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ExpoAgas cumpriu um papel decisivo para as 
nossas empresas neste ano, em função da conjuntura 
política e econômica que engessa a capacidade de 
investimentos da iniciativa privada e que nos obriga 
a buscar diferenciais para, otimistas que somos, 
continuarmos crescendo. Nos três dias de feira, mais 
de 5 mil empresas do Brasil e da América Latina 
estiveram imersas no mundo de oportunidades, pres-
tigiando a indústria e buscando soluções, produtos, 
equipamentos e serviços para suas operações. Os 
resultados, mais uma vez, foram recordes. 

Há alguns anos, nossa Convenção Regional 
deixou de ser um evento supermercadista e passou a 
contemplar outros setores do varejo, oportunizando 
os mesmos fornecedores dos supermercados a todas 
as áreas da cadeia produtiva. Representantes de 
hotéis, bares, farmácias, hospitais e outros setores 
compradores puderam potencializar os seus negó-
cios. A continuidade da democracia exige, todavia, 
que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
estejam aliados em prol do crescimento de nosso 
país, dividindo as suas responsabilidades e dificul-
dades para superar uma crise.

As soluções do Brasil acontecem em cada mu-
nícipio, por isto bons exemplos devem ser seguidos 
e divulgados em todo o país, como no caso da popu-
lação de Jacarezinho (PR), que se rebelou contra os 
vereadores, contra atitudes que estão na contramão 
da realidade das nossas vidas, como aumento de 
impostos, aumento de salários acima da inflação e 
aumento de benefícios, que afrontam o trabalhador 
brasileiro. Os partidos políticos não podem esquecer 

a 34ª de trabalhar para os seus eleitores, e que não pode 
ser seu principal objetivo a disputa de cargos públi-
cos em autarquias muitas vezes desnecessárias. Isto 
engessa o Executivo, que não consegue investir em 
educação, segurança e saúde. 

Em julho, as redes sociais mostraram os bra-
sileiros preocupados com o aniversário do vexame 
dos 7x1 contra a Alemanha, mas a imagem do 
Brasil está arranhada por motivo mais vexatório no 
exterior: o maior roubo da história mundial é do 
Brasil, com os R$ 52 bilhões até agora descobertos 
em desvios da Petrobras. A quem serve esta grande 
empresa: ao povo brasileiro ou às 2 mil pessoas que 
se locupletaram do engenhoso sistema de corrup-
ção? Criou-se um gigante, que antes dos cortes dos 
investimentos, corresponderia em riqueza a 10% do 
PIB brasileiro. As estatais e seus cargos atrativos de 
salários altíssimos são a cólera do sistema político. 
Quando quisermos acabar com a corrupção, precisa-
remos minimizar a quase zero o número de empresas 
estatais, deixando ao poder público apenas atribui-
ções de segurança, saúde, educação e infraestrutura. 
Precisamos de investimentos a órgãos públicos e a 
continuidade só de autarquias indispensáveis, como 
a Embrapa e outras de pesquisa e tecnologia.

A falta de segurança é outra chaga social. O 
sistema prisional está falido e é uma verdadeira es-
cola do crime, e não solucionaremos isto deixando 
de mandar bandidos para a prisão, mesmo sendo 
menores. A confiança de que não serão punidos ao 
efetuarem crimes fez crescer os pequenos assaltos, 
que duram cerca de 90 segundos em um estabele-
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cimento comercial, muitas vezes com assassinatos, 
tirando o direito da população de fazer suas compras 
e exercer plenamente sua liberdade.

Há uma crise financeira, sim, mas há uma crise 
ainda maior de valores no Brasil. Como podemos 
viver e trabalhar em um país onde 60 mil pessoas são 
assassinadas e outras 50 mil morrem em acidentes 
de trânsito a cada ano? Hoje, vemos aumentar em 
56% o número de desocupados em nosso país, este 
é o dado que nos preocupa. A falta de segurança 
e a impunidade estão ensejando o surgimento de 
novos bandidos. Neste ano, o setor ampliará em R$ 
600 milhões os gastos em segurança, cumprindo 
um papel que seria do Estado. O profissional da 
área ganha o dobro do salário que a operadora de 
caixa. Isto é o aumento do Custo Brasil, onerando 
as empresas e tornando os produtos e serviços mais 
caros aos brasileiros. 

Elogiamos os esforços do governador José 
Ivo Sartori em equilibrar o caixa do Rio Grande. 
Também confiamos nos posicionamentos do vice-
governador, José Paulo Cairolli, que já foi home-
nageado pela Agas por seu trabalho enquanto líder 
de classe à frente da Federasul e da Confederação 
das Associações Comerciais do Brasil, e que agora 
esperamos que represente todos nós no Governo. 
Mas, depois que 158 mil vagas de empregos foram 
fechadas no mês de julho no Brasil, esta é a hora de 
aumentar impostos?

Temos grandes juristas em nosso Estado, que 
podem contribuir para o questionamento da dívida 
estadual, perante o Governo federal. Algumas alas 
defendem que esta dívida já estaria paga, se tivés-
semos acordado contratos com índices corretos e 
cabíveis. Uma distorção que salta aos olhos após 
o Planalto ter perdoado a dívida de Moçambique, 
mas cobrado rigorosamente a dívida do RS, deixa-
nos desesperançados com os contrassensos da nossa 
política: em Moçambique, com a infraestrutura 
energética recém-lançada e financiada pelo BNDES, 
não há impostos incidindo sobre a energia. Enquanto 
isso, no Rio Grande do Sul, 33,33 % do preço final 

de energia pago pelo consumidor é somente de 
ICMS, e com o projeto do governo, se aprovado, 
passaremos para 42,85%.

Prezados representantes do Governo, não 
obriguem a classe empresarial a fazer a escolha que 
o Governo do Estado precisou fazer recentemente, 
atrasando o salário do funcionalismo. Não desejamos 
que as empresas também tenham que escolher en-
tre pagar impostos ou pagar salários, o que poderá 
acontecer com esta alta de tributos. Permitam que 
a classe empresarial siga pagando quem produz 
e faz as empresas prosperarem, gerando renda e 
movimentando a economia, e não direcione estes 
recursos para quem cada vez mais onera e engessa 
as atividades das empresas.

Elogiamos a Nota Fiscal Gaúcha, que cria um 
consumidor cada vez mais consciente. O Governo 
deve ampliar a premiação aos consumidores que 
exigem a nota fiscal, ela é a segurança e garantia de 
procedência dos produtos adquiridos. O último caso 
do Leite Compensado teve a sua causa na sonegação 
da emissão da nota fiscal. O programa é, portanto, 
um grande projeto de cidadania fiscal, que sobretudo 
conscientiza a sociedade acerca da importância social 
do tributo, da busca de um status de concorrência 
leal entre os estabelecimentos varejistas e da neces-
sidade de se promover o combate à sonegação. 

Manifestamos que continuamos a acreditar 
neste país e neste Estado, e que a grande maioria 
de dirigentes do Poder Executivo, Legislativo e 
Judiciários está contribuindo para a moralidade e a 
ética de nosso país. Continuaremos fazendo a nossa 
parte, ampliando o número de lojas, aumentando 
vagas e oportunidades de novos empreendedores, 
que desejam atender os nossos consumidores. 
Obrigado à incansável diretoria da Agas e à nossa 
laboriosa equipe executiva, e a todos que direta 
ou indiretamente participaram da construção e do 
planejamento deste grande sonho que realizamos 
juntos: a 34ª Convenção Gaúcha de Supermer-
cados, a nossa ExpoAgas 2015, com vendas 11% 
superiores às do ano passado.
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Negócios crescem na crise 
Os três dias da ExpoAgas 2015 – 34ª Convenção 

Gaúcha de Supermercados se encerraram com 
um crescimento de 11% nas vendas, mesmo 

diante de um cenário recessivo. Mais de 44 mil 
visitantes foram ao Centro de Eventos da Fiergs
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o presidente da Farsul, Carlos Ri-
vaci Sperotto, recebeu da Agas o prêmio de 
Supermercadista Honorário, durante a sole-
nidade de abertura da ExpoAgas, em 25 de 
agosto. Agricultor e pecuarista, o dirigente 
comanda a entidade representativa dos pro-
dutores do setor desde 1997, acompanhando 
o desenvolvimento proporcionado pela tec-
nologia. Presidente também do Conselho de 
Administração do Sebrae-RS pela terceira 
vez, ele quer focar os trabalhos na Metade 
Sul do Estado para que as cidades do Pampa 
sejam revitalizadas. Nesta entrevista, Sperot-
to fala sobre as ações para melhoria no porto 
de Rio Grande e afirmou que a renegociação 
das dívidas dos agricultores, nos anos 90, foi o 
que permitiu o boom do agronegócio. Um dos 
gargalos do setor, todavia, é o seguro agrícola, 
que ainda não deslanchou. Confira:

REVISTA AGAS Foi uma surpresa para o senhor 

ter sido homenageado pela Agas com o título de 

Supermercadista Honorário?

CS Foi uma satisfação muito grande, até 
pelo momento de dificuldades que a econo-
mia brasileira passa. O nosso segmento tem 
muito a ver com o setor supermercadista, 
uma vez que 80% da carga comercializada 
nas lojas provêm do campo. Nossos pro-
dutos, quando não são vendidos in natura, 
passam por processo na cadeia produtiva 
e são transformados em componentes da 
gôndola. Normalmente vou ao súper no 
sábado para ver as novidades. Institucional-
mente temos ótima relação com a entidade 
também. Encaro como uma homenagem 
ao setor como um todo. Tenho reafirmado 
que somos responsáveis pelo produto pri-
meiro, e o histórico mostra que o comércio 
anda bem onde há boa safra. Havendo pro-
blema no campo, os demais setores entram 
em frustração. 
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T
REVISTA AGAS Na ExpoAgas, tanto Agas quanto 

Fiergs e Fecomércio-RS manifestaram-se con-

tra o aumento nas alíquotas do ICMS. A Farsul 

endossa o coro?

CS Em princípio, somos contra o aumento 
da taxa de tributação. Trabalhamos no sen-
tido de redução e para que sempre exista 
equiparação entre os estados, pois a guerra 
de alíquotas existente hoje é desconcer-
tante. Se houver taxação parelha na Região 
Sul, incluindo o Centro-Oeste também, 
nós vamos sofrer um pouco mais apenas em 
função da distância existente entre a nossa 
área de produção e grandes centros consu-
midores brasileiros. No feijão, por exemplo, 
pagam-se 12% para sair do Rio Grande do 
Sul. O Paraná, ao lado de São Paulo, paga 
2%, sendo que nós aqui temos de agregar 
1.460km ao produto. Essa disparidade 
competitiva nos tira do mercado. E temos 
outros produtos nessa linha, como a linhaça 
e o trigo. Já disse ao governador José Ivo 
Sartori: uma proposta de equiparação me 
traz conforto. Se aumentar para 18%, que 
os demais estados paguem o mesmo. Caso 
contrário, somos contra qualquer aumento 
de imposto. Já pagamos demais.

REVISTA AGAS A Farsul afirma que o RS enfrenta 

um problema histórico de armazenagem dos pro-

dutos do campo. Como isso ocorre na prática?

CS  Não temos estrutura de armazenagem 
na mão do produtor. Na cadeia do arroz, o 
agricultor armazena o arroz na indústria que 
vai comprar dele, ou seja, ela não sofre as 

demandas de necessidade de matéria-prima 
porque está tudo lá. É só abrir a moega, 
pegar o produto e comprar na medida em 
que vai precisando. Com o trigo é o mesmo. 
No caso de grãos e cereais com consumo 
fixo mensal, o produtor fica armazenando 
o produto para repassá-lo a cada mês. Esta 
situação faz com que ele deva ter o capital 
de giro para ficar com a carga ou pagar o 
industrial, e esse industrial não vai devol-
ver o produto, vai consumi-lo de um jeito 
ou outro. É preciso organizar essa cadeia. 
Temos um quadro de exportação com um 
porto muito bom em Rio Grande, deixan-
do a desejar em alguns pontos, e por isso 
reunimos todos os operadores a fim de 
montar um portfólio de necessidades e de-
mandas para otimizar a logística e melhorar 
a navegabilidade das hidrovias. O super-
porto tem desempenho para exportação 
de soja superior ao porto de Paranaguá. Se 
nós agregarmos a ampliação do calado, os 
trabalhos de navegabilidade nas lagoas dos 
Patos e Mirim, o Estado fica muito bem. 
Apresentei à presidente Dilma, no Palácio 
do Planalto, essa demanda de R$ 380 mi-
lhões para terminarmos a obra. O básico já 
foi concluído, mas é preciso mais para que 
os benefícios possam emergir.

REVISTA AGAS Quais as principais transformações 

do setor agropecuário desde que o senhor assu-

miu a presidência da Farsul pela primeira vez?

CS O setor precisou encarar realidades 
desagradáveis e buscou soluções. Tínhamos 
um brutal endividamento, há duas décadas, 

”“Trabalhamos sempre nos sentido da redução de impostos 

e da equiparação de alíquotas entre os estados.

ransformação do agronegócio

(setembro/outubro 2015) Revista AGAS 08/09



quando existia até o temor de reconhecer 
que se estava mal. No interior, os produtores 
se encontravam e um mentia para o outro, 
deixando problemas crescentes na porta do 
bar. A Farsul decidiu resolver esse mistério 
e abrir as contas. Em 1990, eu administrava 
o departamento financeiro da Farsul e a 
presidência da Comissão de Crédito Rural 
da CNA, e por lá começamos a renegociar 
pagamentos com técnicos e parlamentares 
em Brasília. No Rio Grande do Sul, a adesão 
foi grande, o produtor começou a admitir 
que estava mal. Bateu no fundo do poço. 
Em 2005, houve a grande renegociação 
de R$ 120 bilhões em dívidas e revisamos 
contratos. As parcelas ficaram equacionadas. 
O grade momento foi a securitização obtida 
para dívidas de até R$ 200 mil, com 25 anos 
de prazo para pagar. Se desfez a pressão, e 
de imediato houve desenvolvimento tecno-
lógico, a lavoura começou a absorvê-lo, e foi 
o boom do desenvolvimento. A agricultura 
brasileira tem 55 anos, é jovem, porém com 
muita tecnologia agregada e grande produti-
vidade por hectare. A indústria de máquinas 
daqui se fortaleceu e é responsável por 60% 
de tudo o que se utiliza no campo. Vieram 
então a biotecnologia e a agricultura de 
precisão, a irrigação, e tudo combinado deu 
o diferencial. Hoje temos um setor estabi-
lizado, bem identificado com as demandas. 
Mantendo a adimplência, conseguimos fazer 
a roda girar. O Brasil cresceu como um todo. 

REVISTA AGAS Como está a carne gaúcha 

em termos de qualidade?

CS A carne gaúcha consolidou a sua posi-
ção. A genética nós já tínhamos, e agora os 
programas que estão sendo desenvolvidos 
organizaram a produção. Temos o Hereford 
e o Angus bem organizados, o Devon indo na 
mesma linha, e o mais importante: a orga-
nização partiu dos produtores. A indústria 
definiu o mercado de carne de excelência e 
seus cruzamentos. O Rio Grande é autos-
suficiente em carne, mas exporta parte de 
sua produção para São Paulo, Rio de Janeiro 
e Curitiba, e recebe um pouco do Centro-
Oeste. Foi um mercado aberto também gra-
ças aos devaneios dos Kirchner vizinhos, que 
acabaram com o mercado que eles tinham e 
caiu no colo dos produtores gaúchos. Temos 
uma qualificação muito grande dos nossos 
pequenos frigoríficos. A pecuária vai bem. A 
máquina que foi para a Metade Sul levou a 
tecnologia de fertilização, da inserção de no-
vas variedades de pasto. O animal tem oferta 
diferenciada e mantemos o mesmo rebanho, 
mesmo que 1,2 milhão de hectares tenham 
sido transferidos à agricultura. 

REVISTA AGAS O agronegócio é o setor que mais 

consome água, e há críticas quanto ao avanço 

de plantações em detrimento de ecossistemas. 

Como os interesses podem ser equalizados?

CS Consome, não: o agronegócio utiliza 
água, e a devolve. Na Expointer fizemos 
demonstração disso, envolvendo trabalho 
com estufas, no pavilhão internacional. Eu 
não sei o que os ambientalistas vão dizer para 
a FAO (Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação), que nos 
prega aumentar em 80% a produção até 
2050 ou o mundo morrerá de fome. O Brasil 
é justamente o país confiado para atender a 
essa demanda. A fim de provocar discussão, 
pois quando entrou a lavoura de soja muitos 
diziam que a pecuária ia acabar, promove-
mos seminários técnicos rotativos intitula-
dos De onde virão os terneiros?. São idas a 
campo, visitando produtores selecionados 
para mostrarmos aos interessados que eles 

“A renegociação das dívidas 

possibilitou o boom da agricultura gaúcha 

com o uso da tecnologia”
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podem produzir bem e melhor. Isso come-
çou a despertar a necessidade de tecnologia 
na pecuária também, que enfrentava altos 
e baixos. Agora fizemos eventos por causa 
da tentativa de condenação do glifosato, 
herbicida utilizado em toda a América. Se 
forem proibi-lo, a pergunta é: de onde virão 
os alimentos? Reunimos em Gramado pales-
trantes que desmitificam a posição tóxica do 
agroquímico. O tema é polêmico e daremos 
sequência. Queremos que o bom senso 
impere sobre os extremistas. A produção de 
orgânicos representa um pequeno nicho. 
 

REVISTA AGAS Quais as propostas em 

tramitação no âmbito federal que interessam 

aos agricultores gaúchos?

CS Trabalhamos intensivamente num progra-
ma de seguro agrícola, pois nossa atividade 
é de risco. Nos espelhamos no modelo 
americano, e estaremos junto com o pessoal 
da American Farm Bureau para tratar do 

assunto em Brasília. A busca de um seguro 
forte é o melhor remédio antiendividamen-
to. Precisamos equacionar uma parcela do 
custo direcionada ao seguro, mas um mo-
delo que efetivamente signifique proteção. 
Tínhamos previsão de crescimento gradativo 
do total disponibilizado até R$ 800 milhões, 
mas o governo cortou e deixou por R$ 300 
milhões a oferta, o que desorganizou tanto 
o produtor quanto as operadoras. Esse é um 
dos grandes vazios que nós temos.

REVISTA AGAS Quais são os projetos para 

o Sebrae-RS?

CS O Sebrae-RS terá foco centrado na 
Metade Sul, porque sua agricultura trouxe 
um fluxo de caixa circulante nos municípios 
altamente significativo. As cidades vão se 
desenvolver. O Sebrae terá muito o que 
fazer lá, pois as micro e pequenas empresas 
precisarão se organizar. Evidentemente, não 
vamos desassistir as outras regiões. 
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Compras por impulso 
em supermercados
De acordo com uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) juntamente à Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas (CNDL), cerca de um terço 
(33%) das compras feitas por impulso acontecem no super-
mercado, seguidas pelo setor de roupas (19%) e eletrônicos 
(13%). Segundo os entrevistados, ao considerar apenas as 
cinco últimas compras de mercado, 43% foram feitas por 
impulso. Os índices são maiores entre as mulheres (46%), 
entre os jovens (51%) e as pessoas pertencentes às classes 
C, D e E (44%). As motivações de quem compra por im-
pulso são variadas, mas convergem na ansiedade de querer 
aproveitar no momento: 30% dos entrevistados compram 
impulsivamente quando acham o preço bom e 20% justifi-
cam na vontade de querer comprar e usar na hora. 

