessibilidade e Inclusão 
Social, Raul Cohen, acredita que todos os estabe-
lecimentos deveriam contar com, no mínimo, um 
funcionário munido do conhecimento de Libras. 
“Afinal, as pessoas com dificuldades auditivas tam-

bém realizam tarefas cotidianas, como ir ao banco 
ou comprar mantimentos em lojas. E não apenas 
isso: se o dono ou gerente de um supermercado é 
capaz de conversar em linguagem de sinais, abre-se 
um espaço para o surdo no mercado de trabalho.  
Logo, a parceria com a Agas e o interesse do setor 
se mostram muito importantes nesse sentido”, 
explica. A iniciativa procura ensinar o idioma aos 
gestores de recursos humanos, que instruem os 
demais colegas de trabalho, preparando a empre-
sa para o atendimento desse público. A analista 
de RH do Asun Supermercados (Porto Alegre), 
Samantha Carvalho, participou de uma das tur-
mas e cresceu de diversas maneiras aprendendo 
Libras. “Eu lido diretamente com as admissões 
e entrevistas, então é conveniente para mim não 
precisar mais ficar escrevendo bilhetinhos ao lidar 
com uma pessoa surda. Agora, posso sempre fazer 
os sinais”, relata.

O curso é gratuito e tem duração de três 
meses, com carga horária de 60 horas e aulas 
ministradas uma vez por semana. O conteúdo 
é formado por dicas de vocabulário, introdução 
à linguagem, cumprimentos, termos específicos 
do mundo dos negócios, alfabeto datilológico e 
numerais. Interessados em ampliar seus horizontes 
podem se inscrever ligando para o departamento 
de capacitação da Agas, no telefone (51) 2118-
5200, ou através do e-mail cursos@agas.com.br. 
As vagas são limitadas em 25 pessoas por turma. 

Curso de Libras retorna em 2015
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As inscrições para o curso livre de Gestão 
em Supermercados (GES) do ano de 2015 já 
estão abertas. As cidades de Osório, Porto Ale-
gre e Soledade receberão turmas compostas por 
um máximo de 45 pessoas. O diretor da Agas 
Cesion do Nascimento Pereira (Super Novo, de 
Capão Novo) ressalta a importância do GES, 
argumentando que é uma ótima maneira para os 
empresários do setor reciclarem o conhecimen-
to de seus funcionários. “Esta é uma formação 
específica para lojas, abrangendo as várias áreas 
relacionadas aos supermercados. Sempre ouvi-
mos elogios dos participantes, que consideram 
a formação como essencial, tanto devido àquilo 
que lhes é passado pelos instrutores quanto em 
razão da troca de informação entre os colegas.” 
Em Soledade, a turma in company da Rede Agro 
tem previsão de início das suas atividades para 
o mês de abril. Na capital e em Osório, as aulas 
começam em março, respectivamente nos dias 17 
e 12. “É o primeiro ano em que vamos dispor de 
uma turma de gestores no litoral gaúcho, o que é 
um grande avanço”, comenda ainda o diretor. 

O curso livre, com duração de um semestre, 
é dividido em seis módulos. No primeiro, que dis-
cute a administração, estudam-se metodologias 
de pesquisa, planejamento, compras e negociação. 
Em seguida, no segundo módulo, os participantes 

Inscrições abertas para o GES Litoral, 
Porto Alegre e Soledade

aprendem sobre gestão de pessoas, com aulas 
de liderança, motivação, comunicação e outras. 
O terceiro abarca tópicos de marketing, como 
atmosfera de loja, as tendências do mercado e 
hábitos de consumo. No quarto, desenvolvem-se 
os conhecimentos jurídicos através do aprendi-
zado de direito do trabalho e do consumidor, 
prevenção de ações judiciais, fiscalização e res-
ponsabilidade ambiental. Gestão financeira é a 
temática do quinto momento, que trabalha com 
custos, precificação, tributação, fluxo de caixa e 
rotinas contábeis. O sexto e último módulo ensi-
na práticas de operação de loja, abrangendo uma 
variedade de assuntos: tecnologia de informação, 
estocagem e armazenamento logístico, perecíveis, 
incêndios e perdas.