Regional de Tramandaí 
estará maior em 2015
Seguindo o sucesso de público e de investimentos da última Con-
venção Regional de Supermercados, em Tramandaí, a Agas decidiu 
ampliar a área de exposição do evento em 2015. Neste ano, a feira 
terá cerca de 100 expositores, aumentando assim a capacidade de 
estandes em 60% em relação a 2014. A feira regional acontece em 
21 e 22 de outubro, no Centro de Eventos de Tramandaí, no Litoral 
Norte. Com a ampliação, o evento passa a ser realizado no pavilhão 
principal do Centro, equipado com instalações melhores e mais 
confortáveis e banheiros maiores. 
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Barganha na rede
De acordo com um levantamento reali-
zado pela Google, quando interessados 
em comprar algum produto em uma loja 
física, 74% dos usuários brasileiros de 
smartphone acabam pesquisando, instan-
taneamente, na internet pela sua compra 
em potencial. E com os dados obtidos, os 
consumidores acabam tendo ferramenta 
extra de negociação dentro da própria 
loja. A pesquisa também concluiu que o 
tempo gasto por um internauta na rede 
aumentou cerca de 112% no último ano, 
e entre entrevistados, 74% afirmaram 
que a sua tomada de decisões de com-
pra está mais rápida e ágil agora do que 
há alguns anos, devido à facilidade das 
pesquisas online.
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Atacadistas têm 
um bom julho
Contrariando a crise atual, o setor atacadista 
apresentou aumento percentual de 6,5% 
em julho comparado ao desempenho fraco 
do mês anterior, segundo a pesquisa mensal 
da Associação Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores (Abad). Contudo, em 
relação a julho de 2014, o setor constatou 
uma queda de 9,7%, e no cálculo do 
primeiro semestre de 2015, há a diminuição 
de 9,4%. Estes novos resultados são 
reflexo da mudança de comportamento 
do consumidor, que, devido aos índices de 
desemprego e crédito restrito, está indo 
menos ao supermercado e substituindo 
itens mais caros por mais acessíveis. Apesar 
de ainda assustados com os índices fracos 
de 2015, os números de julho foram uma 
injeção de ânimo para o setor.

    



Higiene e Beleza 
em destaque
O setor de higiene e beleza teve o cres-
cimento bruto de vendas em 7,5% no 
primeiro semestre de 2015 em com-
paração com o mesmo período do ano 
passado, segundo pesquisa da Nielsen. Os 
supermercados são o setor de varejo que 
apresenta o maior aumento na comercia-
lização desta linha, acumulando aumento 
de vendas em 8,9% de janeiro a junho. 
A alta da higiene e beleza só perde para 
produtos de limpeza, itens perecíveis e 
bebidas alcoólicas.
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Zero glúten, mais clientes
Segundo pesquisa do Gluten Free Brasil, o mercado de 
alimentos sem glúten aumentou entre 30% e 40% no último 
ano. Esse crescimento se explica pelo aumento considerável 
do público consumidor, seja por interesse em emagrecer 
ou por restrições médicas. Para atender a ambos os casos, 
as marcas estão ocupando cada vez mais as gôndolas dos 
grandes supermercados – deixando assim os produtos cada 
vez acessíveis e com mais variedade. 
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Super Righi e Parati 
sorteiam três carros 
Uma parceria entre os Supermercados Righi e Parati Alimentos vai 
sortear três carros no dia 27 de setembro, em Sant’Ana do Livramento. 
Em 2015, os prêmios serão três Volkswagen Up zero km, um para cada 
cidade em que o Super Righi atua: Sant’Ana do Livramento, Rosário do 
Sul e Quaraí. Durante o período de um ano, a cada compra de cinco 
unidades do refresco Trink e mais qualquer outro produto da marca 
Parati, o cliente ganhava um cupom para concorrer aos sorteios. Para o 
encerramento da promoção, está previsto um grande evento com a par-
ticipação dos cantores tradicionalistas César Oliveira e Rogério Melo.

Imec faz 
doação à Fundef
A Rede Imec realizou mais uma doação 
à Fundação para Reabilitação das De-
formidades Crânio-Faciais (Fundef), de 
Lajeado. Durante o evento realizado no 
dia 24/8, um cheque de R$ 2.800 foi 
entregue à Fundef, além de caixas de 
lápis de cor, giz de cera e desenhos para 
colorir. A renda foi arrecadada pela ven-
da de ecobags nas unidades do Imec Su-
permercados e Desco Super&Atacado, e 
cada sacola era oferecida nos check-outs 
das lojas pelo valor de R$ 3,80. Durante 
toda a parceria do Imec com a Fundef, a 
entidade já recebeu cerca de R$ 16 mil 
da rede supermercadista.

A limpeza está mudando
Os hábitos de consumo de produtos de limpeza mudaram, 
segundo pesquisa realizada pela Kantar Worldpanel. Se-
gundo o estudo, a parcela de domicílios de classe AB com 
empregada mensalista caiu em 1,9% nos últimos três anos, 
chegando ao índice de 2,9% em 2015. Com o aumento do 
preço dos produtos de limpeza e diminuição do tempo para 
as pessoas limparem a casa, cresce a necessidade de soluções 
práticas e eficientes para deixar a casa brilhando. O Brasil é, 
atualmente, o quarto maior mercado de produtos de limpeza 
no mundo, ficando atrás apenas dos EUA, China e Japão, 
de acordo com a Euromonitor International. Nos últimos 
cinco anos, houve o crescimento de 17,3% de vendas no 
setor, contabilizando US$ 7,8 bilhões por ano. A previsão 
é de expansão de 16,6% até o fim da década.
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Crescimento no 
marketing online 
Segundo pesquisa feita pela IAB Brasil, 
entidade proeminente no ramo, a publi-
cidade digital deve movimentar até R$ 
9,5 bilhões este ano, apresentando um 
crescimento de 14% em relação a 2014. 
Ano passado, a publicidade na mídia on-
line brasileira chegou a R$ 8,3 bilhões, de 
acordo com o levantamento da comScore. 
Os segmentos com mais investimento 
foram o de buscas e classificados, com 
R$ 3,9 bilhões, seguidos por displays e 
redes sociais (R$ 2,8 bi), vídeo (R$ 811 
mi) e mobile (R$ 721 mi).           
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Aprender a barganhar
Ter uma empresa significa ter que 
estar sempre disposto a negociar. 
Como chegar ao sim – a negocia-
ção de acordos sem concessões, 
de Roger Fisher, William Ury e 
Bruce Patton, ensina estratégias 
comprovadas de alcançar acordos 
aceitáveis e interessantes para 

ambas as partes. Baseado no Projeto de Negociação 
de Harvard, Fisher, Ury e Patton conseguem trazer 
conceitos úteis, pragmáticos e com aplicabilidade 

prática não apenas 
para o mundo 
empresarial, mas 
sim para todas 
as negociações 
e conflitos que 
enfrentamos 
diariamente.
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Ficha técnica

Título: Como chegar ao Sim – A 

negociação de acordos sem concessões

Autor: Roger Fisher, William Ury 

e Bruce Patton 

Número de páginas: 207
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Ajuda na gestão de RH
Cada vez mais o setor de 

recursos humanos tem maior 
responsabilidade pelos rumos 
da empresa, já que a constru-
ção do capital humano se dá 

ali. O Dicionário de termos de 
Recursos Humanos, de Bene-
dito Milioni, traz a linguagem 
própria desta área em expansão no Brasil. No di-

cionário, encontramos uma bússola para os profis-
sionais de RH que desejam se manter informados e 
atualizados nas correntes de mercado. Milioni é um 
renomado consultor 
na área de gestão de 
pessoas e é parceiro 

da Agas como mi-
nistrante de curso 
de gestão de RH, 

realizado em julho.

Ficha técnica

Título: Dicionário de Termos de 

Recursos Humanos

Autor: Benedito Milioni

Número de páginas: 281
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Congresso de Marcas 
Próprias discute crise
Ao entender a necessidade de discutir o crescimento de uma 
marca em tempos de crise, a Associação Brasileira de Marcas 
Próprias e Terceirização (Abmapro) realiza em São Paulo, no 
dia 21/10, o 5º Congresso Abmapro de Marcas Próprias – A 
oportunidade em tempos de crise. O evento é gratuito e suas 
palestras trarão relevantes líderes da área, com atualização de 
dados por especialistas em pesquisas de mercado. As vagas para 
o congresso são limitadas e as inscrições estão disponíveis no site 
da entidade (www.abmapro.org.br).

Unisuper faz 15 anos 
Nascida da fusão de vários supermercados gaúchos em 2000, a 
Unisuper comemora 15 anos de sucesso e renome como uma das mais 
tradicionais redes de compras do Estado. Em comemoração desta data 
especial, a Unisuper promoveu um evento na Fiergs, no dia 14/8, 
que contou com a presença de 400 fornecedores, parceiros da rede e 
licenciados das lojas da rede. A atração da noite ficou por parte de show 
do comediante Cris Pereira, e ao final das festividades, foi apresentada a 
campanha de aniversário da Unisuper, que será anunciada no dia 1º/10 
e veiculada em rádio e jornal e na TV Minuto, do Trensurb.      

Consumo 
de mídias 

O Ibope Media (que a partir de outubro 
passará a se chamar Kantar Ibope Media, 
devido a uma fusão com a Kantar) desen-
volveu o Antropomedia, uma pesquisa para 
entender melhor o consumo, interação e 
significância dos meios de comunicação na 
vida das pessoas. Após coletar entrevistas 
em dez países da América Latina, com 
homens e mulheres de todas as classes so-
ciais, os resultados reafirmaram a ideia de 
que todos os meios de comunicação estão 
presentes na vida das pessoas, apresentan-
do importâncias diferentes. Visto como 
um amigo, o rádio representa distração e 
companhia para os ouvintes, e destes, 49% 
escutam porque querem informações e 
41% ouvem para entretenimento. O jornal 
apresenta 94% dos seus leitores interes-
sados em informação. A televisão é um 
meio onipresente e conta com a confiança 
de todos os seus consumidores – 74% dos 
telespectadores assistem para se informar, 
enquanto 60% querem diversão. Já a in-
ternet representa relacionamentos íntimos 
e está integrada a outros meios. Dos seus 
consumidores, 56% acessam para entrete-
nimento, 74% alegam querer se informar 
e 44% acessam para se distrair.

Cencosud aperta 
o cinto no Brasil
O Grupo Cencosud, um dos maiores gru-
pos do varejo latino-americano, anunciou 
uma queda contábil de meio bilhão no 
segundo trimestre para a operação bra-
sileira. Este valor foi definido de acordo 
com uma baixa do quadro econômico que 
levou a uma “deterioração dos ativos” do 
Brasil. Trazendo para um contexto prático, 
a empresa concluiu que os negócios no país 
ficarão abaixo do previsto por causa da situ-
ação econômica atual. O capital humano da 
empresa diminuiu 2 mil postos no período 
de junho de 2014 a junho de 2015.

Colombianos no Pão de Açúcar
O Grupo Pão de Açúcar (GPA) está reorganizando o seu conselho admi-
nistrativo. O GPA convocou uma assembleia extraordinária no dia 9/10, 
para a eleição de novos membros para o seu Conselho de Administração. 
Os três executivos sugeridos são do Grupo Éxito, conglomerado colom-
biano que comprou em agosto 50% das ações da empresa francesa Segi-
sor, que detém a maior parte das ações com direito a voto do GPA.
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Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

IBIRUBÁ

21/set
Técnicas de exposição e 
reposição de mercadorias
Instrutor: Mario Rivas

22/set
Técnicas de abastecimento 
– estoque, armazenagem 
e logística
Instrutor: Mario Rivas

23/set
Operadores de check-out
Instrutora: Cleize Gallas

24/set
Motivando e 
comprometendo a equipe 
de trabalho
Instrutora: Cleize Gallas

SANTA MARIA

28/set
Fiscal de Caixa 
Instrutor: 
Kleber Moraes

Informações: capacitacao@agas.com.br. 

Agenda de cursos

21 e 22/outubro
48ª Convenção Regional de Supermercados,  
no Centro de Eventos, em Tramandaí.

30/novembro
Carrinho Agas 2015, na Casa NTX, em Porto Alegre.

Informações: eventos@agas.com.br

Agenda de eventos

29/set
Prevenção de perdas
Instrutor: Kleber Moraes

30/Set
Atendimento excelente a 
clientes
Instrutora: Vera Caminha

1/out
Motivando e comprometendo a 
equipe de trabalho
Instrutora: Vera Caminha

CARAZINHO

05/out
Padronização da equipe de 
frente de caixa
Instrutora: Cleize Gallas

06/out
Liderança de equipes
Instrutora: Cleize Gallas

07/out
A arte em vender mais
Instrutor: Itamar Razera

08/out
Técnicas para contratar, 
manter e desenvolver 
colaboradores
Instrutora: Sara da Cunha

TRAMANDAÍ

19/out
Formação de cartazistas
Instrutor: Rainer Telini

20/out
Técnicas para contratar, 
manter e desenvolver 
colaboradores
Instrutora: Sara da Cunha

21/out
O verão vem aí – 
Estratégias de vendas 
para supermercados
Instrutor: Rogério 
Machado

22/out
Prevenção de perdas para 
equipes de loja
Instrutor: Kleber Moraes

22/out
Eficiência energética – 
Dicas e soluções
Instrutor: Senai/Senac

CIDREIRA

26/out
Mix de sucesso – Tortas e 
salgados
Instrutor:  
Fabiano Soares

27/out
Higiene e saúde na 
manipulação de alimentos
Instrutor: Mario Rivas

28/out
Comunicação e Liderança  
– Obtendo uma equipe 
de sucesso
Instrutor: Bruno Martins

29/out
Segurança pessoal e 
patrimonial 
Instrutor: 
Kleber Moraes
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Gelados aquecendo o mercado
Segundo projeção da Mintel, empresa que estuda inteligência de 
mídia, o faturamento do setor de sorvetes no ramo alimentício deve 
crescer 80% até 2020 – atingindo a marca de R$ 13,9 bilhões até lá, 
considerando todas as versões de produto e todos os canais de venda. 
Este aumento é devido ao ingresso dos produtos especiais e com mais 
valor agregado, como os sorvetes premium, gourmet e fit. 
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Nescafé Dolce Gusto 
lança concurso

escafé Dolce Gusto lançou o Concurso Co-
lheita Premiada para escolher o melhor café do 

Brasil. A participação é gratuita e aberta para todos 
os produtores de café da safra de 2015, dentro de 
três categorias: conilon, arábica natural e arábica 
lavado. O lote vencedor será anunciado em novem-
bro e integrará a edição 100% Brasileira, da Nescafé 
Dolce Gusto, que será comercializado a partir de 
julho de 2016. Para outras informações acesse 
www.nescafe-dolcegusto.com.br/concurso.

N
S

Fruki inicia obras do novo 
centro de distribuição

Fruki começou as obras do seu novo Centro 
de Distribuição, em Pelotas. A conclusão 

está prevista para o fim do primeiro trimestre 
de 2016. Atualmente, as operações na cidade 
geram 64 postos de trabalho diretos e com 
estimativa de aumento após a inauguração da 
nova estrutura. Em 2015, a empresa pretende 
crescer 8% em volume e 17% em faturamento 
com relação a 2014. Para os próximos anos, a 
Fruki planeja a construção de um novo centro de 
distribuição na serra e de uma nova fábrica.

A
Empresas de iluminação 
presentes na ExpoAgas

om a crise na produção de energia elétrica e 
o aumento nas contas de luz, as empresas de 

iluminação estão precisando se reinventar e au-
mentar o seu portfólio de produtos. Na ExpoAgas 
2015, elas apresentaram as novidades do setor. 
Há 26 anos no mercado, a Zagonel mostrou a 
linha de refletores e de lâmpadas de emergência, 
de 11w, 22w e 44w, que fabricam há dois anos. A 
carioca Kian Iluminação trouxe mais de 700 itens 
voltados para os supermercados. A Aiha do Brasil 
focou nas lâmpadas led, que economizam 80% de 
energia a mais do que as fluorescentes.

C

Brasil Kirin muda 
o conceito da marca  

rasil Kirin está com uma nova identidade vi-
sual. Com o conceito Viva Junto. Viva Schin., 

a marca apresenta um novo posicionamento no 
mercado, focando nas relações pessoais ao des-
tacar como a bebida está presente nos melhores 
momentos da vida. Preocupada em fidelizar o 
público, a empresa manteve as principais carac-
terísticas do sabor dos refrigerantes e o programa 
Açúcar na Medida, que ao longo de três anos já 
tirou cerca de 13 mil toneladas de açúcar de seus 
produtos. A marca possui novo nome, site e filmes 
publicitários, além de novas embalagens.

B

Papéis Astória sorteia motocicleta
o último dia da ExpoAgas 2015, a Papéis Astória sorteou uma 
moto Honda CG 125 KS 0km para os seus clientes. Ao todo, 

foram 2.500 cupons preenchidos, e a Rede Super, de Santa Maria, 
foi a vencedora. O prêmio será entregue em data a definir, em um 
jantar dos representantes da marca com a diretoria da rede. 

Telecon tem nova 
identidade visual  

m comemoração aos seus 25 anos, a Telecon 
Sistemas apresentou o novo desenho da marca, 

que se mantinha inalterado desde a criação da em-
presa. A nova identidade visual é uma evolução da 
anterior, destacando a ideia de modernidade e visu-
alização, mas mantendo as características já conhe-
cidas pelo público. Com foco nos supermercados, a 
empresa atua na área contábil e no desenvolvimento 
de sistemas de informática. A matriz fica em Canoas, 
com filial em Santa Maria. 

E

Excelsior Alimentos 
é líder no RS

egundo levantamento do Instituto Nielsen, a 
Excelsior Alimentos é uma das marcas mais 

presentes no varejo gaúcho no segmento de indus-
trializados de carne. A marca é a primeira colocada 
em mortadelas, representando 28,9% do mercado; 
em produtos fatiados embalados, com 23,2%; e é a 
maior abastecedora de patês, com sete sabores. 

NCa
ss

iu
s 

So
uz

a/
Ag

as
  



P&G tem nova 
diretora de comunicação

P&G anunciou que Poliana Sousa é a nova 
diretora de comunicação e mídia. Poliana 

trabalha na empresa há 16 anos e já atuou nas 
unidades dos EUA e de Porto Rico. A executiva 
ficará responsável pelas áreas de comunicação 
e sustentabilidade, mídia, marca corporativa e 
do patrocínio dos Jogos Olímpicos, no Rio de 
Janeiro, em 2016. Além disso, ela coordenará o 
grupo de lideranças de mulheres da companhia 
no Brasil e representará o país no grupo de in-
fluenciadoras do time da América Latina.  

A

Campanha da Tirol 
destaca os laços afetivos

campanha Já fiz amigos bebendo leite, da Lati-
cínios Tirol, traz personagens que contam como 

é possível fazer amigos bebendo leite. Os vídeos 
publicitários mostram as amizades de infância e o 
convívio familiar, que quase sempre são acompa-
nhados de bolos, achocolatados e cafés com leite, 
durante os lanches da tarde. A ideia é ressaltar como 
o leite está presente no nosso cotidiano.

A
O

Fritz&Frida ganha 
novo posicionamento

marca própria de alimentos da Fröhlich, 
Fritz&Frida, está lançando a campanha Ali-

mente sua paixão pelo Rio Grande para apresentar 
o seu novo posicionamento de mercado. O mote 
é a identificação da marca com o Estado. Para 
isso, as propagandas utilizam vários elementos da 
cultura gaúcha, como tábuas de corte, artigos de 
cozinha em madeira, e as cores da bandeira do RS 
ilustram os materiais gráficos.

A

Diretoria da Piá e cônsul
da Alemanha se reúnem

diretor, Nilson Olbermann, e o presidente 
da Cooperativa Piá, Gilberto Kny, se reu-

niram com o cônsul geral da Alemanha, Stefan 
Traumann, e com o embaixador da Alemanha no 
Brasil, Dirk Brenglmann. Eles discutiram sobre a 
possibilidade de ampliar parcerias tecnológicas.
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Os direitos dos funcionários
que têm união homoafetiva

casamento homoafetivo é reconhecido 
no Brasil, pelo Superior Tribunal Federal 

(STF), desde de maio de 2011. Logo, não há 
diferença entre uma união heterossexual e 
uma homossexual. Assim, quando a empresa 
oferece benefícios aos cônjuges de seus funcio-
nários – como a inclusão no plano de saúde da 
companhia – não pode haver diferenciação entre 
casais hetero e homossexuais. Todos os cônjuges 
devem ser incluídos. Da mesma forma, não pode 
haver discriminação na concessão da pensão por 
morte. Para o recebimento do auxílio, basta a 
pessoa apresentar perante o INSS a certidão de 
casamento ou, no caso de união estável, docu-
mentos que a comprove.

O

Projeto de lei da terceirização 
não agrada aos envolvidos

projeto de lei da terceirização que passou 
pela Câmara Federal não satisfaz os empre-

sários nem os trabalhadores. O empresariado 
não conseguiu garantir a ampla liberação para 
terceirizar, logo poderá contratar apenas uma 
parcela da sua equipe com esse regime. Como 
ainda não existe uma definição sobre os limites 
dessa parcela, os empresários estão receosos de 
que a terceirização gere processos judiciais. Já 
para as centrais sindicais, as novas regras leva-
rão à precarização das relações trabalhistas. A 
proposta ainda precisa ser aprovada no Senado. 
No entanto, como o projeto original, apresen-
tado em 2004, é de autoria de um deputado 
federal, a Câmara tem a prerrogativa regimental 
de dar a palavra final sobre o seu teor, antes de 
encaminhá-lo para a sanção presidencial.

O

Lei municipal de Uruguaiana 
é considerada inconstitucional

lei municipal que proibia a abertura do 
comércio aos domingos, em Uruguaiana, 

foi julgada inconstitucional pelo Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Estado. O Sindicato 
Intermunicipal do Comércio Varejista de Gê-
neros Alimentícios do Estado do Rio Grande 
do Sul foi quem entrou com a ação contra a lei 
uruguaianense. Segundo o advogado Antônio 
Job Barreto, que acompanhou o julgamento, a 
inconstitucionalidade reside no fato de que o 
município não tem competência para vedar o 
funcionamento do comércio aos domingos ou 
qualquer outro dia da semana.

a

Ministros debatem
a aplicação da NR-12

s ministros Manoel Dias (Trabalho e Em-
prego), Joaquim Levy (Fazenda) e Armando 

Monteiro (Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior) se reuniram no dia 28 de julho, 
em Brasília, para discutir as ações necessárias 
para a aplicação da NR-12. A ideia é elaborar 
um plano integrando as três pastas, para que seja 
possível garantir a segurança dos trabalhadores 
e promover o desenvolvimento econômico do 
país. Os ministros também destacaram a impor-
tância de acabar com as normas que autorizam 
a compra de equipamentos do exterior e depois 
proíbem a sua utilização.   
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Lei moderniza o sistema de arbitragem
lei nº 13.129/2015, que atualiza o sistema de 
arbitragem, começou a vigorar no dia 27 de 

julho. O objetivo dela é ampliar o uso da arbitra-
gem a fim de reduzir o volume de processos que 
chega à Justiça. Uma das novidades é o uso do 
método em questões com o setor público. Assim, 
uma empresa em conflito com o governo federal, 
estadual ou municipal poderá recorrer a prática. 
Com a lei, é possível resolver as controvérsias fora 
dos tribunais. As partes envolvidas escolhem, em 
comum acordo, os árbitros do caso e o tempo para 
o anúncio da sentença. Na ausência de previsão 
de prazo, o limite para o desfecho da divergência 
deve ser de seis meses.

a



23(setembro/outubro 2015) Revista AGAS

Dívidas trabalhistas
serão corrigidas pelo IPCa-E

Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu 
atrelar a correção de dívidas trabalhistas à 

inflação medida pelo Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo Série Especial (IPCA-E). A decisão 
é retroativa, ou seja, o novo cálculo será aplicado a 
todas as dívidas posteriores a 30 de junho de 2009 
e que ainda não foram quitadas. A mudança deve 
gerar despesas bilionárias para as empresas, já que, 
antes, os débitos eram corrigidos pela Taxa Refe-
rencial (TR), que em 2014 teve variação de 0,86%, 
enquanto a do IPCA-E foi de 6,46%. 

O

Limitações do valor do PaT são ilegais
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) 
julgou a Portaria 326/77 e as Instruções Nor-

mativas SRF 143/86 e 267/02 como sendo ilegais. 
A decisão torna inconstitucional o estabelecimento 
de limites do valor das refeições oferecidas em 
programas de alimentação do trabalhador (PAT). As 
despesas das empresas com PAT permitem a dedu-
ção de até 4% do Imposto de Renda, mas isso não 
significa que seja legal limitar os investimentos com 
o benefício, como propunham algumas normas. 

O

Direitos das mulheres 
voltam à pauta do STF

Plenário do STF terá que julgar novamente o 
recurso que questiona o direito das mulheres 

a 15 minutos de descanso antes do início das 
horas extras, estabelecido pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Depois de perder uma 
ação, em 2014, no TST, a rede de supermercados 
Angeloni pediu a anulação do julgamento que 
determinou o pagamento de indenização a uma 
ex-funcionária que não fazia os 15 minutos de 
intervalo antes de começar a fazer as horas extras. 
Os ministros acolheram o pedido alegando que 
houve equívocos na análise.

O

MTE intensifica a 
fiscalização da Lei de Cotas

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) fi-
xou metas obrigatórias de fiscalização, diferen-

ciadas por estado, a fim de garantir que as empresas 
que contrataram funcionários pela Lei de Cotas 
mantenham esses trabalhadores no seu quadro de 
empregados. O artigo 93, da Lei 8.213, conhecido 
como Lei de Cotas, prevê não só a reserva de vagas, 
mas também que a empresa não pode demitir uma 
pessoa com deficiência, sem admitir outra, se a cota 
dela não é cumprida. A legislação determina que a 
partir de 100 empregados a empresa reserve pelos 
menos 2% de suas vagas para pessoas com defici-
ência. De 201 a 500 empregados, o percentual é 
de 3%. De 501 a 1.000, 4%, e acima de mil, 5%. 
As companhias também precisam garantir acessi-
bilidade para esses colaboradores.

O

Justiça exclui taxas do 
ICMS das contas de luz

STJ e diversos tribunais do Brasil têm aberto 
precedentes para que consumidores peçam o 

fim da cobrança do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) nas 
contas de luz. Advogados defendem que a tribu-
tação é indevida porque a tarifa do uso da rede de 
transmissão e distribuição da eletricidade refere-se 
a um momento anterior à chegada da energia no 
relógio do consumidor final, ficando fora do am-
biente tributário sobre o qual recai o ICMS. No 
entanto, não há uma decisão definitiva que bene-
ficie todos os consumidores. Por isso, as empresas 
interessadas na redução devem protocolar ações 
judiciais junto aos tribunais do seu estado. 

O

Evento destaca as
ações da abiec e do MP

Associação Brasileira das Indústrias Exporta-
doras de Carne (Abiec) realizou, no dia 6 de 

agosto, em São Paulo, um evento para expor os 
resultados do Acordo de Cooperação Técnica com 
o Ministério Público Federal, que completou um 
ano. O objetivo da parceria é incentivar a pecuária 
sustentável e evitar que a indústria brasileira e o 
varejo comprem carne bovina procedente de áreas 
desmatadas na Amazônia ou de onde haja irregu-
laridades sociais. Segundo 
pesquisa da Abiec, 80% 
dos produtores estão em 
fase de regularização ou já 
regularizaram a situação em 
relação ao Código Flores-
tal. Cerca de 150 pessoas 
participaram do evento e o 
vice-presidente da Abras, 
Márcio Milan, foi o repre-
sentante na ocasião.
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 no supermercado, uma prática 
comum dos consumidores é pegar o folheto de 
promoções para conferir os destaques divulga-
dos. A ação do cliente é padrão, mas será que os 
resultados desse ato tão simbólico são fáceis de 
identificar? É aí que entra a importância de fazer 
desse recurso algo estrategicamente vinculado ao 
ganho e resultados, e para isso, é preciso ter uma 
visão mais ampla dessa possibilidade.

Segundo a diretora-executiva da UBS Escola 
de Negócios, Andrea Securato, já faz um tempo 
que a efetividade dos folhetos promocionais vem 
sendo pauta dos debates empresariais devido ao 
montante gasto com tais ações. “A influência po-
sitiva no consumidor e em seu consumo é certa. 
No entanto, não há consenso com relação aos nú-
meros exatos desta influência no que diz respeito 
à compra direta”, comenta. 

Em classes mais baixas, a proposta de atração 
ao ponto de venda e direcionamento tende a ser 
mais efetiva. Segundo o instituto de pesquisa Data 
Popular, 48,3% das classes D e E vão às lojas devi-
do aos tabloides, enquanto nas classes A e B esse 
número beira os 30%. “É necessário, entretanto, 
um estudo mais detalhado por tipo de operação e 

e olho no folhetoD
ao entrar modelo de loja. Isso porque tais retornos, na maior 

parte dos casos, dependem muito do local, tama-
nho, mix de produto, posicionamento, público e 
demais ações promocionais”, acrescenta.

Andrea cita, ainda, que existem retornos 
indiretos que devem ser considerados. O canal 
pode ser usado como ferramenta de comunicação 
com o consumidor, esclarecimento de dúvidas, 
posicionamento e reforço da marca (com criação 
de identidade), aumento do mind share e das 
possibilidades de recompra. 

Presente na vida do consumidor amplamente, 
o folheto promocional está tão arraigado no varejo 
que é praticamente difícil encontrar algum super-
mercado que não recorra a ele. Ao longo do tempo, 
no entanto, ele deixou de comunicar apenas ofertas 
e hoje traz inúmeras informações a mais, que vão 
desde receitas à fixação de uma comunicação, com 
reforço da marca e do conceito da loja.

“Estes tipos de materiais devem conter não só os 
preços diferenciados, mas também aqueles produtos 
que demonstrem o motivo de a marca existir (preço, 
tecnologia e design, entre outros). Os supermercados 
podem destacar a questão de preço, exclusividade ou 
diferenciação de produtos”, orienta Andrea.
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Das ofertas à comunicação ins-

titucional, o folheto promocional 

cumpre seu papel e pode se 

destacar ainda mais 
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Eyetracking

Há muito mais conhecimento por trás de 
um folheto promocional do que se pode imagi-
nar. Uma das ferramentas adotadas para fazer 
com que o recurso seja melhor aproveitado é 
o eyetracking, técnica utilizada para rastrear o 
comportamento do consumidor frente a um 
anúncio, comunicação ou processo de venda. 

“Consiste em rastrear os pontos exatos de 
olhar do consumidor, considerando onde ele 
fixa os olhos, qual é o primeiro ponto de obser-
vação, qual é o tempo que ele demora em cada 
ponto, qual é o percurso lógico do olhar, entre 
outras informações relevantes que, avaliadas 
em conjunto, são capazes de ajudar a definir o 
mapa mental de compra desse consumidor”, 
explica Andrea Securato.

Ela exemplifica citando que já é conhe-
cido que um consumidor define se entra ou 
não em um ponto de venda de três a cinco 
segundos após parar em frente a uma vitrine 
ou passar diante de uma fachada. 

“O mesmo acontece com relação à 
aquisição de um produto”, ressalta. “Esse 
tipo de avaliação auxilia na fixação das comu-
nicações, garantindo o máximo de aproveita-
mento e transmissão da mensagem de acordo 
com os comportamentos prestabelecidos do 
olhar. Também permite identificar quais são 
tipos de linguagem (escritas ou visuais) que 
mais atraem o consumidor.”

Folheto em três dicas

A consultora Andrea Securato compartilha três 
dicas para usar estrategicamente os folhetos:

Sempre atente a seu público-alvo e ao tipo 

de comunicação.

Os produtos de posicionamento devem ser 

mesclados com os produtos de oferta.

Nem sempre o mais barato é o que deve ser 

anunciado primeiro.
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de ter o próprio negócio fez com 
que Jolci Mainard deixasse o interior do Paraná 
em 2003. Em sociedade com o irmão Gilberto 
Mainard, o agricultor abriu a primeira loja M&B 
Sorriso, licenciada da rede Unisuper, na avenida 
Dezessete de Setembro, em Alvorada. O esta-
belecimento comercial contava com 4 mil itens, 
em um espaço de 250 m2, e 11 colaboradores. No 
ano seguinte, o empreendedor ganhou o auxílio 
da esposa, Miriam Mainard, até então professora 
no Paraná, nos negócios da família.

Em 2006, Jolci decidiu então investir na am-
pliação do supermercado. Com 300 m2, o Sorriso 
Unisuper passou a ofertar um mix de 4,6 mil 
produtos e o atendimento de 30 colaboradores. A 
reforma também trouxe melhorias para os setores 
de açougue, padaria e hortifrúti, buscando atender 
os diferentes públicos do município. Dois anos 
depois, Gilberto deixou a sociedade e o comando 
dos negócios ficou nas mãos do casal.

Ainda em 2008, os comerciantes resolveram 
abrir uma nova unidade, desta vez em Porto Ale-

gre, no bairro Passo das Pedras. A loja, de 390 m2, 
tinha 35 funcionários, disponibilizando 4 mil itens 
aos seus clientes. Logo o supermercado aumentou 
o seu sortimento, oferecendo atualmente 6 mil 
produtos e uma equipe de 42 funcionários.  

Vislumbrando uma nova oportunidade de 
crescimento, o empresário transferiu, em 2014, 
a loja de Alvorada para um espaço maior, de 4,6 
mil m2, na Rodovia Frederico Dihl. Na nova fase, 
o empreendimento ganhou áreas de produção, 
depósito, estacionamento e carga e descarga, além 
de restaurante e farmácia – totalizando 1 mil m2 
voltados para vendas diversas.  “O objetivo da mu-
dança foi agregar serviços, ampliando as áreas de 
açougue, com carnes nobres selecionadas, cortes 
de novilho e outras especialidades, e de hortifrúti, 
com a parceira do Benassi”, relata Jolci, citando 
que a unidade comercializa 11 mil itens e possui 
65 funcionários.

Nos planos do supermercadista ainda está a 
abertura de uma nova filial em 2016, com apoio do 
Unisuper e Benassi. “A nossa parceria engloba ações 
que vão desde distribuição e mídia até o sorteio de 
prêmios para que os clientes tenham mais opções 
e possam facilitar sua vida”, completa. No Ranking 
Agas 2014, o M&B Sorriso foi premiado entre os 
supermercados de faturamento de R$ 25 milhões 
a R$ 50 milhões, com crescimento de 285,9%.

De 2014 para cá, ele estima que as vendas 
cresceram 15%, e acredita que essa alta se manterá 
pelo menos até o final do ano. O comerciante vê a 
crise do país como um período de oportunidades: 
“A ideia é sempre inovar, fazendo coisas novas para 
chamar a atenção do cliente”. 

Apostando na 

diversificação de serviços

M&B Sorriso é um dos supermercados 

que mais cresceram no Estado nos 

últimos anos. Inovação é um dos 

segredos dos empreendedores, 

que apostam constantemente na 

diversificação de serviços

a vontade
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com a qualidade sem-
pre esteve presente na história do Frigorífico Sil-
va, que desde os anos 1970, quando teve início 
o empreendimento familiar, busca na inovação 
o desenvolvimento de produtos alinhados às 
expectativas dos consumidores. A empresa foi 
criada por Ivon Silva, que, inicialmente, abriu 
uma distribuidora de carne, em Rio Grande. O 
primeiro passo veio seguido de saltos exitosos 
que levaram o pequeno negócio a um novo pa-
tamar. Já na década seguinte, a empresa deixou 
de ser uma distribuidora e passou a realizar os 
abates, em Santa Maria. 

Com a mudança, veio o crescimento do 
mercado. Assim, o Frigorífico Silva passou a 
atender outros estados além do Rio Grande do 
Sul e ganhou espaço no comércio internacional, 
passando a importar para mais de 30 países. E é 
no desenvolvimento de produtos com qualidade 
que a empresa se fortalece.

Tudo começa pela escolha adequada do gado 
de corte. No Frigorífico Silva, as raças comer-
cializadas são as britânicas Hereford e Angus, 

a preocupação

Adaptação ao mercado

Há mais de quatro décadas oferecendo carnes de 

qualidade, o Frigorífico Silva foca no produto fracionado 

como diferencial de mercado

Di
vu

lg
aç

ão
/F

rig
or

ífic
o 

Si
lva

diferenciadas pela qualidade no paladar. Uma 
das características da nobre carne dessas raças 
é o marmoreio, que é a presença de gordura 
intramuscular no gado, garantindo às peças 
mais sabor e maciez. O rebanho é todo do Rio 
Grande do Sul. 

Todas essas características contam ponto a 
favor da empresa diante do bom momento da 
pecuária gaúcha, mesmo em face de um cenário 
econômico não tão favorável. É nesse sentido 
que a companhia se diferencia mais uma vez ao 
investir em uma fábrica para produção exclusiva 
de produtos porcionados. Graças à inovação, 
o grupo consegue oferecer aos clientes, além 
das peças inteiras, as frações em bandejas, 
contemplando não só a realidade econômica 
mais restritiva como também a preferência de 
consumidores individuais. 

A nova fábrica funciona juntamente à atual 
planta do Frigorífico Silva, no centro do Rio 
Grande do Sul. Inspirada em modelos indus-
triais europeus, a planta soma uma área de mais 
de 24 mil m2, e é a mais moderna do país no 
segmento de carnes bovinas. Com capacidade 
de abate de até 750 bois/dia, a fábrica de por-
cionados tem como principal objetivo otimizar 
a mão de obra para açougue do supermercado, 
assim como aumentar o prazo de validade dos 
produtos comercializados atualmente.

O mix de produtos engloba diversas formas 
de apresentação da carne, como cubos, bifes, 
moídas e diversos cortes que hoje são manipu-
lados pelas redes e que poderão ser feitos pelo 
frigorífico. Vale destacar que os produtos são 
produzidos no sistema de Atmosfera protegida, 
onde a carne fica isolada e protegida do contato 
com micro-organismos encontrados no ar. 
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em setembro, mas mui-
tas empresas do ramo varejista já sabem que não 
vão fechar este ano com resultados esperados. 
Marcado pelo ajuste fiscal e pela retração no con-
sumo, 2015 se encaminha para o fim em meio a 
um segundo semestre turbulento e com previsão 
de aumento dos impostos estadual e federal, 
dificultando um pouco mais as finanças dos con-
sumidores e as margens dos supermercados.

Frente à inflação e à alta da taxa de juros, 
como garantir boas vendas? De acordo com a 

coordenadora acadêmica da Academia do Varejo, 
Patricia Cotti, o momento do país é de instabi-
lidade, bem como as necessidades do público a 
que a loja se destina. “Cestas específicas e ofertas 
direcionadas tendem a ser as ações de maior su-
cesso, sem grandes inovações, dada a insegurança 
do cenário econômico existente.”

Em outras palavras, a dica da especialista 
é colocar foco nos produtos básicos, itens que 
devem atrair a atenção dos clientes, que, assim 
como o país, também estão fazendo um ajuste 

ainda estamos

F Época aguardada para 

impulsionar resultados no varejo, 

dezembro deve ser um mês 

pensado estrategicamente pelo 

setor em ano de ajuste fiscal
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fiscal em casa. “Um erro muito comum, e que se 
encontra nos discursos de alguns varejistas com 
frequência, é a aposta nas vendas de fim de ano 
para superar a queda das operações passadas, 
por meio de lançamentos exclusivos para esta 
época”, alerta. “Tal discurso não é real e tenderá 
a levar o varejista a um posicionamento incor-
reto e uma dificuldade de venda ainda maior, 
com a sobra de grandes estoques e consequente 
prejuízo”, conta Patricia.