O GES, em seus sete anos de existência, 
formou mais de 750 gestores. Recentemente, 
três turmas receberam seus diplomas – duas de 
Porto Alegre (sendo uma delas do UniSuper) e 
outra de Bagé (do Peruzzo Supermercados). Aque-
les que desejam participar das próximas classes 
podem enviar um e-mail para cursos@agas.com.
br, informando o nome, telefone e empresa na 
qual trabalham. Após, a Agas entrará em contato 
para envio da ficha de cadastro. Não há uma taxa 
de matrícula e a primeira parcela deve ser paga 
somente no mês seguinte ao início das aulas. 
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                                     Supermercado Maccari 
existe desde 1983. Entretanto, sua história 
começa muito antes disso, com a Pedro Mac-
cari e Irmãos Ltda., fundada em 1º de março 
de 1966. A empresa, que hoje investe nos 
setores imobiliário e varejista, foi criada por 
Pedro Maccari, originário de Flores da Cunha, 
município do interior do Rio Grande do Sul. 
Mais velho entre os irmãos, Pedro mudou-se 
ainda jovem para Porto Alegre, onde comprou 
o pequeno armazém Nossa Senhora de Lourdes, 
transformando-o em um supermercado de me-
nores proporções em 1974. 

Após o estabelecimento passar a ser cha-
mado de Supermercado Maccari, seu tamanho 
foi ampliado em aproximadamente cinco 
vezes ao longo dos anos, avançando de 200 
para mais de mil metros quadrados. Todavia, 
a fim de não ocasionar declives na qualidade 
de atendimento, a empresa não pretende au-
mentar o número de lojas. Segundo Pedro, 
para um futuro próximo, planejam-se somente 
expansões adicionais. “Queremos oferecer 
o melhor possível a todos os consumidores. 
Temos clientes que nos acompanham há duas, 
três décadas. Valorizamos a fidelidade e a ma-
nutenção de uma boa imagem entre os antigos 
e novos fregueses. Essa é a nossa principal pre-
ocupação. Trabalhamos focados nesse ideal.”

Logo após a abertura do mercado, Pedro 
também adquiriu um caminhão com o qual rea-
lizava longas viagens até São Paulo para comprar 
abundantes quantidades de produtos. Assim, 
possibilitou o comércio por atacado em sua loja. 
“Sempre vendemos para muitas creches, esco-

las e instituições de grande porte. O Hospital 
Espírita e o Divina Providência, por exemplo, 
costumam fazer negócio conosco. O Colégio 
Nossa Senhora da Glória também”, explica. 

O supermercado é filiado à Agas desde a 
sua criação e alcançou o décimo lugar em fa-
turamento por check-out no ranking de 2013. 
Atualmente, localiza-se no bairro Glória, em 
Porto Alegre, e tem como proprietários oito 
dos irmãos Maccari. Nele, estão presentes oito 
check-outs e diversas seções administradas por 
51 funcionários. Entre elas, destacam-se em 
vendas o açougue, fiambreria, padaria/confeita-
ria, hortifrútis, bazar, floricultura, confecções, 
papelaria e mercearia. “Temos muita força aqui 
pela região. Alguns dos nossos clientes vêm de 
longe, apenas objetivando comprar no Maccari. 
Isso é gratificante, porque mostra que estamos 
fazendo um bom trabalho. Nos esforçaremos 
para continuar evoluindo e agradando ao públi-
co cada vez mais”, conta Pedro. Em média, o 
estabelecimento atende 48 mil consumidores ao 
mês. Em 2014, o crescimento ficou em torno de 
15%; para 2015, a previsão é de 10%. 

oficialmente, o 

Tradição no
bairro Glória

Décimo colocado na categoria  

de faturamento por 

check-out no Ranking Agas 2013,  

o Supermercado Maccari atua há 

mais de 40 anos no mesmo local

Divulgação/Supermercado Maccari
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Eliézer Monteiro Gerente geral da M&TA Assessoria e instrutor da Agas 

supermercadista vem sofrendo visivel-
mente com o elevado índice de turnover de seu 
quadro funcional, ou seja, as admissões e rescisões 
de empregados na empresa, sendo que a captação 
e a manutenção de recursos humanos tem sido a 
grande dificuldade do empresariado desse ramo.