Para o Natal, ela destaca que os itens de ali-
mentação são sempre os mais considerados. “As 
áreas de moda e eletroeletrônicos básicos, se bem 
trabalhadas, podem ter acréscimo de vendas dada 
a necessidade do consumidor de comprar produ-
tos alternativos, de menor valor, como forma de 
lembrança”, assinala.

Já para o réveillon, itens relacionados a co-
memorações festivas e produtos de autoindulgên-
cia são os mais visados. “Nessa época do ano, os 
consumidores tendem a pensar um pouco menos 
na questão do orçamento e também em restrições 
específicas de alimentação, cuidados e vestuário. 

O importante é se sentir bem, e este sentimento 
é o que deve ser explorado”, indica.

Enfrentando a crise

O atual cenário pede cautela e realismo, 
indica a coordenadora acadêmica da Acade-
mia do Varejo, Patricia Cotti. “Não adianta 
achar que o fim do ano reverterá todos os 
números ruins dos meses anteriores. Em vez 
de brigar com o cenário e forçar uma venda 
que não acontece, o varejista precisa se pre-
ocupar em buscar alternativas viáveis, com 
diferenciação das ofertas e contato direto e 
transparente com consumidores e fornecedo-
res. Todos sofrem as mesmas restrições.”

A instabilidade econômica do país tem 
reduzido a confiança dos consumidores, o 
que leva a uma projeção de vendas pessimis-
ta, aponta Patricia, principalmente quando 
comparado aos anos anteriores. “O cenário 
para o segundo semestre do varejo é ainda 
pior do que o registrado no primeiro semes-
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em todos os setores.”
Segundo ela, é fundamental identificar 

essa realidade, sem, no entanto, desanimar. 
“Não há razão, entretanto, para alarmes”, 
cita. “As datas de Natal e Réveillon são, 
historicamente, marcos-chave do calendário 
varejista, e continuarão sendo, apesar de 
apresentarem um volume menor. Os con-
sumidores tenderão a adaptar suas cestas 
de produtos a seu orçamento reduzido, com 
a compra de produtos de menor valor e de 
compras conjuntas (cestas promocionais).”

A dica valiosa para os empresários nesse 
momento é buscar soluções diferenciadas 
para o consumidor, como, por exemplo, o caso 
das cestas temáticas, das vendas promocionais 
de itens complementares, da maior exposi-
ção de produtos de menor valor. “O item 
emocional, como a autoindulgência presente 
nos momentos de festas, também deve ser 
destacado. O consumidor passou o ano inteiro 
se ‘apertando’ em seu orçamento para poder 
realizar suas compras. É hora de explorar o 
‘se dar um presente, se permitir’. Óbvio que 

com os devidos ajustes de orçamento, pois 
não há vínculo emocional que supere a im-
possibilidade financeira”, aconselha. 

Mãos à obra

Com todas as dificuldades do cenário econô-
mico colocadas, a necessidade de adotar estratégias 
desde cedo para enfrentar a situação ganha ainda 
mais força. Ou seja, é hora de pensar nas promoções 
e nas campanhas de comunicação. Um primeiro 
passo importante é fazer contato com fornecedores. 
“As ações para as festas de fim de ano já estão a 
pleno vapor. Uma aproximação dos fornecedores 
sempre é algo a ser destacado, ainda mais em um 
cenário econômico ruim em que ambos sofrem as 
consequências. Este é um tipo de discussão que se 
deve ter em conjunto, de maneira a intensificar os 
resultados e as campanhas”, indica Patricia.

Esse contato com o fornecedor deve ser feito 
tendo como perspectiva que quanto mais for possí-
vel alongar o prazo para o pagamento ao fornecedor, 
melhor para a sua empresa. Nesse sentido, uma 
avaliação do ciclo financeiro do supermercado, 
levando em consideração que muitos consumidores 
fazem compras com cartão, elevando o prazo para o 
recebimento dos valores, é fundamental. Faça uma 
análise da sua capacidade de pagamento e prazo 
antes de iniciar a negociação com fornecedores, isso 
permitirá maior clareza na tomada de decisão. 

Ao elaborar promoções, a especialista indica 
que sejam avaliadas propostas que apresentem pa-
cotes, ofertas conjuntas e cestas para o consumidor. 
Já quanto às campanhas publicitárias, ela destaca que 
as ações mais assertivas são as que estão vinculadas 
ao apelo afetivo e de autorrecompensa das festas de 
fim de ano. “Assuntos como família e/ou sensações 
como, por exemplo, de merecer um bom momento 
devem ser reforçados”, sugere.

Sugestões para o final de ano

Faça uma análise da sua disponibilidade finan-

ceira e do potencial de venda antes de tudo

Avalie com critério as compras necessárias, 

evitando exageros e prevendo prazo para 

pagamentos aos fornecedores

Estruture-se para receber mais clientes e 

considere a necessidade de colaboradores 

para o período

Elabore campanhas promocionais pensando 

em soluções para o consumidor, como cestas, 

pacotes e ofertas do tipo compre e leve

Aposte também em sorteios e brindes

Leve em consideração que jovens e crianças 

são determinantes nas compras das famílias

Negocie com fornecedores antecipadamente 

para conseguir melhores preços e ajustar 

prazos de entrega

Elabore a divulgação das informações

Comunicações interna e externa precisam estar 

alinhadas, por isso é importante repassar as 

estratégias para toda a equipe  
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Consumidores tenderão a adaptar suas cestas de 
produtos ao orçamento reduzido, prevê Patricia Cotti
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humano descobriu a importância de recorrer a 
utensílios para concretizar tarefas complexas desde 
o período paleolítico, há mais de 2 milhões de anos. 
O período ficou conhecido como Idade da Pedra 
Lascada, justamente porque era usando ferramen-
tas tão rudimentares, como uma pedra lascada ou 
o chifre de um animal, que os homens conseguiam 
se distinguir dos outros animais, aprimorando suas 
estratégias de caça. 

Hoje, quando se fala em utilidades do-
mésticas, uma centena de possibilidades vem à 
mente, contemplando todos os cômodos de uma 
residência. Do jardim ao dormitório, há sempre 

um acessório indispensável usado cotidianamen-
te. O que seria do seu vinho preferido sem um 
saca-rolha, por exemplo?  

Cheios de histórias

O século 20 foi marcado por inovações 
tecnológicas, muitas delas se transformaram 
em ferramentas do nosso dia a dia, como 
o forno micro-ondas, por exemplo. Mas se 
você fizer uma análise bem apurada em casa, 
verá que a maior parte dos eletroportáteis 
que possui tem menos do que cem anos 
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Sempre à mão
Sem os utensílios domésticos, 

até as tarefas mais simples 

não seriam possíveis. Por isso, 

esses itens não faltam nas 

gôndolas dos supermercados
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de história. A grande maioria é reflexo da 
Revolução Industrial. 

Facilitar tarefas do dia a dia sempre foi 
um objetivo buscado pelo ser humano, por 
isso, algumas inovações, como a máquina de 
lavar louça, lançada em 1893, datam de algum 
tempo antes. É claro que o modelo naquela 
época era bastante diferente dos que existem 
hoje no mercado, e consistia, basicamente, em 
proteger louças e, especialmente, porcelanas. 
Assim, o equipamento, basicamente, sustenta-
va os pratos, enquanto um sistema de rotação 
manual movimentava o eixo de suporte, espa-
lhando a água acumulada no reservatório. A 
ideia foi desenvolvida pela americana Josephine 
Cochrane, que queria evitar que empregados 
trincassem suas porcelanas finas.

Outras novidades são resultado direto 
de invenções científicas que em nada estavam 
voltadas para tarefas domésticas. É o caso do 
forno micro-ondas. As micro-ondas foram des-
cobertas por acaso, fruto do desenvolvimento 
de radares. O especialista em ondas magnéticas 
Percy Spener percebeu, durante o trabalho, 

que a barra de chocolate que estava em 
seu bolso havia derretido. Ou seja, as ondas 
eram capazes de agitar moléculas, elevando 
a temperatura dos alimentos. 

A batedeira, outro eletroportátil indis-
pensável na cozinha, foi criada para atender o 
mercado de panificação, no início do século 
20. Era um equipamento manual, mas que já 
auxiliava padeiros na função. Pouco tempo 
depois já estava presente nas residências. E 
a invenção não se restringiu a si mesma. Foi 
a partir da ideia da batedeira que o liquidi-
ficador foi desenvolvido, seguindo mais ou 
menos a mesma ideia da batedeira. 

Mas as inovações não se restringem à 
cozinha. O aspirador de pó, por exemplo, é 
outro eletroportátil presente nas nossas casas 
há muito tempo. O primeiro modelo foi 
desenvolvido em 1869, embora ainda fosse 
muito diferente dos atuais, pois funcionava 
à manivela. Só no início do século 20 vieram 
os aspiradores de pó elétricos. A partir da 
década de 1960 surgiram os modelos de 
aspirador de pó de mão.



Agora, mais legal do que conhe-
cer a origem dos utensílios é verificar 
de perto parte dessas inovações. No 
Museu de História da Tecnologia 
Harald Alberto Bauer, de Taquara, 
é possível conhecer alguns objetos 
que já nem são mais usados, mas que 
fizeram parte da vida dos habitantes 
da região desde o início do século 
20, como o ferro de passar roupa à 
brasa, lampiões ou o moedor de café. 
O museu fica na rua Ernesto Alves, número 
2627, em Taquara. Informações podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 3542-1309.

 
Plástico e funcional

Você já deve ter notado a presença de uten-
sílios de plástico nas seções de bazar e utilidades 
domésticas no supermercado. Todo mundo tem 
seus potinhos em casa e, provavelmente, eles 
sejam a primeira imagem vinculada à ideia de 
utensílios do lar. A presença desses objetos nas 
nossas residências começou nos anos de 1950, 
quando a empresa Tupperware começou a co-
mercializar acessórios feitos de plástico, que eram 
leves, flexíveis e inquebráveis. As vendas eram 

Indispensáveis na cozinha

É claro que você precisa de mais de cinco itens na sua cozinha, mas, além dos básicos, sele-
cionamos aqueles que, definitivamente, não podem faltar na sua casa. Confira:

Uma boa faca – A faca de chef talvez seja o utensílio mais vinculado à cozinha e à gastrono-

mia. Na hora de escolher, busque referências, mas também avalie o conforto ao manusear 

o instrumento. É importante ter um conjunto de facas de tamanhos variados para favorecer 

não só o seu trabalho, mas também o alimento.

Afiador de facas – Faca sem corte é sinal de que você perderá tempo e precisão na cozinha. 

Não hesite, invista em um afiador de facas para não ficar na mão.

Fouet – O fouet ou batedor de arame está na cozinha dos grandes chefs não por acaso. 

Além de ser eficiente no preparo das mais variadas misturas, ele tem outra vantagem, já 

salientada por consagrados chefs de cozinha: torna a massa mais leve, por arejar a misturar.

Medidores – Os medidores de xícaras e colheres fazem parte dos objetos de que você fatal-

mente sentirá falta na cozinha. E só então perceberá o quão importante são esses utensí-

lios, que garantem precisão às receitas. 

Descascador de legumes – Algo muito simples, mas que não funciona só para descascar 

legumes. Esse é o clássico curinga na cozinha, que além da sua funcionalidade principal é 

excelente para fazer cortes de legumes e frutas em lâminas.

feitas por demonstração domiciliar, sistema que 
consagrou a marca em todo o mundo.

Mas o interessante da marca foi o legado 
que reconhecemos dentro das nossas cozinhas: 
hoje inúmeras marcas produzem recipientes de 
plástico, encontrados à venda no supermercado 
ou na loja mais próxima de casa. O inventor do 
Tupperware foi Earl Tupper, que na década de 
1940 começou a testar o uso de polímeros no 
lugar de plásticos baratos até obter um material 
resistente e flexível para uso na cozinha. Hoje os 
artigos em plástico que temos em casa já não se 
restringem à cozinha e estão presentes também 
no banheiro, no quarto, na sala e em qualquer 
lugar em que seja necessário acomodar objetos 
de todos os tamanhos.
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de 35 líderes supermercadistas 
de diversos estados brasileiros, bem como re-
presentantes da Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras), visitaram o Rio Grande do 
Sul por ocasião da 34ª ExpoAgas. O encontro, 
já tradicional, permite o fortalecimento dos 
laços entre os lojistas, o debate de problemas e 
desafios comuns e a união de forças em prol de 
lutas nacionais, num setor que abarca 5,3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

Os empresários receberam placas de agra-
decimento pela vinda, em jantar de abertura do 

um grupo 

Empresas de Bento Gonçalves 

receberam a visita de líderes 

supermercadistas de todo o país, 

dias antes de o grupo participar 

da ExpoAgas

evento, e conheceram, dias antes, indústrias da 
Serra gaúcha. A comitiva chegou no dia 22 de 
agosto, quando partiu para a cidade de Bento 
Gonçalves, acompanhada do gerente-executivo 
da Agas, Francisco Schmidt. O grupo conheceu 
a fábrica de massas e biscoitos Isabela e as viní-
colas Aurora, Miolo e Salton, além das belezas 
naturais da região. O retorno ocorreu no dia 24 
de agosto.

O passeio recebeu elogios dos viajantes. 
Luiz Deliberato Filho, presidente da Associação 
Acreana de Supermercados (Asas), esteve pela 
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primeira vez na Serra e voltou impressionado: 
“Fomos recebidos com muita hospitalidade nas 
quatro empresas. A região é bastante desen-
volvida, demonstrando o potencial nacional de 
seus produtos”. O presidente da Associação 
Sergipana de Supermercados (Ases), João Luiz 
Silva Oliveira, foi na mesma linha: “Conhece-
mos a evolução tecnológica das vinícolas, e isso 
nos dá garantia de qualidade nos produtos para 
abastecer o mercado, inclusive do Nordeste, 
onde atuamos. Estou aqui pelo terceiro ano, e 
sempre há superação de expectativas”. 

José Willame de Araújo, presidente da As-
sociação de Supermercados da Paraíba (ASPB), 
aprendeu até a degustar vinhos. “O que é mais 
fortalecedor nesses encontros é a interação, pes-
soas de diferentes regiões trocando ideias e de-
batendo situações e inovações, o que gera muito 
conhecimento”, pontuou. O vice-presidente da 
Associação Paulista de Supermercados (Apas), 
Omar Abdul Assaf, também gostou do que viu. 
“A gente acaba conhecendo novos processos 
industriais e confraternizando com o pessoal do 
Brasil todo. Foi 100%”, comemorou.

Lição de otimismo

O presidente da Associação Mara-
nhense de Supermercados (Amasp), João 
Sampaio Magalhães, impressionou-se com 
a força da ExpoAgas. “A feira ocorre num 
momento em que o país enfrenta crise 
política e econômica, e sabemos que Rio 
Grande do Sul também lida com dificulda-
des em seu caixa. Daí vem o varejo e nos dá 
essa lição de otimismo, com garra de mos-
trar que com a gente trabalhando a coisa dá 
certo”, vibrou. Fábio Rossi Queiroz, presi-
dente da Associação de Supermercados do 
Estado do Rio de Janeiro (Asserj), elogiou 
a organização. “Percebemos o capricho do 
expositor no acabamento dos estandes, 
dando visual diferenciado. É um evento 
bem voltado ao fechamento de negócios, 
além de proporcionar conhecimento. Se 
a crise chegou ao varejo, se esconder é 
pior”, concluiu.

O vice-presidente executivo da As-
sociação Catarinense de Supermercados 
(Acats), Paulo César Lopes, leva ótima 

impressão da mostra gaúcha. “São três dias 
intensos de interação com os fornecedo-
res, num dos maiores eventos do gênero 
no Brasil. Nossa maior preocupação do 
momento é a crise política, mas temos de 
arregaçar as mangas, trabalhar e investir, 
esperando que as coisas se resolvam, por-
que a economia está sendo afetada”, disse. 
Marcelo Marinho, gerente executivo da 
Associação de Supermercados de Brasília 
(Asbra), exaltou o mercado no RS: “A força 
motriz do setor é muito funcional, você vê 
o engajamento, e a feira apresenta resulta-
dos que a colocam entre as cinco maiores 
do país. O presidente Longo tem olho 
firme em ações que possam dar retorno 
ao empresário”.

Representando a Associação Sul-
Matogrossense de Supermercados (Amas), 
o gerente-executivo Yuri Sakimoto de Mi-
randa veio pela segunda vez a Porto Alegre. 
“Este é uma das melhores feiras do país 
para o setor, vemos o que há de bom para 
levar para nosso estado. É um momento 
desafiador, de rever as contas, mas aqui no 
Sul, em função de haver muitas indústrias, a 
iniciativa continua sendo um sucesso.” Hé-
lio Hoffmann Schneider, gerente-executivo 
da Associação Capixaba de Supermercados 
(Acaps), desembarcou na capital pela quarta 
vez por causa da ExpoAgas.

“A Agas ocupa lugar no pódio das me-
lhores associações, a entidade merece os 
parabéns pela sua magnitude. É uma enti-
dade muito forte e representativa, que faz 
a diferença na nossa federação”, frisou.

Segundo o vice-presidente da Abras, 
Mário Habka, a realização de eventos re-
gionais serve para aproximar fornecedores 
e varejistas, provendo também conhecimen-
tos focados na evolução do corpo técnico 
das lojas. O ano, todavia, é difícil. “O ramo 
de bens de consumo duráveis tem sofrido 
prejuízos. Não obstante, os governos insis-
tem em aumentar impostos e taxas. A conta 
de luz está muito alta, não traz vantagens a 
quem produz”, protestou. Na visão dele, se 
os supermercados igualarem o faturamento 
verificado com as vendas do ano passado, 
descontada a inflação, já será uma vitória.
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entros de distribuição 
abrem as portas  
C Pelo segundo ano, um grupo 

de supermercadistas foi 

conhecer centros logísticos 

da Grande Porto Alegre. 

Os escolhidos para a 

experiência foram o Grupo 

Dimed e o Grupo Benassi 

sistema de logística atualizado e organizado 
é de fundamental importância para o abastecimen-
to completo de um supermercado. Para entender 
como fazer essa engrenagem funcionar, a ExpoA-
gas organizou a visita técnica no primeiro dia de 
feira (25/08) aos centros de logística do Grupo 
Dimed, em Eldorado do Sul, e do Grupo Benassi, 
em Porto Alegre. A visita buscava reavaliar concei-
tos logísticos e propor debates em diálogos entre 
fornecedores e clientes. 

O grupo de 50 visitantes foi guiado pelo 
instrutor Rogério Machado. Ele afirma que a quali-
dade na gestão de estoques está ligada ao controle 
de entrada e movimentação das mercadorias. Ro-
gério também salienta a importância dos centros 
de distribuição para um supermercado: “Apesar 
de a principal preocupação de um supermercado 
serem as vendas, o CD é o pulmão da loja. É 
ele que vai prover e garantir que a quantidade 
necessária de produtos corresponda ao fluxo de 
vendas do súper”.

A primeira visita dos supermercadistas foi no 
Grupo Dimed, em Eldorado do Sul. O grupo é 

ter um composto pela rede de farmácias Panvel, pela distri-
buidora de medicamentos Dimed e pelo laboratório 
farmacêutico Lifar. A história do Grupo Dimed 
começou em 1967, com a criação da distribuidora 
Dimed, para melhor abastecer as farmácias Panitz 
e Velgos na capital, e as demais farmácias da região. 
Em 1970, é criado o laboratório Lifar, para desen-
volver medicamentos, cosméticos e alimentos. Até 
que, em 1973, acontece a fusão entre as farmácias 
Panitz e farmácias Velgos, acabando por criar a 
Panvel, hoje a maior rede de farmácias da região 
sul. Em 2014, os três empreendimentos se tornam 
uma só instituição, o Grupo Dimed, localizado no 
complexo visitado em Eldorado do Sul.

 O Centro de Logística da empresa conta com 
mais de 6 mil colaboradores distribuídos em 17 mil 
m² de área. O complexo logístico e administrativo 
do grupo foi um grande passo para a empresa, como 
afirmou o gerente geral de Logística da Dimed, An-
tônio Ponce: “O Centro de Distribuição da Dimed é 
o mais moderno CD em produtos farmacêuticos do 
Brasil, que construímos com o investimento de R$ 
90 milhões. O equipamento que temos no complexo 
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é o pioneiro no país, trazido diretamente da Áustria”. 
É a partir de toda essa infraestrutura arrojada que foi 
possível o desenvolvimento do projeto de logística 
atual, que atende todo o Rio Grande do Sul todos 
os dias da semana, 24 horas por dia. 

A vivência do grupo começou com uma pales-
tra inicial apresentada pela equipe administrativa 
do Grupo Dimed, composta pelo diretor do grupo, 
Roberto Coimbra, pelo gerente de Logística, Antô-
nio Ponce, e pelo gerente de Atacado, Dirceu Sa-
nocki. Depois de tirarem suas dúvidas, os visitantes 
foram convidados a observar a linha de produção e 
distribuição, com explicações do funcionamento do 
processo de logística providas por Antônio Ponce. 
Os métodos, equipamentos e linhas foram muito 
elogiados pelos supermercadistas visitantes. 

A gestora do setor jurídico do Max Auvergne, 
cash and carry de Porto Alegre, Cristina Dornelles, 
destaca a visita ao Grupo Dimed como imprescindí-
vel: “O grande diferencial da visita é poder verificar o 
nível de organização que eles possuem e a quantidade 
de tecnologia agregada a todo o processo”.

Hortifrútis diferenciados

A segunda visita do dia teve como 
destino o Grupo Benassi, distribuidor de 
hortifrútis na zona norte de Porto Alegre. 
Os visitantes foram recebidos pelo diretor 
comercial de Porto Alegre, Cléber Luís de 
Souza, pelo diretor geral estadual, Marcos 
Kern, e pelo diretor de Santa Catarina, 
Cristiano Carvalho. A comitiva fez uma 
apresentação da empresa explicando um 
pouco mais sobre o grupo e sobre o conceito 
de vender hortifrúti da Benassi. 

O grupo foi fundado na cidade de São 
Paulo em 1952, mas só se aventurou por 
terras gaúchas em 2011, quando colocou seu 
Centro de Distribuição juntamente à sede 
da Unisuper. Com o objetivo de trabalhar 

de forma inovadora com os produtos horti-
frútis, a Benassi emprega 120 colaboradores 
no CD de Porto Alegre, atendendo ao todo 
75 supermercados e 44 cooperativas por 
todo o estado. 

Segundo a Benassi, os seus hortifrútis 
possuem um alto padrão de qualidade, com 
100% de satisfação. As frutas, carro-chefe 
da empresa, chegam do produtor direta-
mente para as máquinas com controle do 
gás etileno, para ficarem maduras por mais 
tempo. Apenas os produtos top vão para a 
embalagem unitária para a comercialização. 
Então, ao chegarem na loja para revenda, os 
produtos são organizados de forma aprazível 
para os clientes, além de colocar um aten-
dente de degustação para chamar o cliente 
a consumir a fruta. 

O diretor comercial da Benassi, Cléber 
Luís de Souza, acredita que visitas como a 
possibilitada na ExpoAgas ajudam o cliente a 
entrar em contato com novas experiências de 
mercado. “Sabemos que não dá para aprender 
sozinho, a conversa é mútua: a estrutura do 
CD é fácil de construir, mas construir um 
relacionamento não é só com equipamentos, 
mas também com os fornecedores, com os 
produtores e com o cliente.” 

 Os visitantes, após degustarem as frutas 
e suco de uva próprio da Benassi, conheceram 
o CD por inteiro, guiados por Cléber. Visi-
taram até a câmara fria de etileno, e tiraram 
dúvidas de como funcionava o sistema e como 
entrar em contato para fechar negócios. “Esta 
visita é muito interessante, pois ao lidar com 
um produto perecível, eles pensam na perda 
e como controlá-la de uma forma rígida. Foi 
de grande aprendizado”, comenta a gestora 
de compras do Hospital Veterinário de Uru-
guaiana, Ana Julia Correa.
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rganização 
surpreendente

O O expertise das redes Zaffari e 

Unisuper chamou a atenção do 

grupo que participou das visitas 

técnicas da ExpoAgas com ênfase 

no Varejo. Representantes de 

diversas regiões do país participaram 

da ação, que visa ao intercâmbio de 

boas práticas e conhecimento

que parti-
ciparam do segundo dia de visitas técnicas da 34ª 
ExpoAgas ficaram encantados com duas redes 
gaúchas de varejo: Cia. Zaffari e Unisuper. O grupo 
de 45 profissionais de diversos estados brasileiros, 
como Bahia, Amazonas, Rio Grande do Norte e 
Santa Catarina, além do Rio Grande do Sul, foi 
conduzido pelo gestor e instrutor dos cursos de 
capacitação da Agas Salvador Fraga. Segundo ele, 
este tipo de atividade é importante para que novos 
processos sejam observados ou até mesmo para ra-
tificar os processos que já são executados. “Grande 
parte do nosso tempo executamos nossas ações de 
forma automática, e as visitas técnicas possibilitam 
uma visão de 360º do mercado, por meio da troca 
de experiências”, explica.

No Bourbon Shopping Wallig, localizado na 
avenida Assis Brasil, em Porto Alegre, os inte-

os supermercadistas grantes da comitiva foram recebidos pelo gerente 
de Trade Marketing, Luiz Carlos Agnoletto. A 
organização, layout, disposição dos produtos e 
pouca propaganda na loja de 8,2 mil m² chamaram 
a atenção dos visitantes. Para o proprietário do 
supermercado Novo Lar, de Salvador (BA), José 
Assis Melo do Carmo, o padrão do Zaffari é muito 
alto. “Já visitei redes em diversos estados, mas esta 
loja no Rio Grande do Sul é top”, analisa.

A Cia. Zaffari conta com 35 mil itens cadas-
trados, sendo que, destes, entre 12 e 13 mil são 
classificados como não alimentos. No caso das lojas 
menores, o número de itens ofertados varia entre 6 
e 7 mil. Departamentos como o de carnes, laticínios 
e o de hortifrútis são os que mais atraem o cliente. 
Para garantir a satisfação do consumidor e atender 
às suas expectativas, a equipe de compras realiza um 
controle rigoroso de qualidade. 
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Durante a visitação, também foi apresen-
tado um item pouco percebido e que mostra a 
consciência da empresa com a segurança de seus 
funcionários e clientes. Trata-se de um sistema 
de vidro estrategicamente colocado no teto, em 
toda a extensão do mercado, e que, em caso de 
princípio de incêndio, cria uma barreira e impede 
que a fumaça se espalhe para o shopping. 

Todos esses fatores colaboraram para que em 
2014 o grupo registrasse um crescimento maior 
do que a inflação. Neste ano, apesar de ter havido 
uma queda na comercialização dos produtos, a ex-
pectativa é de que os resultados sejam positivos e 
acompanhem a inflação. A empresa, que completou 
80 anos em janeiro, pretende ampliar ainda mais seus 
negócios nos estados do Rio Grande do Sul e de São 
Paulo nos próximos anos. Até dezembro, uma nova 
loja da rede deve ser inaugurada em Porto Alegre. 

Mudanças para 
conquistar a vizinhança

A loja da Unisuper, localizada no bairro 
Mathias Velho, na cidade de Canoas, foi a 
segunda parada da visita técnica. Prestes a 
completar 15 anos de atuação, a rede possui 
cinco lojas próprias e 44 lojas nas regiões me-
tropolitana, sul, litoral e serra. As lojas variam 
de tamanho, porém o layout e a disposição dos 
produtos seguem a mesma ordem e padrão.

Na entrada, o cliente se depara com flori-
cultura e perfumaria, uma tendência que vem 
sendo adotada também em outras regiões do 
país e que vem ampliando as vendas da rede. A 
secretária-executiva da Associação Amazonen-
se de Supermercados (Amase), Arleci Rocha, 
comenta que no Amazonas alguns empresários 
têm adotado a mesma estratégia. “A apresen-
tação e o layout do Unisuper fazem com que 
o cliente se sinta em casa e tenha vontade de 
ficar mais na loja e, por consequência, consu-
mir mais”, opina Cida Alves, representante 
da Associação dos Supermercadistas do Rio 
Grande do Norte (Assurn).  

Além da identidade visual, a Unisuper  
atrai consumidores oferecendo preços dife-
renciados e qualidade, com destaque para o 
setor de hortifrútis. A ideia é oferecer um 
mix variado e exposto de forma organizada. 
“Temos uma parceria com a Benassi. Ao chegar 

no setor, o consumidor encontrará produtos 
selecionados, prontos para o consumo e com 
valores atraentes”, comenta o sócio-diretor da 
Unisuper, Gerson Kaefer. 

Outro diferencial oferecido aos consumi-
dores é a entrega dos ranchos. Quem compra 
mais de R$ 80 pode solicitar que as mercado-
rias sejam levadas até a residência, sem custo 
adicional. Quem quiser sair da loja com as 
mercadorias pode optar pela Entrega Rápida, 
serviço que custa R$ 10 e tem atraído muitos 
consumidores pelo valor e facilidade. “A Unisu-
per consegue fazer uma loja de bairro arrojada, 
planejada e com conforto”, elogia Arleci.

Cartões próprios

As formas de pagamento em grandes redes 
supermercadistas são variadas. Uma maneira de 
fidelizar o cliente é a criação de cartões próprios 
que oferecem inúmeras vantagens, como prazos de 
pagamento, preços e descontos.

No caso dos cartões Zaffari, o cliente, ao com-
prar produtos, soma pontos, que podem ser trocados 
por milhas de companhias aéreas ou mercadorias no 
próprio mercado. Além disso, os consumidores que 
possuem o cartão são contemplados com ofertas 
exclusivas e podem ganhar descontos na compra de 
medicamentos e até de ingressos para shows.

A Unisuper segue a mesma tendência e possui 
também cartão próprio, que traz como principal 
facilidade a possibilidade de o consumidor ter 40 dias 
para pagar ou parcelar suas compras. O mesmo ocor-
re no Center Master Sul, de Porto Alegre, segundo 
o subgerente Luis Carlos Souza e o encarregado de 
logística, Josué Teixeira. A dupla espera levar para 
seus diretores a ideia de ampliar as vantagens e com 
isso estimular ainda mais o uso do cartão próprio. 
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amília e felicidade 
nas indústrias
F

As visitas técnicas do último dia da 

ExpoAgas 2015 foram dedicadas 

às indústrias. Neste ano, os 

participantes inscritos na atividade 

conheceram os processos 

produtivos da Parmíssimo 

Laticínios, em Viamão, e da Vonpar 

Bebidas, em Porto Alegre

 da quinta-feira, dia 27 de agosto, 
foram marcadas por excelentes recepções nos 
lugares visitados e intensa interatividade com 
os participantes. Para o consultor e instrutor da 
Agas que acompanhou a atividade, Janer Costa, 
a ação é muito importante para estimular a reno-
vação dos métodos de trabalho do varejo gaúcho. 
“Trata-se de uma oportunidade de conhecer 
como duas empresas de referência trabalham 
e quais são os seus diferenciais para fidelizar os 
clientes”, afirma. O proprietário do Mercado 
Gazzoni, do município de Casca, Jader Gazzoni, 
resolveu participar das visitas em busca de co-
nhecimento: “Eu acabei de assumir o negócio da 
família, então quero aprender o máximo possível, 
procurar fornecedores e fazer contatos”. 

Para se sentir em casa

Por ser uma empresa familiar, a 
Parmíssimo apostou em uma recepção 
bastante próxima e acolhedora. A visita se 
iniciou com uma conversa informal entre 
os diretores da empresa e os participantes. 
Os anfitriões quiseram conhecer todos 
os visitantes, fazendo com que cada um 
se apresentasse, e depois mostraram um 
pouco da história dos produtos da marca. 
Além disso, comentaram sobre o projeto 
social que desenvolvem há dois anos, no 
qual abrem a fábrica para a visitação de 
crianças de diversas escolas do Estado.  

as visitas O caminho até o prédio, onde são 
produzidos os queijos, é composto por uma 
extensa área natural, com cerca de 6 mil 
plantas. São 4,5 hectares, ocupando mais 
de 17 mil m2. O primeiro local visitado 
na fábrica foi a parte do recebimento dos 
queijos. Neste momento, foi feita uma ex-
plicação sobre a higienização dos processos, 
como a separação de caixas, de alas e de 
funcionários para cada etapa da produção. 
Para facilitar a identificação e evitar a alta 
circulação de pessoas em lugares inapro-
priados, os colaboradores de cada setor têm 
uma cor diferente de uniforme. Trata-se de 
um método para prevenir a contaminação 
dos produtos.

Depois foi mostrada a câmara de 
armazenamento dos queijos, onde eles 
ficam “descansando” até que possam ser 
utilizados. Também foi apresentada a sala 

Fo
to

s:
 M

on
ise

 S
ilv

a/
Ag

as



45(setembro/outubro 2015) Revista AGAS

de controle de qualidade. Os participantes 
puderam acompanhar todo o processo para 
ralar os queijos e receberam dicas para não 
deixar que o produto mofe. A atividade 
terminou com uma degustação de queijos 
e todos os visitantes ganharam uma cesta 
com produtos da Parmíssimo. 

O proprietário da Pizza Tost, Jefferson 
Rippel, diz que além da busca por novos 
fornecedores e equipamentos, a visita à Par-
missímo foi um dos motivos para participar 
da ExpoAgas: “Como já utilizo os produtos 
da marca na minha empresa, eu me interes-
sei em conhecer o trabalho da indústria”. 
Para o proprietário da Parmíssimo, Daniel 
Kunzler, a troca de experiências é enrique-
cedora para todos os envolvidos. “O conheci-
mento só evolui quando nós compartilhamos. 
Nós alimentamos e somos alimentados pelas 
pessoas que vêm ao nosso encontro”, conclui 
Kunzler, que conduziu a visitação. 

Descobrindo a felicidade

A segunda visita foi na fábrica da Coca-
Cola. Na entrada da Vonpar havia o “ônibus da 
felicidade” esperando pelos visitantes. O prédio 
é todo decorado com elementos fantásticos que 
remetem ao mundo mágico da felicidade. As 
primeiras salas contam um pouco da história da 
Coca-Cola. Há uma réplica da loja que vendia o 
refrigerante, quando ele foi criado em 1886, em 
Atlanta, nos EUA. Logo após, é possível conferir – 
através de brindes, vídeos, garrafas e cartazes – a 

história da bebida no Brasil. Antes de acompanhar 
o processo de produção da Coca, os participantes 
foram convidados a fazer um crachá com a foto 
de seu rosto no corpo de um dos personagens da 
publicidade da marca. 

As guias da visita apresentaram todo o processo 
de fabricação dos refrigerantes, desde o pet bruto até 
as máquinas que tampam as garrafas. Também foram 
explicadas as práticas de limpeza, como manter o 
chão sempre molhado para ele não ficar melado 
com os constantes escapes de líquido durante os 
processos. Depois disso, os participantes entraram 
em uma sala considerada o “cofre” da Coca-Cola e 
assistiram a um vídeo em 3D revelando a fórmula 
secreta da marca. O encerramento foi em um espa-
ço interativo, com jogos, vídeos e telas, em que as 
pessoas podiam tirar fotos e postá-las imediatamente 
em suas redes sociais. Todos ganharam brindes da 
Neugebauer (Vonpar Alimentos).  

Para a gestora do setor jurídico do atacarejo 
Max Auvergne, Cristina Dornelles, as visitas foram 
interessantes pela diversidade que apresenta-
ram: “Nós pudemos conferir os dois extremos. 
Teve uma empresa familiar, que desponta pela 
qualidade, e uma megaempresa, com um pro-
cesso de produção gigantesco”. A proprietária do 
restaurante Porto do Peixe e da Distribuidora 
Samar Alimentos, Ilza Lorenz, diz que este é 
um momento de repensar as rotinas de trabalho. 
“Muitas vezes fazemos tudo no modo automáti-
co, e hoje eu pude avaliar as minhas atividades. 
Eu aprendi muito sobre logística, distribuição 
e a forma como as indústrias se posicionam no 
mercado”, expõe a empresária.



Convenção Gaúcha de Supermercados 
ExpoAgas 2015 bateu novamente recorde de 
vendas e fechou um volume de negócios 11% 
superior ao do ano passado, movimentando cerca 
de R$ 409 milhões (R$ 1,19 milhão por em-
presa expositora) em três dias. O crescimento, 

a 34ª

expoagas2015

N
O segmento varejista mostrou que aposta 

em bons resultados mesmo diante de uma 

crise econômica. A ExpoAgas 2015 registrou 

crescimento de 11% no volume de negócios, 

repetindo o percentual do ano anterior

egócios crescem na crise 
mesmo diante de um cenário abalado por crise 
político-econômica, demonstra o otimismo do 
autosserviço e a aposta na competitividade para 
atrair consumidores. Os fornecedores que mais 
ajudaram no resultado comercializam produtos de 
higiene e beleza, laticínios e alimentos, refletindo 

Diego Castro
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egócios crescem na crise 

a preocupação dos seus clientes com produtos 
saudáveis e que proporcionem bem-estar. A feira 
foi realizada de 25 a 27 de agosto, no Centro de 
Eventos da Fiergs.

As estimativas da Agas dão conta de que mais 
de 44 mil pessoas tenham visitado a Convenção, 
representando 6.300 empresas diferentes (+18% 
em relação a 2014). Oito em cada dez visitantes 
eram varejistas, sendo que os gaúchos foram res-
ponsáveis por 47,8% das compras. Outros 40,3% 
representaram compradores de outros estados 
brasileiros e 11,7% tinham ligações com empresas 
de outros países. De acordo com os expositores 
entrevistados pelo Instituto Methodus, aumentar 
as vendas, fixar sua marca no mercado e conquistar 
novos clientes foram os três principais motivos da 
participação no evento. A pesquisa foi realizada junto 
a 100 expositores da mostra, sendo 79% da indústria, 
8% do comércio e 13% do setor de serviços.

O Instituto Methodus também analisou a 
movimentação de negócios nos estandes: sete 
em cada dez expositores realizaram negócios 
com profissionais de outros setores, além dos su-
permercados. Os segmentos mais citados foram, 
pela ordem, restaurantes (56%), padarias (51%) e 
lojas de conveniência (42%). Segundo a pesquisa, 
86,5% dos 344 expositores da ExpoAgas 2015 
pretendem voltar à feira em 2016. As empresas 
expositoras ouvidas apontaram que, em média, as 
vendas na ExpoAgas representam 17,7% do total 
do faturamento de agosto. Outros dados reforçam 
a pujança do evento: 73,5% dos expositores am-
pliaram a carta de clientes nos dois primeiros dias 
da feira, período em que a pesquisa foi realizada, 
e praticamente todos consideraram muito impor-

tante ou importante a feira supermercadista para 
o desenvolvimento das suas companhias.

“O comerciante é um otimista por natureza 
e busca oportunidades para crescer. É isto que a 
ExpoAgas proporciona, mais negócios, qualificação 
e novas parcerias”, destaca o presidente da entida-
de, Antônio Cesa Longo. De acordo com o diretor 
da Agas, Patrique Nicolini Manfroi, o poder de 

compra reduzido está fazendo com que o gaúcho 
pesquise preços no momento da compra. “A feira 
evidenciou sobretudo novidades em alimentos 
sem gordura trans, sem glúten, sem lactose ou com 
menor teor calórico. É um nicho em crescimento, 
assim como as cervejas artesanais, que estiveram 
pela primeira vez”, destaca. Cerca de 800 lança-
mentos foram apresentados na ocasião.