Cumpre destacar que o final de ano é 
um dos períodos em que o faturamento dos 
supermercados mais se eleva, isto devido aos 
preparativos festivos, razão pela qual é de 
grande importância que os supermercados 
utilizem esta oportunidade sazonal para au-
ferirem maior lucratividade. Contudo, com 
maior movimentação de clientes consumindo 
nas lojas, é necessário que a equipe esteja em 
número adequado para atender à demanda com 
qualidade no atendimento e sem sobrecarregar 
os trabalhadores já existentes. 

Os estudos estatísticos têm mostrado que 
o setor supermercadista é um dos que possuem 
o maior índice de rotatividade de pessoas, o que 
certamente é um dos principais fatores negativos. 
Ademais, contratar e demitir trabalhadores gera 
alto custo para a empresa, sem falar na perda do 
capital intelectual. O salário não é o único e o 
principal fator responsável pela dificuldade em 
contatar e manter trabalhadores, também podemos 
elencar a necessidade de se trabalhar em domingos/
feriados e horários de trabalho excessivos.

Mesmo na sazonalidade, contratar bem é um 
requisito essencial, sendo o melhor momento de 
esclarecer tudo ao novo trabalhador, transmitindo 
a missão, visão e valores, bem como o que a em-

o setor presa pode lhe oportunizar e o que espera dele. 
O registro do empregado, anotação na CTPS, 
fornecimento dos documentos do contrato de 
trabalho e esclarecimento das regras são funda-
mentais nessa etapa, pois além de cumprirem a 
legislação trabalhista, a empresa estará preparada 
para enfrentar o e-social, demonstrando que a 
empresa é séria e que valoriza seu profissional.

Uma medida a ser adotada quando há um 
acréscimo extraordinário de serviços é a contra-
tação de temporários através da Lei 6.019/74.

Quanto aos empregados já inseridos na 
equipe, é importante propiciar motivação e des-
pertar continuamente o desejo de permanecer 
na empresa, para isto políticas de incentivos, sa-
lários e promoções são bem-vindas. Premiações 
por atingimento de metas, inserir um plano de 
cargos e salários, gratificações por trabalhos em 
dias não úteis, um bom ambiente de trabalho e 
reuniões periódicas envolvendo toda a empresa 
são algumas técnicas favoráveis.

O certo é que cada vez está mais difícil de 
captar novas pessoas e manter os que já atuam 
na empresa, motivo pelo qual a melhor solução 
é ter uma boa gestão do departamento pessoal 
,com profissionais capacitados para tal atri-
buição, tendo que haver um plano estratégico 
e de ação eficiente, a fim de manter a equipe 
de trabalho motivada e empenhada na produ-
tividade e nos resultados almejados. Com isto 
se facilitará a retenção de talentos, mesmo em 
períodos de sobrecarga em que a organização e 
o planejamento são essenciais neste sentido. 
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Ana Helena da Cunha Maia Médica veterinária da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de Porto Alegre

de supermercados se caracteriza por 
ser um estabelecimento que funciona como 
se fossem vários estabelecimentos num só. 
Quando se trabalha com alimentação deve-se 
ter claro o conceito de alimentos seguros, que 
são aqueles que não apresentam perigos físicos, 
químicos e biológicos que possam causar danos à 
saúde do consumidor. Portanto, na atividade de 
produção de alimentos são envolvidas diversas 
variáveis, as quais necessitam ser conhecidas, 
minimizadas e controladas. 

Para ofertar à população alimento seguro é 
importante que o gestor em sua rotina conheça as 
variáveis que podem afetar a segurança. São elas: 
controle integrado de pragas; manutenção e higie-
nização de equipamentos, utensílios e instalações; 
controle da qualidade da matéria-prima; controle 
de temperatura dos alimentos expostos e armaze-
nados; acondicionamento e armazenamento dos 
alimentos; asseio corporal, uniforme e hábitos de 
higiene dos manipuladores e capacitações periódi-
cas em segurança do alimento, bem como gestão 
integrada de resíduos sólidos.  