O CAT em 2015 registrou aumento de 20% 
no número de inscritos. No entender do diretor 
da Agas, Ezequiel Stein, os cursos oferecidos pela 
plataforma representam diferenciais por apre-
sentarem instrutores com ‘a bagagem do varejo’. 
“Isso já e um grande motivador e fomentador de 
qualidade”, apontou. “Quando se fala em crise, o 
empresário sabe que está muito difícil aumentar 
receita de venda, então o foco tem que estar no 
corte de custos. Tivemos cursos específicos para 
isso na ExpoAgas e nosso compromisso é cada vez 
maior para poder proporcionar ao associado mais 
qualificação”, acrescentou.

Não ao aumento de impostos

A solenidade de abertura da ExpoAgas 
2015 lotou o Teatro do Sesi. O hino nacional 
foi interpretado pela soprano Cristina Sorren-
tino e o hino gaúcho ganhou a voz de Fátima 
Gimenez. O pronunciamento de abertura do 
presidente Longo criticou o plano do governo 
de aumentar as alíquotas de ICMS para salvar 
as contas públicas. “Se o aumento da alíquota 
básica do ICMS for aprovado no atual cenário 
de falta de renda do consumidor e desempre-
go, retiraremos o Hino do Rio Grande da aber-
tura em 2016. Não queremos que esta façanha 
sirva de modelo a mais ninguém”, protestou. 
No seu entender, o governo está doente, mas 
quem terá de tomar o amargo remédio é a 
população. “O governador José Ivo Sartori foi 
eleito pela maioria dos gaúchos e tem nosso 
total apoio para tomar as medidas necessárias 
a estancar o sangramento financeiro do RS, 
mas não para aumentar impostos, transferindo 
a responsabilidade ao contribuinte. Esta não é 
a vontade da maioria do povo gaúcho que o 
elegeu”, acrescentou.

As preocupações com segurança também 
foram abordadas pelo dirigente. Ele perce-
be uma crise de valores no Brasil. “Como 
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podemos viver e trabalhar em um país em 
que 60 mil pessoas são assassinadas e outras 
50 mil morrem em acidentes de trânsito a 
cada ano? Hoje, vemos aumentar em 56% 
o número de desocupados em nosso país. 
A falta de segurança e a impunidade estão 
ensejando o surgimento de novos bandidos”, 
afirmou. Só neste ano, o setor ampliará em 
600 milhões de reais os gastos em serviços 
de proteção. “Um segurança que está com 
as mãos no bolso monitorando e cumprindo 
um papel que seria do Estado, hoje ganha o 
dobro do salário que a operadora de caixa. 
Isto é o aumento do custo Brasil, onerando as 
empresas, e tornando os produtos e serviços 
mais caros aos brasileiros, pela ausência do pa-
pel do Estado no que é essencial”, observou.

Ao final, Longo homenageou o presi-
dente da Farsul, Carlos Rivaci Sperotto, com 
o título de Supermercadista Honorário: “Ele 
representa um setor que tem dado certo e 
investe pesado em tecnologia, tendo sido 
muito competente em levar alimentos à 
mesa dos brasileiros”. Nascido em 1938 em 
Palmeira das Missões, Sperotto é criador de 
bovinos e ovinos e plantador de soja e milho, 
entre outras variedades. O homenageado re-
velou a admiração pelo autosserviço gaúcho 
e saudou a aliança entre os setores primário 
e terciário, uma vez que 80% do que vai 
para as  gôndolas é oriundo do campo. “Os 
supermercados comercializam o que produ-
zimos, sinalizam as tendências e gostos do 
povo, e unidos garantimos a sustentação da 

economia em meio à crise”, disse. O líder 
também lembrou que se alguns municípios 
do Sudeste reivindicam a primazia do rece-
bimento de royalties do petróleo nacional, 
o Rio Grande do Sul poderia, do mesmo 
modo, exigir a mesma cobrança pela evasão 
de sua agricultura para outras regiões, como 
o Centro-Oeste e o Norte do país.

Reconhecimento 

O vice-presidente da Associação Brasileira de 
Supermercados, João Sanzovo Neto, também pro-
nunciou-se na tribuna, elogiando a ExpoAgas como 
uma das maiores e melhores feiras do Brasil. “É uma 
grande oportunidade para driblar a crise e fortalecer 
empresas, num evento que reúne conhecimento, 
negócios e interação”, pontuou. Ele lembrou o po-
der do varejo supermercadista (representando 5,3% 
do PIB e 1,7 milhão de empregos diretos) e o poder 
de escolha dos consumidores para a manutenção 
das vendas. Ao final, solicitou apoio da categoria à 
Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio, 
Serviços e Empreendedorismo. “Esse grupo é a 
nossa voz, defendendo temas como a simplificação 
tributária”, acrescentou.

O presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos 
Bohn, também subiu ao palco para saudar o evento 
e protestar contra o salário mínimo regional e a 
proposta do governo estadual de aumento nas alí-
quotas de ICMS. “A proposta de mínimo regional 
deveria beneficiar setores não representados por 
nenhum sindicato patronal, mas sua aprovação foi 
usada para fins políticos e seus reajustes estão fora 

Sperotto é homenageado: 80% dos 
produtos vêm do campo
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da realidade econômica”, argumentou. Quanto ao 
pacote para salvar as finanças do RS, Bohn tam-
bém foi duro: “O problema não está na receita 
do ICMS, que cresceu 132% de forma nominal 
entre 1997 e 2014; a questão é cortar a expansão 
do gasto governamental”, declarou. Ele enfatizou 
que a elevação do imposto retrairá o consumo, 
fechará empresas, aumentará a informalidade. 
“Chega de passar a ineficiência do Estado para o 
contribuinte”, finalizou.

O presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Heitor 
Müller, presenciou a abertura e salientou o papel 
do autosserviço na vida das pessoas. “O sistema 
supermercadista é muito importante para nós e 
para o consumidor, pois está presente em todos 
os municípios, o que por si só garante o sucesso 
da feira, que é sempre bem organizada”, relatou. 
Assim como Agas e Fecomércio-RS, o líder indus-
trial não deixou de manifestar sua contrariedade ao 
aumento de impostos. “Repassaremos ao comércio 
produtos com custo mais elevado, e o setor terciá-
rio fará o mesmo em relação ao consumidor. Pode 
haver redução de consumo, porque as pessoas 
compram de acordo com seu orçamento. Artigos 
mais caros devem sofrer consequência, por meio 
do aumento da inflação”, argumentou.

Representando o Tribunal de Justiça do Esta-
do (TJ-RS), o desembargador Francisco Moesch 
reforçou a conscientização proporcionada pela 
ExpoAgas. “Nós precisamos nos aprimorar cada vez 
mais. Os grandes líderes estão acostumados a difi-

culdades, e nessas horas têm aqueles que colocam 
o pé no acelerador e tiram vantagens daqueles que 
param no tempo”, comentou. Na visão dele, é uma 
das mostras mais relevantes do país: “Há fortaleci-
mento de fornecedores leais e transparentes com os 
consumidores. Venho aqui para aprender”.

O presidente da Assembleia Legislativa, depu-
tado Edson Brum, considera o setor um exemplo a 
todos. “O supermercadista sempre busca fortalecer 
os seus negócios com criatividade, e isso acaba ge-
rando emprego e renda. A exposição é uma vitrine 
de novas tecnologias e avanços no mercado. A Agas 
mostra um Rio Grande que dá certo”, destacou. 
Quanto aos protestos sobre a alta na alíquota do 

Presidente Longo e diretoria abrem 
visitação aos 344 estandes da ExpoAgas

Longo manifestou-se contrário ao 
aumento de impostos no Estado
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soria técnica para analisar a medida. “O que está 
posto hoje é o seguinte: ou aumenta imposto ou 
não paga o salário do servidor”, avaliou.

Lições de marketing e ética 

A Família Lima abriu o ciclo de palestras 
magnas da ExpoAgas 2015 apresentando-se 
pela quarta vez na mostra. O grupo gaúcho 
tocou diversos trechos de músicas clássicas 
eletrificadas (O Barbeiro de Sevilha, Car-
mina Burana e Funiculì, Funiculà, entre 
outras), mostrando em histórias e etapas 
como eles chegaram ao sucesso. O guitar-
rista e violinista Lucas Lima foi o condutor 
do show. Ele lembrou o início pobre do pai, 
nascido em Santo Ângelo em família de 11 
irmãos, e da busca por um futuro melhor 
por intermédio do foco obstinado na música. 
Formado na escola de músicos da Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre, o patriarca ensi-
nou os filhos a tocar vários instrumentos e 
assim chamou a atenção de todos.

“A banda formada por meninos tinha 
uma nova cara, gerando a partir daí uma 
série de chamados para apresentações em 
eventos corporativos”, observou Lucas. 
Com o tempo e a prática, a química conti-
nuada de palco permitiu novas atitudes e 
a conquista de público cada vez maior por 
meio da interação com os espectadores. O 
próximo passo foi ir além da partitura, ou 
seja, entregar algo mais do que o contrato 

previa. O guitarrista terminou a apresenta-
ção fazendo uma analogia entre o trabalho 
da orquestra e o trabalho em equipe nas 
lojas: “Cem músicos podem tocar ao mesmo 
tempo, desde que tenham funções bem 
definidas. O astro não é o indivíduo, mas o 
resultado, pois ninguém sola sem acompa-
nhamento. O maestro é o condutor, e não 
chefe, precisa saber ouvir, antes de tudo”.

No segundo dia do evento, às 8h30 da 
manhã já havia um grande público no Teatro 
do Sesi para acompanhar o Debate Econô-
mico  Tendências e oportunidades no varejo, 
tendo como tema central o autosserviço e 
seus gargalos diante da conjuntura político-
econômico brasileira. Olegário Araújo, atual 
diretor da Retailor Advisors, é especialista em 
varejo e atacado e apresentou vários estudos 
e pesquisas de grande contribuição para em-
presários supermercadistas. “A maior parte 
das soluções de uma empresa está dentro da 
própria empresa”, afirmou. “O maior desafio 
é desenvolver uma organização confiante, e 
não deixar que o pessimismo contamine”, 
complementa. Na sequência, Gilmario Caval-
cante, do Grupo Martins, mostrou o case de 
15 anos do Smart Supermercados, uma rede 
com 950 lojas no Brasil, além de 30 escritórios 
e consultores para atender seus filiados e fazer 
melhorias contínuas em suas lojas. “Nosso 
foco é crescer de maneira sustentável. É pre-
ciso ter eficiência operacional e conhecer mais 
o shopper”, revelou, mostrando ao público as 
cinco soluções para se ter uma loja rentável: 
marketing, comercial, financeira, tecnologia 
e operação de loja.

Paulo Caleffi, presidente da Fetransul e 
secretário-geral da Câmara Interamericana de 
Transportes (CIT), falou a seguir e chamou a 
atenção ao palestrar sem sapatos. Ele explica: 
“Se quiser marcar, ser lembrado, tem que 
fazer algo diferente”. Ele diz que só há uma 
forma de superar a situação de crise: é traba-
lhando. “O grande negócio hoje é ser hones-
to”, afirmou. O último a falar foi o gaúcho Ro-
berto Mussnich, que hoje é diretor-presidente 
do Atacadão e foi responsável pela expansão 
da bandeira no Brasil. “No atacado, é preciso 
amar o que se faz: é muita transpiração”, 
comentou. Para ele, liderar pelo exemplo é 

Família Lima mostrou lição de persistência 
e inovação para ter sucesso
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o grande desafio das empresas hoje. “A nossa 
crise hoje é motivacional”, expôs. “A crise 
paralisa nosso processo de decisão, e aí que 
surgem os líderes – saindo da paralisia.” Os 
diretores da Agas Ezequiel Stein e Patrique 
Nicolini Manfroi se encarregaram de fazer 
questionamentos aos “mestres” e também 
conduziram as perguntas da plateia em um 
debate que foi muito inspirador.

Logo depois, às 10h, teve início a palestra 
magna Uma lição de vida, vendas e mar keting. 
Com o teatro lotado e fila do lado de fora 
de um público que ainda tinha esperança de 
ingressar no local, David Portes contou sua 
história de vida. O famoso camelô que virou 
empreendedor já foi boia fria, antes de se 
aventurar na cidade do Rio de Janeiro. Logo foi 
morar na Rocinha, mas em determinado mo-
mento foi despejado e fez da rua sua moradia. 
“Minha mulher estava grávida e passou mal”, 
lembrou como tudo começou. Um porteiro 
emprestou R$ 12 para o remédio, e ele com-
prou tudo em doce para vender. Em menos 
de uma hora dobrou o dinheiro e comprou 
o remédio, reinvestindo os R$ 12 nos doces, 
pagando o porteiro e assim por diante, até ter 
uma banca de produtos e poder dar um lar para 
a sua família. “Comece pequeno, mas sonhe 
grande”, é um de seus conselhos.

“É preciso ter atitude”, afirmou. Ele 
lembrou como fez quando a concorrência 
aumentou e as bancas à sua volta começaram 
a se multiplicar. “Precisei inovar. Criei insti-
tivamente a primeira ‘loja de departamento’ 

de rua”, contou. Sorteios, adaptações de 
drive-thru e até delivery. Como não tinha te-
lefone, se apropriou dos números de orelhões 
próximos à banca e distribuiu panfletos. Até 
pedidos via internet ele atendia. “Quem corre 
na frente bebe água limpa”, disse ele. Também 
investiu muito em cartazes, e um dia chamou 
a atenção de um jornalista importante que 
passou pelo local. A partir daí começou a ser 
chamado para entrevistas e se tornou famoso. 
Hoje tem várias empresas, entre elas uma 
agência de Marketing, e ministra palestras de 
motivação por todo o Brasil.

No último dia da ExpoAgas, uma hora 
antes de começar a palestra magna que en-
cerrou as manhãs do evento, uma grande fila 
já se formava ao redor do Teatro do Sesi e 
se estendia pelo pátio da Fiergs. A procura 
recorde estava diretamente relacionada à ex-
planação sobre Ética na política e nos negócios, 
do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Joaquim Barbosa. Um telão foi colocado 
em área externa para transmitir a fala do juiz 
a quem não conseguiu lugar. Com o auditório 
lotado, o presidente da Agas subiu ao palco 
para o encerramento oficial da ExpoAgas e 
explicou que o palestrante foi escolhido por 
ser a personificação da moral e honestidade. 
“Ele virou um herói nacional ao combater a 
corrupção”, destacou.

Após homenagear os patrocinadores 
do evento, Longo chamou o ex-ministro do 
STF. Barbosa foi enérgico ao reafirmar que o 

Debate econômico reuniu  
grandes nomes nacionais do setor

David Portes e sua palestra 3D: 
dinâmica, divertida e diferente
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5 Brasil vive uma crise ética e moral, em que as 
normas de conduta e leis não são cumpridas. 
Um dos grandes problemas enfrentados seria 
a apropriação do espaço público por agentes 
privados que insistem em dar o tom do cenário 
econômico. “Há empresas que esperam que 
sejam oferecidos benefícios análogos, o que 
poderia ser chamado de bolsa-empresário”, 
relatou. No entender dele, a crise enfrentada 
pelo país se deve a inúmeros fatores, como 
a primazia forte e desproporcional do poder 
Executivo ante o Legislativo e pelos chefes do 
Executivo se deixarem chantagear como se não 
houvesse outra maneira de governar senão a 
forma paternalista e corrupta. Ao se referir ao 
trabalho desempenhado pelo juiz Sergio Moro, 
que conduz as ações da Operação Lava-Jato, 
Barbosa frisou: “Ele faz o que todo o juiz deve 
fazer e, lamentavelmente, não faz”.

Embora seja o símbolo da luta pela 
moralização do sistema, Joaquim Barbosa 
revelou pessimismo em relação ao futuro. 
O problema do Brasil, segundo ele, é ter 
perdido a capacidade de se autofinanciar; 
fingir que todos têm direitos iguais e de ter 
criado uma sociedade dual, que nada mais é 
do que uma sociedade sem cidadãos, da qual 
o povo é excluído do processo decisório. “Ele 
entrega seu destino nas mãos de quem não 
é capacitado”, afirma. Aliado a tudo isso, 
citou a ausência e a omissão dos meios de 
comunicação. “Eles estão entrincheirados em 
seus clichês editoriais, parecem cansados de 
bater em cima deste sistema corrompido”, 
reclamou. Ao final, o jurista respondeu a 
perguntas do jornalista e radialista gaúcho 

Rogério Mendelski, que questionou sobre a 
possibilidade de ser candidato a Presidência 
da República. O conferencista afirmou que 
sua contribuição para a vida pública já se es-
gotou: “Eu não me ajustaria ao modo como a 
política é exercida”. 

União que faz a força

O sucesso da ExpoAgas ocorre em razão da 
parceria com entidades apoiadoras e empresas forne-
cedoras. O gerente-executivo regional de Vendas da 
Nestlé (patrocinadora máster), Antônio Carlos Alves 
de Azevedo Júnior, considera a feira fundamental, 
mesmo no cenário instável. “O setor sofre um pou-
co pelo momento, mas no final das contas a união 
da Nestlé com a Agas é importante. Uma empresa 
como a Nestlé vai para cima e se mostra, para que o 
negócio funcione, para que vejamos a existência de 
um caminho pela frente ainda, um bom trabalho a 
ser executado para o futuro”, afirmou.

Fecomércio-RS, Vale Fértil e Banrisul foram 
os patrocinadores globais. O presidente da Feco-
mércio-RS, Luiz Carlos Bohn, deu os parabéns à 
Agas pela promoção do evento. “É uma oportuni-
dade de fazer bons negócios, de aprendizado e até 
mesmo de divertimento”, discorreu. “As palestras 
são excelentes, e o setor faz projeção de crescimen-
to no meio da crise. É mesmo olhando os melhores 
cases que percebemos como progredir.”

Segundo Laline Verardi, gerente de Marketing 
da empresa paranaense Vale Fértil, a ExpoAgas 
ajuda a estreitar relacionamento com os clientes 
e também com o consumidor final, servindo como 
plataforma de lançamentos e exposição de pro-
dutos. “Passamos por um ano de remodelação da 
marca e, apesar da retração na economia, temos 
investido em mídia. Trouxemos alternativas mais 
econômicas de produtos para que o comprador 
não migre para outra marca”, pontuou.

No entender do presidente do Banrisul, Luiz 
Gonzaga Veras Mota, o patrocínio do banco “estreita 
o relacionamento com o setor supermercadista e 
varejista, aproximando a instituição de fornecedores 
e empreendedores para os quais têm a oportunidade 
de oferecer os melhores produtos e serviços, visando 
à concretização de novos negócios e à consolidação 
da relação existente com esse segmento”.

Os copatrocinadores foram Piá, Best Beef, 
Café Pelé, Parati, Fruki Cola e Mili. O gerente de  

Ex-ministro do STF é pessimista em relação ao 
futuro: Brasil criou uma sociedade sem cidadãos



Marketing da Cooperativa Piá, Tiago Haugg, lembrou 
o histórico de sucesso da feira. “Trata-se de ótima 
oportunidade para receber clientes, falar de negócios, 
refletir sobre cenários econômicos e projetar inves-
timentos”, avaliou. “Estar presente de forma forte, 
com novos produtos, é reconhecer a importância 
do segmento supermercadista. Apresentamos mais 
de 20 lançamentos por ano, mas alguns são grandes 
inovações.” A perspectiva de crescimento da com-
panhia gira entre 10% e 15% em 2015.

Magnus Costa, gerente de Trade Marketing 
do Frigorífico Silva, surpreendeu-se com o movi-
mento na Fiergs. “O estande ficou lotado desde 
a abertura ao fechamento. Os clientes vieram 
conferir o lançamento da nossa fábrica de porcio-
nados, com atmosfera protegida. Certamente os 
resultados superaram as expectativas”, garantiu. 
“Sabemos que o consumidor agora não compra 
mais em volume, mas quer o que é bom. Nosso 
negócio é ganhar o cliente pela boca, com degus-
tação de carnes de qualidade.”

A responsável pelo estande da Café Pelé, 
Gleide Menezes, reconheceu os atributos de valor 

da ExpoAgas. “Estar presente nos dá muita visibi-
lidade, mostra a marca, fortalece relacionamentos 
e gera vendas. Fechamos muitos negócios aqui”, 
admitiu. A empresa paulista trouxe um barista 
para mostrar as diversas formas de preparar o 
café, bem como todo o seu portfólio de produtos. 
“O ano está difícil pela recessão, mas vamos em 
frente, um mês de boas vendas compensando o 
outro de menor desempenho”, ponderou.

Débora Grobe Schafer, gerente de Marke-
ting da Parati, salientou o fato de que os clientes 
realmente focaram no fechamento de negócios. 
“Estamos trabalhando com muitos lançamentos 
para superarmos a retração no consumo, são mais 
de 12 linhas de produtos exclusivos ou muito 
diferenciados, com proposta de saudabilidade, 
para que mantenhamos o crescimento planejado 
de 18%”, revelou. 

No estande da Fruki, via-se satisfação. “Temos 
participado há seis anos consecutivos da ExpoAgas 
e nossos resultados só aumentam, tanto em vendas 
quanto em relacionamento”, relatou o gerente de 
marketing Júlio Eggers. A indústria de bebidas quer 



54 Revista AGAS (setembro/outubro 2015)

e
xp

o
ag

as
2

0
1

5 crescer 8% em volume de vendas. “Estamos trazen-
do os lançamentos Citrus e Água Tônica, da linha 
Sabores Intensos, e percebemos ótima aceitação, 
além da Fruki Cola, outro produto que colocamos 
em evidência para ganharmos mercado”, disse João 
Carlos Pinto Miranda, diretor comercial.

Na visão do gerente de Vendas do Varejo na 
Mili, Gediel Carlotto, a crise tem afetado menos 
os supermercadistas. “Acreditamos que o autos-
serviço teve um menor reflexo do que outros 
segmentos, então ainda há muito espaço para 
crescimento e percebemos motivação em quem 
veio para cá”, contou. A empresa levou 35 repre-
sentantes para atender a todos os que procuraram 
seu estande. Os resultados, depois de três dias, 
foram considerados muito favoráveis.

No entender do gerente comercial da Languiru 
(patrocinadora dos uniformes da equipe de apoio), 
Jaime Rückert, a mostra representa a oportunidade 
de recepcionar cliente se amigos, aprofundando o 
conhecimento de todos sobre a empresa. “Trazemos 
lançamentos também, e buscamos oportunidades 
de negócios, assim como os supermercadistas”, 
refletiu. O foco este ano foram os laticínios, como 
o leite tampa rosca, fabricado em parceria com 
empresa suíça-alemã, bem como o achocolatado 
com tampa rosca. O estande da cooperativa pro-
moveu degustações de suínos, aves e lácteos.

Momento ímpar

As palestras magnas tiveram o patrocí-
nio de Roseflor, GS1 Brasil, Bom Princípio 
e Minu. Gilson Dutra, gerente comercial 
dos Moinhos Galópolis (Roseflor), afirmou 
que a ExpoAgas é momento ímpar no ano: 
“A feira nos ajuda a manter contato com 
clientes gaúchos e catarinenses. Mostramos 
novidades, como o pão francês com fibras, e 
tudo o que a empresa está fazendo e fará no 
restante do segundo semestre”. A indústria 
vê oportunidades no momento, sem negar 
que há maior dificuldade em adquirir pro-
dutos por parte do consumidor.

João Carlos de Oliveira, presidente da 
GS1 Brasil, ressalta a tradição da iniciativa 
nascida em 1981. “É uma feira já consolida-
da, para a qual o setor supermercadista da 
região Sul se mobiliza. A automação é uma 
tendência positiva para desenvolver o setor, 

ainda mais diante da instabilidade da econo-
mia”, assegurou, lembrando a possibilidade 
de ganhos de produtividade, por meio da 
redução de custos.

A 34ª Convenção Gaúcha de Super-
mercados superou as expectativas da Bom 
Princípio. Conforme a analista de Marketing 
Graziela Guadagnin, o estande lotou e as 
vendas esperadas aconteceram. “Trouxemos 
muitos lançamentos para atrair os clientes: o 
doce de leite zero lactose, com uma consistên-
cia cremosa e sabor igual ao tradicional, além 
do palmito picado e inteiro, dois novos sabores 
de geleia, mel em duas embalagens, novos 
recheios e brigadeiro de colher”, listou.

De acordo com o gerente comercial da 
Cia. Minuano, Roberto Pulita, a ExpoAgas 
ajudou a empresa a recolocar a sua marca no 
mercado. “Temos uma parceria proveitosa 
com a Agas e estar aqui garante visibilidade. 
O primeiro semestre apresentou crescimento 
de 15% em relação ao ano passado. Já esta-
mos aguardando a edição do ano que vem”, 
antecipou. O patrocínio do Centro de Aper-
feiçoamento Técnico (CAT) foi de Rasip 
e Eletrofrio. Para Raul Anselmo Randon, 
presidente do Conselho de Administração 
da Rasip, qualquer um dos expositores 
pode exportar, pela qualidade dos produtos: 
“Existe uma exigência grande por parte dos 
produtores, e isso representa uma garantia 
dada ao consumidor, numa cadeia de interes-
ses”. A indústria levou ao visitante amostras 
de queijos, maçãs, vinagres e azeites.

O gerente de Marketing da Eletrofrio, 
Welington Anselmo, disse que não há como 
errar ao participar da ExpoAgas. “É sempre 
um sucesso de público. Os clientes que nos 
procuram aqui analisam as perspectivas, 
apresentamos equipamentos de refrigeração, 
mas os negócios retraíram porque os super-
mercadistas já sofrem com certa queda no 
consumo. As perspectivas melhores são para 
2016”, reconheceu.

A Neugebauer (Vonpar Alimentos) 
patrocinou a Promoção Agas, que sorteou o 
automóvel Hyundai HB20. Segundo Renata 
Nezello, coordenadora de Trade Marketing, 
os resultados vieram. A empresa obteve 25% 
do volume de vendas do mês de agosto du-
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rante os três dias de evento, além do fecha-
mento antecipado do volume de vendas de 
setembro a dezembro. “É uma oportunidade 
de divulgar lançamentos e ter visibilidade de 
marca. Estamos num crescimento de 30% 
acumulado até julho e esperamos mantê-lo 
até o final do ano”, lembrou.

Vitrine para expositores

O Sebrae-RS levou à Fiergs dez pequenas 
cervejarias gaúchas que são modelos de empre-
endedorismo. Os miniestandes, um ao lado do 
outro, possibilitaram aos visitantes a degustação de 
diversos blends, bem como a interação com novos 
players em um nicho de mercado em expansão. 
Na avaliação do superintendente Derly Fialho, a 
feira mostrou ser uma vitrine privilegiada. “Para os 
pequenos, é uma grande oportunidade de aparecer 
diante de grupos varejistas de todos os portes, 
poder conhecer novos produtos e tecnologias e 
diferentes métodos de trabalho. Na fase atual, é 
importante um evento motivador”, destacou.

A Peccin Alimentos, de Erechim, voltou à 
Convenção depois de três anos ausente. Leandro 
Sulbach, gerente de Marketing da Peccin, traçou a 
participação como estratégia de aproximação com 
o mercado estadual como um todo. “A visitação foi 
excepcional, tanto em volume como em propósito: 
o supermercadista veio mesmo fazer negócio”, 
elogiou. A Áurea Alimentos, de Santa Catarina, 
também fez o mesmo caminho de retorno, sem 
arrependimentos. “Viemos no ano passado para 
visitar, agora como expositores os resultados es-
tão sendo ótimos. Conseguimos clientes novos e 
divulgamos lançamentos”, ressaltou a gerente de 
Marketing Jadna Bittencourt.

O diretor do Grupo Welker, Olavo Sales, 
trata a feira como divisor de águas: “É um grande 
diferencial estar aqui e poder mostrar tudo o que 

produzimos em um curto espaço, produtos inova-
dores como a primeira crepioca do país”. Mario Luiz 
Machado, gerente de vendas da Croma Galvaniza-
dora, de Bento Gonçalves, que foi apoiadora das 
atividades do CAT, gostou do que viu. “Este ano, 
embora todo mundo fale em crise, no primeiro 
semestre crescemos 12%. Estamos satisfeitos e não 
vamos nos abater pelos comentários”, pontuou.

O diretor comercial da Delícias do Nordeste, 
Vagner Nascimento, que também apoiou o CAT, 
encantou-se com os gaúchos. “Só temos a agradecer 
a oportunidade de demonstrar como a tapioca é um 
produto saudável, que veio para ficar. Conseguimos 
diversos contatos com grandes redes”, disse. César 
Alexandre Pereira, diretor comercial da Santa Massa, 
participou pela segunda vez. “Superou nossas ex-
pectativas o resultado, fizemos muitas negociações 
e promovemos a degustação do nosso pão doce”, 
contou. Alessandro Luzardo, gerente da Vivo, apre-
sentou opções de serviços aos visitantes. “Estamos 
lançando nosso blister, primeiro celular com chip 
para recarga para ser levado na hora já ativado, entre 
outras ações. O segmento telecom pode estar pre-
sente dentro dos supermercados”, defendeu.

2016: tradição como marca

A ExpoAgas 2016, que terá o tema 35 
Anos – Uma história de bons negócios, ocorrerá 
de 23 a 25 de agosto do ano que vem novamen-
te no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto 
Alegre. A Agas abriu as tratativas de renovação 
de contratos antecipadamente, e até o dia 11 
de setembro, 85% dos estandes para a próxima 
edição já tinham garantido a renovação de seus 
espaços. Há 101 empresas na fila de espera 
da convenção supermercadista, que não são 
contempladas pelo esgotamento da área dis-
ponível no anexo da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul.
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orte na feiraS Ao realizar compras acima 

de R$ 1 mil na ExpoAgas, 

os supermercados puderam 

participar do sorteio de 

um Hyundai HB20 e 

dez notebooks

de investimentos vive a ExpoAgas. 
Alguns compradores da feira tiraram a sorte 
grande e levaram para casa os prêmios do sorteio 
para compradores: dez notebooks e um carro 
HB20. O sorteio dos notebooks foi dividido em 
duas partes. Cinco deles ocorreram na manhã 
do segundo dia da ExpoAgas (26/8), e os outros 
cinco foram sorteados na manhã do terceiro e 
último dia  (27/8). O grande prêmio, um Hyun-
dai HB20, foi sorteado no fechamento da feira, 
também dia 27, às 20h, e era a premiação mais 

nem só esperada pelos participantes. Para participar da 
iniciativa, as empresas deveriam apresentar o 
pedido de suas compras no estande do sorteio 
– a cada R$ 1 mil gastos, ganhava-se um cupom. 
O sorteio foi auditado pela HLB Audilink e 
certificado pela Caixa Econômica Federal sob 
o número 6-0855/2015.

A vencedora do grande prêmio da Con-
venção foi a Rede Grande Sul, de Porto Alegre 
(na foto acima, a entrega do carro). Segundo o 
presidente da rede, Danilo Tiziani, o veículo será 

Juliane Kessler/Agas
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utilizado por toda a Rede Grande Sul: “Esse é 
o primeiro sorteio que ganhamos na ExpoAgas, 
e pudemos ver muito o apelo, principalmente 
para o supermercado de pequeno porte. A feira 
foi uma grande oportunidade de aprendizado, 
e, além do conhecimento adquirido, também 
ganhamos o automóvel”.

O Supermercado Ipesul, de Ipê, ganhou um 
notebook no sorteio da Agas, aumentando assim a 
aparelhagem do setor administrativo. “Usávamos 
um notebook pessoal antes de ganhar o novo com-
putador. O prêmio vai facilitar a comunicação com 
os vendedores”, conta a gerente Sabrina Stedile. 

O Super Pedralli, de Viamão, foi outro 
vencedor do sorteio, ganhando um notebook para 
a empresa. Responsável pelo setor de compras 
da loja, Marcos do Amaral conta que foi pé 
quente para o Pedralli: “Esse é o meu primeiro 
ano como colaborador do Super Pedralli, e fico 
muito feliz que tenha trazido sorte para a em-
presa na ExpoAgas”.

O Super Piethy, de Taquara, também faturou 
um notebook no sorteio. O gerente da loja, Carlos 
André Colomba, conta como foi informado da 
vitória da empresa: “Estávamos esperando pela 
palestra do Joaquim Barbosa quando a nossa ge-
rente do Tribanco nos avisou que havíamos sido 
sorteados. Achei que era uma pegadinha, mas 
ainda bem que eu estava enganado”.  

A Big Ball, de Porto Alegre, foi outra ganha-
dora de um notebook. Segundo o comprador da 
empresa, Gilmar Mazutti, a ExpoAgas acerta ao 
incentivar as compras na feira pelos sorteios: “É 
sempre uma motivação extra para o comprador. 
A Agas está de parabéns por todo o evento, e 
deve continuar com este tipo de promoção”, 
afirma Mazutti.

A Gold Group, de Porto Alegre, tam-
bém ganhou um notebook. O proprietário da 
empresa, Eduardo Betanin, também destacou 
a importância dos sorteios para as compras: 
“Com o incentivo de talvez ganhar um carro 
ou um computador, muitas empresas optam 
por fazer suas compras já na feira, e não deixar 
para depois, ajudando muito no fluxo de caixa 
da própria ExpoAgas”.

A história mais curiosa dos sorteios de 
2015 foi protagonizada pelo Mercado Barbosa, 
de Pelotas. Eles foram os ganhadores dos dois 
primeiros notebooks sorteados em sequência. 

Fo
to

s:
 C

as
siu

s 
So

uz
a/

Ag
as

Da
ni

ela
 V

illa
r/A

ga
s



e
xp

o
ag

as
 /

 s
o

rt
e

io

58 Revista AGAS (setembro/outubro 2015)

Com diversos cupons depositados nas urnas, a 
gestora do setor financeiro da empresa, Simone 
Barbosa, afirma que um computador já está em 
uso, enquanto o outro está ainda está guardado. 
“Já participamos há muitos anos da ExpoAgas, 
mas esta é a primeira vez que ganhamos algum 
prêmio. Acabamos não estando presentes na 
hora do sorteio, mas quando voltamos para 
buscar, acabamos comprando ainda mais.” 

O Super Cadore, da cidade de São João 
da Urtiga, também faturou um notebook na 
ExpoAgas. O sócio-diretor do súper, Sílvio Ca-
dore, precisou se ausentar por alguns instantes 
do auditório, e acabou não vendo o Cadore ser 
chamado. “O meu colega acabou recebendo o 
notebook pela empresa. Os sorteios são incenti-
vadores de compras, não apenas o carro (apesar 
de ser o prêmio que todos querem ganhar), mas 
também os prêmios pequenos.” 

Com muitos cupons nas urnas do concur-
so, o supermercado Tischler, de Cachoeira do 
Sul, também foi sorteado com um computador. 
“Fiquei muito surpreso, pois não esperava. Essa 
foi a primeira vez que ganhamos um sorteio na 
ExpoAgas, depois de tantos anos comparecendo 
às feiras. Acredito que esse tipo de promoção 
motive o súper a fechar as compras na própria 
ExpoAgas, tanto para aproveitar os preços quanto 
para talvez ganhar um carro ou um notebook.” 

A Fröhlich, indústria alimentícia de Ivoti, no 
Vale do Sinos, foi mais uma empresa a ganhar um 
computador nos sorteios da ExpoAgas. Segundo o 
comprador da empresa, Marcelo Brill, o notebook 
será apenas o começo da sorte da Fröhlich na ExpoA-
gas. “Foi a nossa primeira vez a ganhar um prêmio du-
rante a feira. Queríamos o carro, mas agora deixamos 
para a ExpoAgas de 2016. O notebook foi o primeiro 
de muitos prêmios que ganharemos aqui.”

No segundo dia de ExpoAgas foram 
sorteados os primeiros cinco notebooks

Na manhã do terceiro dia do evento, mais cinco 
notebooks foram sorteados entre os compradores 
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que representam uma transformação qualitativa 
da mulher na sociedade.

Ao som da música Cor de Rosa Choque, de 
Rita Lee, a palestrante saúda as presentes como se 
fossem fadas, na figura da mulher do século 21. “A 
gente só é mulher quando fala, é autêntica e úni-
ca.” Convidando-as a fazerem uma viagem ao seu 
imaginário interior, a também socióloga traça um 
paralelo entre a infância e a vida adulta feminina, 
antes tão cheia de afazeres. “A gente cresce e não faz 

mulheres ligadas ao setor 
supermercadista lotaram o Salão de Convenções 
da Fiergs, em Porto Alegre, para refletir sobre o 
universo feminino. A Agas Mulher 2015 ocor-
reu em 25 de agosto, durante as programações 
da 34ª ExpoAgas. O evento foi aberto com a 
palestra Todas as mulheres que habitam em 
você, apresentada pela atriz Claudia Alencar, 
que falou de diferentes personagens femininos 
considerados à frente do seu tempo e de ações 

centenas de

evolução em 
prol da felicidade 

R
A atriz Claudia Alencar e a economista Patrícia 

Palermo foram as palestrantes deste ano do Agas 

Mulher, que mostrou as várias faces da mulher 

contemporânea e os desafios que elas enfrentam 

diariamente para manter o seu espaço na sociedade
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mais nada, nem sexo. Só trabalha, ganha dinheiro 
e faz compras”, questiona. 

Algumas mulheres, apresentadas por Claudia, 
são exemplos de coragem na luta por seu espaço, 
em meio a uma sociedade historicamente machista, 
como é o caso de Joana D’Arc. A heroína francesa 
se vestia de homem para chefiar militares na Guerra 
dos Cem Anos e acabou morta em 1400, como 
feiticeira. A palestrante também conta que foi mal-
tratada pelo pai, aos 17 anos, quando revelou que 
queria ser atriz. “Ganhei um tapa na cara, que me 
fez cair no chão. Fiz faculdades de história, filosofia 
e sociologia e já são 40 anos ganhando dinheiro com 
o que eu gosto”, afirma. 

A mãe, segundo ela, formou-se em nutrição, 
em 1937, casando-se em 1940, após três meses ter 
conhecido o seu pai. “Ele chegou a ser preso por 
boemia, acusado de ser fascista. Eu nasci em 1950, 
depois que a minha mãe se recusou a fazer ligadura, 
mesmo tendo um mioma, aos 38 anos”, relata. Em 
uma trajetória de altos e baixos, Claudia conta que 
ficou grávida aos 18 anos. “Decidi abortar para ter a 
minha carreira. Foi a maior dor que senti, com um 
procedimento feito sem anestesia. Cada um tem 
a sua história!”, observa.

Ela considera que as mulheres gostam de 
seduzir. Citando Rita Hayworth, ela diz que a 
timidez não a impediu de realizar o sonho de ser 
uma dançarina bem-sucedida, na década de 1940: 
“Rita acabou imortalizada, como a maior estrela da 
década, sendo uma das mulheres mais desejadas e 
famosas do mundo”. Uma das chaves para vencer os 
problemas, segundo ela, está na resiliência. “Somos 
fortes e não devemos nos vergar aos obstáculos da 
vida, para não nos tornarmos mal-humoradas e 
depressivas”, sugere. Ela acredita que mesmo sendo 
dona de casa, a mulher pode se mostrar sedutora. “A 

mulher do século 21 somos nós. Precisamos agora 
fazer o homem do século 21”, observa.