É importante destacar que as atividades 
desenvolvidas devem envolver a sustentabilida-
de, uma vez que atualmente o conceito não se 
restringe apenas à capacidade do ser humano em 
interagir com o mundo, preservando o meio am-

o ramo biente para não comprometer os recursos naturais 
das gerações futuras. O conceito é mais complexo, 
envolvendo questões sociais, energéticas, econô-
micas e ambientais.

Ao olharmos para o ambiente de um super-
mercado, nos deparamos com um local que traba-
lha com portas abertas, com grande circulação de 
pessoas, com equipamentos e estantes espalhadas 
ao longo da área de venda. Tal cenário favorece 
o acesso e abrigo de pragas, sendo necessária a 
obrigatoriedade de terem equipamentos de refri-
geração eficientes, com acessibilidade de limpeza 
e manutenção e limpeza efetiva.

Outra questão importante em que devemos 
pensar é quem são os fornecedores dos produtos 
ofertados, há muitas empresas cujas marcas não 
são consagradas. É necessário ter registro dos al-
varás sanitários. Para todo produto que chega até 
o supermercado o veículo deve estar adequado e 
possuir licença de transporte para alimentos.

Devido à diversidade de áreas de produção e 
manipulação de alimentos, uma figura que se faz 
necessária neste cenário é o Responsável Técnico 
(RT), aquele profissional com nível superior nas 
áreas afins. É uma peça de extrema importância 
na busca da garantia do alimento seguro, o qual 
deve ser ofertado sempre.

oferta de  
alimentos seguros 
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Matheus Viezzer Presidente da Agas Jovem

supermercadista gaúcho é historicamente 
um berço de grandes líderes do varejo brasileiro. Foi 
assim no passado e está sendo assim com o notável 
trabalho que o presidente Antônio Cesa Longo tem 
desempenhado, durante os últimos anos, ante a nossa 
Agas, com relevantes conquistas para o segmento e 
para a economia. Trabalhar neste setor exige atenção, 
esforço e, até pela carga horária desgastante, paixão 
pelo negócio. Isto, por vezes, faz com que o super-
mercadista concentre seus esforços em ações de 
curto prazo, flexibilizando as mudanças nas empresas 
sob a luz das necessidades da economia e, afinal, dos 
consumidores – cada vez mais exigentes e atentos.

 
Mas é preciso que, sob um prisma mais amplo, 

pensemos adiante e trabalhemos pelo todo: é justa-
mente pensando nisso que em 2003 criou-se o Agas 
Jovem, departamento para o qual fui honrosamente 
convidado a atuar como presidente nos próximos 
dois anos. Mais que os programas de treinamento e 
qualificação desenvolvidos, o trunfo do Agas Jovem 
está na possibilidade de troca de conhecimentos, no 
compartilhamento da solução de problemas comuns. 
A maioria dos gestores de supermercado, sobretudo 
os mais jovens, inicia nas atividades operacionais da 
loja – para só depois galgar um posto de liderança. 
Esta é a maior escola que um supermercadista pode 
ter, mas não é suficiente: precisamos sair da caixa, 
é imperativo que busquemos o diferencial, que 
conheçamos os métodos, processos e sacadas que 
estão escondidos (ou às vezes bem à mostra) no 
mercado. Por isso a participação no Agas Jovem é 
tão rica: operações e metodologias simples para uma 

o setor empresa podem fazer toda a diferença para outra, e 
só quem troca informações pode perceber isso. Para 
mim, é um desafio: as gestões anteriores tiveram 
nomes de peso que alçaram o Agas Jovem a um lugar 
de vanguarda entre as entidades de classe jovens 
do RS. O precursor foi Cristian Bergesch, e depois 
sucederam-se Lindonor Peruzzo Júnior, André De 
Cesaro, Patrique Nicolini Manfroi, Tiago Zaffari e, 
mais recentemente, Caroline Righi, que está me 
deixando um legado de muito trabalho e realizações.

 
Sob a liderança de Caroline, o Agas Jovem 

consolidou-se como um grupo sério, essencialmente 
varejista e disposto a atingir, com foco em resultados, 
todos os elos da cadeia: fornecedores, outras enti-
dades de classe e os varejistas que serão sucedidos 
em um futuro nem tão distante. Por isso, mais que 
convidar os jovens supermercadistas a se engajarem 
nesta campanha, queremos convocar os sucedidos, 
os empresários que consagraram os supermercados 
gaúchos como os melhores da América Latina, os 
nossos pais, tios e avós, para que incentivem seus 
sucessores a participarem conosco. O Agas Jovem 
seguirá promovendo cursos, oficinas, viagens técnicas 
e o estreitamente de relações, para que no futuro 
mantenhamos este setor tão pujante e unido como 
é agora. Este é o recado inicial que gostaríamos de 
deixar, mas não sem assumirmos o compromisso de 
honrar o cargo que nos está sendo entregue: o Agas 
Jovem vai prosperar com a união, o otimismo e a 
coragem para enfrentar os desafios que estão em 
nosso DNA supermercadista. Afinal, a continuidade 
do setor depende de todos nós.

Pela continuidade
      do setor
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representantes

Associação Gaúcha dos 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320

CEP 90240-610

Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 2118-5200

www.agas.com.br

agas@agas.com.br

Presidente
Antônio Cesa Longo

Vice-presidentes
Ademar Pedro Cappellari 

Augusto de Cesaro 

Cláudio Zaffari 

José Humberto Tischler 

Sérgio Zaffari

Diretores
Ademir Gasparetto 

Ana Saling 

Antônio Alberto Righi 

Antônio Ortiz Romacho

Luiz Fábio Jordão Martinelli Filho

Cesion do Nascimento Pereira 

Cláudio Ernani Neves

Cláudio Schwerz 

Eduardo Cidade 

Ezequiel Stein 

Jairo Libraga 

José Reni M. dos Santos 

Lindonor Peruzzo 

Luiz Carlos Carvalho

Manuel Ademir Pereira 

Olirio Bortolon

Patrique Nicolini Manfroi

Paulo Fernando Pfitscher

Pedro Jacó Schneider

Raymundo Renero Beltrame Neto

Ugo Dalpiáz

Representantes junto à Abras
Antônio Cesa Longo

Cláudio Zaffari

Presidente do Agas Jovem
Matheus Viezzer

Gerente-Executivo
Francisco Miguel Schmidt
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Alvorada
Luiz Antônio Oliveira
Cerealista Oliveira Ltda.

Cachoeirinha 
Alceu Maggi Borges
Supermercado Maggi Borges Ltda.

Cachoeira do Sul
Paulo Tischler
Tischler & Cia Ltda.

Camaquã
Rosane Ávila Roxo 
Roxo Atacado e Varejo Ltda.

Carazinho
Leandro Alberto Rheinhermer 
Coqueiros Supermercado Ltda.

Erechim
Cláudia Sonda
Máster ATS Supermercados Ltda.

Getúlio Vargas
Arlei José Karpinski
Karpinski & Cia. Ltda.

Guaporé
Rodrigo Marin
Mercado Marin Ltda. 

Não-Me-Toque
Arthur Ribeiro Sobrinho
Cooperativa Tritícola Mista Alto Jacuí Ltda.

Panambi 
Rudi Nei Schneider
Cotripal Agropecuária Cooperativa

Porto Alegre
Danilo Tiziani
Danilo A. Tiziani e Cia. Ltda.

Pelotas
Davi Treichel
Macro Atacado Treichel Ltda.

Santana do Livramento
José Luiz Righi 
Righi Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.

Santiago
Luiz Brandão Libraga
Brandão & Cia. Ltda.

Santo Ângelo
Gastão H. Weinert 
Weinert & Cia Ltda.

São Luiz Gonzaga
Amaury André Feron
Feron & Terra Ltda.

São Marcos
Tânia Maria Ampessan Fochesato
Cooperativa Agrícola Mista Rio Branco Ltda.

Santa Cruz do Sul
Celso Müller
Miller Comércio de Alimentos Ltda.

Sarandi 
Helvio Debona
Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.

Taquara
Ardi Deloi Müller
Supermercado Müller Ltda.

Três Passos
Délcio Franzen
Supermercado Máster Ltda.

Uruguaiana
Ismael Ali Baklizi
Supermercado Baklizi Ltda.
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