Exemplo de superação

Trazendo o exemplo de Marie Curie, a 
primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, 
Claudia mostra que na revolução diária é 
necessário sempre se superar. Ela lembra 
que, em 1800, apenas os homens iam à 
universidade, mas a jovem descobriu um 
elemento químico e iniciou uma verdadeira 
revolução no meio científico. “Os pais dela 
perderam tudo e ela desmaiou de fome. Ela 
criou por debaixo dos panos uma universi-
dade sozinha”, descreve a atriz.

Em 1895, a socióloga cita ainda que as 
mulheres só podiam trabalhar com a assinatu-
ra do marido reconhecida. “Fizemos uma re-
volução em 40 anos, sem sangue, quietinhas. 
Não somos as mais fortes, inteligentes, mas 
as mais adaptáveis”, reflete a palestrante. 
Com o passar do tempo, Claudia considera 
que essa nova mulher foi se multiplicando. 
“A mulher telúrica celta sabe equilibrar to-
dos os terremotos da terra. Para o filósofo 
Jean-Paul Sartre, a mulher não nascia dessa 
forma, mas se fazia mulher. Na década de 
1960, ela já nascia mulher”, observa ela, 
lembrando que a população feminina teve 
que aprender a lidar com coisas até então 
exclusivas deles. “Além de cuidar e educar 
os filhos, precisa saber o que é uma pastilha 
de freio, vai para o advogado. Tem que fazer 
tudo o que o homem faz.” No entanto, ela 
considera que o feminismo também incor-
porou coisas ruins: “A gente fuma, dissimula 



e também é ladra. Fomos presidente do 
país e da Petrobras e não nos mostramos as 
melhores, aí a gente fica louca”. 

Outra figura emblemática é a de Isabel 
de Bourbon, que não queria casar e o pai dela 
a obrigou, por volta de 1600. Claudia lembra 
que o marido dela teve 32 filhos fora do ma-
trimônio e sete com a esposa. “Enquanto isso 
ela governava Portugal e Espanha e sabia tudo 
de guerra. A gente precisa de um rei à nossa 
altura”, afirma. Outra personagem exaltada 
pela palestrante foi a da bailarina Isadora 
Duncan. “Ela dançava nua em 1920 e era ado-
rada pelo público. Cada uma dessas mulheres 
somos nós. A nossa cura está na ação. Nada 
de lamentar, a gente tem que agir.”

Em 1800, ela recorda que a figura femi-
nina era recatada, e havia apenas dois cami-
nhos: o da burca ou ser surrada por mostrar 
o corpo em um decote, por exemplo. “As 
pin-ups, em meio à Segunda Guerra Mundial, 
abriram um caminho muito forte na história 
da humanidade, mostrando corpos esbeltos 
em poses sensuais nos calendários”, descreve 
ela, citando que esse foi um dos caminhos 
para a mulher se libertar. “Precisamos ter o 
direito de escolha. O caminho está na educa-
ção”, ressalta. Muitos filhos não saem de casa, 
segundo ela, porque ainda têm a sua dona de 

casa. “Temos que ensinar os nossos homens. 
Chega de ser empregada, dona de casa, sub-
missa. Homem tem que ajudar!”, aponta.

Para ela, a grande revolução é a mulher 
estar no poder. “Somos mulheres dignas, com  
ética e juntamente com eles formamos o par 
perfeito”, acredita ela, citando a necessidade 
de todos serem iguais. “Devemos ter um 
amor incondicional para com todos os seres 
humanos. É preciso saber dar, como estou 
querendo dar um pouco para vocês.”

Empoderamento das mulheres

Em seguida, a economista Patrícia Palermo 
falou sobre o empoderamento crescente da figura 
feminina na palestra Mulher, economia e sociedade. 
De acordo com a ministrante, 51% da população 
brasileira é composta de mulheres. “A participação 
feminina na sociedade, conforme dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
mostra que elas vivem mais, adoecem menos e 
sofrem menor número de acidentes”, descreve a 
economista-chefe do Sistema Fecomércio-RS. 

Como reflexo deste novo momento, ela cita 
que as mulheres estão decidindo ter menos filhos. 
“Enquanto na década de 1960 uma mulher em 
idade fértil tinha 6,3 filhos, em 2013 esse número 
caiu para 1,77 criança. Espera-se em 2030 que cada 
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mulher tenha 1,5 filho”, projeta. Neste cenário, 
as mulheres, segundo ela, têm um maior acesso à 
educação e a novas oportunidades de trabalho. “Isso 
tem gerado para elas novas escolhas e uma nova 
visão sobre si mesmas”, observa Patrícia.

Outro dado citado por ela é a ampliação da 
escolaridade das mulheres, em relação aos homens. 
“De acordo com o Censo de 2010, 52,2% das mu-
lheres entre 15 e 17 anos aproveitaram o acesso 
à educação. Já o total de homens foi de 42,4%”, 
argumenta. Segundo ela, esse crescimento também 
é verificado no ensino superior, onde 15,1% de jo-
vens entre 18 e 24 anos frequentam a universidade, 
contra 11,4% de homens na mesma faixa etária. 
“Isso é uma revolução, pois as mulheres saem com 
o canudo na mão e no primeiro lugar”, comemora.  
Ao mesmo tempo, reduz-se a população feminina 
em postos de trabalho domésticos, de 18,5% em 
2000 para 15,1% em 2010.

Dados do Censo ainda indicam a evolução 
das famílias que têm a mulher como referência 
da força de trabalho no mercado, passando de 
37,3% em 2000 para 42,3% em 2010. Patrícia, no 
entanto, questiona se as presentes já chegaram ao 
lugar onde queriam. O grande desafio das novas 
gerações, segundo ela, é manter essa contínua 
inserção da mulher na sociedade como agente 
econômico, social e político.

Para a gerente do supermercado Bohlke, 
Leslei Bohlke, de Rolante, que participa há dez 
anos do evento, as palestras foram muito boas, 
possibilitando levar alguns aprendizados para o 
seu dia a dia. “Pude refletir sobre algumas coisas 
que muitas vezes esquecemos, inclusive a impor-
tância das mulheres na sociedade.” A encarregada 
de Marketing da Unidasul de Esteio, Pamella 
Schneider, disse que o Agas Mulher trouxe ao 
mesmo tempo informação e diversão. “A gente 
se dá conta de como age em casa, e pode pensar 
em como melhorar.” Já a auxiliar administrativa 
do Supermercado Nacional, de Gravataí, saiu do 
evento com novas ideias. “É a segunda vez que 
venho no Agas Mulher. Muita coisa a gente leva 
das palestras – foram ótimas, possibilitando que 
até me visse como ‘homem’”, comenta.

Parceiros aprovam a iniciativa

Neste ano, o Agas Mulher contou com 
o patrocínio de Tirol, Superpan, P&G e 

do Sistema Fecomércio-RS. O diretor de 
mercado da Laticínios Tirol, Edson Martins, 
elogiou a iniciativa, lembrando que a mu-
lher é a chefe do lar na realidade. “Temos 
um carinho muito grande pelo RS e pela 
nossa parceria com a Agas. Patrocinamos o 
Agas Mulher porque é o público que que-
remos focar, decisor na hora da compra”, 
destaca. A edição 2015 da feira, segundo 
ele, superou as expectativas, frente ao 
ótimo desempenho em 2014. “As vendas 
devem ter crescido em 30% na comparação 
com o ano anterior.”

Para a gerente de Varejo e Farmácia da 
Região Sul da P&G, Renata do Amaral San-
tos, o evento é importante pela aproximação 
com os clientes regionais. “É a segunda vez 
que patrocinamos a Agas e, desta vez, como 
patrocinadores do Agas Mulher. Foi muito 
positivo pelo relacionamento com aqueles 
que não são atendidos diretamente pela 
empresa, mas por meio de fornecedores.” Já 
o presidente da Superpan, Arildo Bennech 
Oliveira, considera a ExpoAgas o ápice do 
setor, representando um grande momento 
para os fornecedores. “Podemos lançar no-
vos produtos e fazer ótimos contatos. Os 
eventos da Agas proporcionaram à nossa 
indústria crescer cada vez mais nos últimos 
15 anos. A crise cria oportunidade, tem que 
ser mais criativo e ter mais diversificação”, 
afirma ele, citando que não houve queda de 
faturamento em 2015. “Fecharemos cres-
cimento em torno de 10%, justamente por 
causa dessa parceria com o autosserviço.”



alegrense fez um paralelo entre o mundo dos 
negócios e os desafios diários do jornalismo.

Ao mesmo tempo que a comunicação e o 
varejo representam áreas diferentes, Caco con-
sidera como um aspecto empreendedor o fato 
de ambas lidarem diretamente com o público. 
“Precisamos estar ligados na movimentação do 

Salão de Convenções da Fiergs lotado, 
Caco Barcellos foi recebido com aplausos por 
centenas de empresários e convidados – a maio-
ria, jovens do ramo supermercadista. O jorna-
lista foi a atração do Agas Jovem 2015, no dia 
26 de agosto – durante a 34ª ExpoAgas –, com 
a palestra Profissão Empreendedora. O porto-

com o

últiplos olhares 
empreendedores 
M

O jornalista Caco Barcellos falou para centenas de 

empresários, durante a 34ª ExpoAgas, sobre sua trajetória 

de quase 40 anos dedicados à reportagem, em meio à luta 

contra a desigualdade social e à experiência com jovens no 

programa Profissão Repórter
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nosso público, que é a população brasileira”, ob-
serva ele, citando que o produto do jornalismo, 
no entanto, é a informação. “Estamos sempre 
em busca de prosperidade.”

Na criação do programa televisivo Profissão 
Repórter, fruto de sua longa experiência em 
reportagem, ele conta ter deixado de lado coisas 
que o desagradavam na profissão para apostar 
naquilo que mais gosta: ser repórter. Formando 
uma equipe com jornalistas recém-formados, ele 
colocou no ar, em 2006, um projeto concebido, 
dirigido e com a sua apresentação. Semanalmen-
te, o grupo trabalha os vários ângulos de uma 
pauta que abrange assuntos como transporte, 
saúde, segurança e comportamento. Sendo o 
único veterano da equipe de rua, Caco conta que 
a ideia é que os jovens assumam todas as funções, 
desde a etapa inicial de produção das reportagens, 
da pauta à edição, com o apoio de um grupo mais 
experiente. “Eles contam com uma retaguarda 
para dinamizar o processo”, completa. 

A opção de trabalhar com novatos, segundo 
o jornalista, partiu da necessidade de dar mais 
oportunidade para quem está começando. “Para 
se chegar aos programas principais é uma longa 
caminhada, podendo-se passar entre 10 e 12 
anos”, descreve. Na última peneira do seu pro-
grama, inscreveram-se 26 mil candidatos para 11 
vagas. “Quando apresentei o projeto, fui ques-
tionado por querer trabalhar com quem nunca 
pegou em um microfone. Começamos com um 
projeto-piloto de 10 a 12 minutos e a audiência 
foi mostrando que aquilo não era uma aventura.” 
Logo a atração conquistou o seu espaço fixo na 
TV aberta, em horário nobre, em uma emissora 
considerada a quarta maior do mundo. “Em time 
que está ganhando não se mexe. Credibilidade 
é um processo, não uma experiência”, afirma 
o profissional, citando que um erro cometido 
“no ar” em um segundo pode significar o fim 
de uma carreira inteira.

Há 30 anos ele diz que a dinâmica da profissão 
era muito diferente. “Para conhecer os detalhes de 
uma guerra, dependia-se da viagem do repórter e 
o relato era revelado dois meses depois. Hoje a 
cobertura começa com centenas de câmeras para 
depois chegarem os repórteres.” Na visão dele, a 
profissão se divide em duas categorias: a reporta-
gem, com profissionais radicais, que atuam como 
repórteres o tempo todo (em caráter local ou em 

rede), e o jornalismo de opinião (atua em outras 
áreas, como nas redes sociais).

Desigualdade social

Na figura da burguesia paulista, repre-
sentada pela expressão Very Important Super 
People (VIPSA), Caco traça o perfil da desi-
gualdade social brasileira. Conforme dados 
do Imposto de Renda 2014, 71,4 mil pessoas 
ganham acima de 160 salários mínimos. “A 
renda média dos VIPSAs é de R$ 350 mil por 
mês, enquanto no nordeste é de meio salário 
mínimo”, descreve. Já o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) indica que 
50 milhões de pessoas transferiram-se da 
classe D para a C nos últimos anos. 

Denominando-se um “alpinista social”, 
o palestrante diz trazer consigo duas heran-
ças. “Do meu pai ganhei vergonha na cara e 
do meu avô, a lição de ter sempre ‘algum’ 
dinheiro no bolso”, enfatiza. Ele conta que o 
pai, Nérsio Pereira de Barcellos, era funcio-
nário público e frentista, dividindo-se entre 
dois empregos para garantir a renda dele e 
da irmã, sete anos mais velha. O avô atuava 
como carroceiro, vendendo frutas e legumes 
no bairro Partenon, em Porto Alegre. Caco, 
no entanto, foi para escola, no Morro da 
Cruz, somente aos 9 anos, mas já sabia ler e 
escrever, ensinado pela mãe Antoninha Bar-
celos de Barcellos. A dona de casa, embora 
tenha estudado pouco, mostrava -lhe como 
separar as sílabas, nos passeios pela capital 
gaúcha. Quando adolescente, ele acreditava 
que a culpa de todos os problemas era da 
ditadura. “Todos os bairros pobres no Brasil 



recebem essa carga negativa. Como repórter, 
virei testemunha do sofrimento dos outros.” 

Bater metas e conquistar aquilo que se 
almeja é, segundo ele, o que as pessoas mais 
buscam ao longo da vida. “Eu tenho vergonha 
de estar lá, havendo milhares no lado de cá”, 
ressaltou o jornalista, chamando atenção para 
a pobreza de espírito: “Há o risco de no final 
da vida você perceber que se tornou uma 
pessoa extremamente pobre, porque a única 
coisa que você tem é dinheiro”. 

Caminhos para vencer

Para Caco, uma das ferramentas fundamentais 
para vencer é o valor moral – uma das lições que 
aprendeu com o pai. “Ele era respeitado pelos fiscais 
da Prefeitura de Porto Alegre, que participavam de 
um esquema de propina. Intimidado pelo chefe, 
preferiu pedir demissão”, relata ele, contando ter 
ganhado um dicionário de presente. No entanto, o 
corajoso funcionário público acabou sendo admirado 
por não ter aceitado a intimação do ato ilícito. 

Na matéria que o jornalista mostrou a casa do 
juiz Nicolau dos Santos, responsável pelo desvio de 
recursos da construção do Fórum Trabalhista de 
São Paulo, entre 1994 e 1998, acabou absolvido 
do processo por invasão a domicílio. “Minha missão 
era mostrar onde foi parar todo esse dinheiro (mais 
de R$ 169 milhões)”, descreve. Em reportagens de 
guerra, como na cobertura de alguns conflitos na 
Palestina, ele conta que é preciso se manter alerta 
em meio a constantes situações de crise. 

O segundo conselho dele é ter conhecimento 
de altíssimo nível. Mesmo diante de profissionais 
qualificados, Caco diz que é preciso considerar a 
trajetória de cada pessoa. Convidado por um tio, 

ele passou a atuar como taxista aos 18 anos. Por 
não ter estudado em boas escolas, ele diz que se 
sentia nessa época um cidadão de quinta catego-
ria, até que foi convidado a fazer um estágio na 
Folha da Manhã, do grupo Caldas Júnior. “Eu era 
hippie e cursava a faculdade de matemática para 
ser engenheiro civil. Descia uma parada de ônibus 
antes do jornal para que não descobrissem que não 
tinha qualificação, aí perderia a chance.” Quando 
descobriram que ele não cursava jornalismo, aca-
bou desafiado a contar suas histórias nos cinco anos 
de atuação “na praça”. Na primeira reportagem 
assinada, o editor riscou parte do nome Cláudio 
Barcelos de Barcellos. “Eu já tinha o apelido de 
Caco, e virei Caco Barcellos.” 

Apoio às novas gerações

O presidente do Agas Jovem, Matheus 
Viezzer, lembrou que o departamento da 
Agas prepara a sucessão de novos empre-
endedores do setor: “Nosso objetivo é ca-
pacitar, fazer visitas técnicas e networking 
entre os supermercadistas, além da troca 
de experiências para agregar ao negócio”. 
Neste ano, o evento contou com o patrocínio 
de Nestlé, Dália Alimentos e Bob Tenderly, 
além de apoio da Ibravin. O supervisor de  
Mar keting da Dália, Nei Quinto Barzotto, 
destacou a importância de apoiar os jovens 
supermercadistas. “O patrocínio nos traz 
a exposição e o fortalecimento da marca. 
Buscamos atingir no evento as novas gerações 
que futuramente assumirão as empresas.”

O gerente de Trade Marketing da Bob 
Tenderly, Dennis Livalle, conta que é pela 
primeira vez que a empresa patrocina o Agas 
Jovem: “Já tínhamos participado duas vezes 
do evento, com estandes. Mesmo com esse 
cenário econômico, a ExpoAgas representou 
uma oportunidade de novos negócios e clien-
tes, além de manter o relacionamento com 
os demais”. Já para o presidente do Conselho 
Deliberativo do Ibravin, Moacir Mazzarollo, o 
evento é muito importante para o setor vitiviní-
cola: “A ExpoAgas é uma vitrine para os produ-
tos, num canal que responde por cerca de 80% 
das vendas de vinho. É uma oportunidade de 
estreitar laços e estabelecer uma relação sólida 
entre as vinícolas e os compradores”. 

Presidente do Agas 
Jovem, Matheus Viezzer, 
destacou a importância 
de atualização no setor
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do dia de abertura da 34ª ExpoAgas 
(25 de agosto), o salão nobre da Associação 
Leopoldina Juvenil reuniu supermercadistas, 
autoridades, patrocinadores, visitantes e im-
prensa para o Jantar de Boas-Vindas a mais uma 
edição da maior feira do setor no Sul do país. 
Na oportunidade, houve entrega de medalhas 
a executivos industriais com histórico de bons 
serviços prestados ao varejo, bem como a tra-

dicional entrega de placas aos patrocinadores e 
líderes supermercadistas de outros estados. O 
evento teve patrocínio de Nestlé, Isabela, Santa 
Clara e Brasil Kirin.

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
entregou placas de agradecimento aos patrocina-
dores. “São duas forças trabalhando juntas para 
levar ao consumidor produtos de qualidade”, 
afirmou. Ele ainda saudou os jornalistas presentes: 

Medalhas e placas

Jantar de Boas-Vindas à 34ª ExpoAgas homenageou 

visitantes de outros estados e executivos com 

relevantes serviços prestados ao setor supermercadista 

na noite

Fotos: Cassius Souza/Agas
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“Mais de 80 membros da imprensa do interior, 
além da Região Metropolitana, vieram noticiar a 
exposição. Está demonstrado que, mesmo diante 
de uma tempestade, não paramos de trabalhar”.

A entidade também entregou, pela primeira 
vez, as medalhas Don Charles Bird aos exe-
cutivos Roberto Panitz Garcia e Luiz Alberto 
Brickmann de Oliveira, ambos da Nestlé, pelos 
seus relevantes serviços ao supermercadismo. 
Panitz é porto-alegrense, graduado em adminis-
tração de empresas, com 36 anos e atuação pela 
multinacional alimentícia, ocupando o cargo 
de gerente-executivo de vendas na Região Sul. 
Brickmann nasceu no Rio de Janeiro, formou-se 
em administração e é vice -presidente da Nestlé 
Purina Brasil. O americano Don Charles Bird 
foi o primeiro presidente da Agas, em 1971, 
representante do então Supermercados Real 
(Grupo Joaquim Oliveira). Os líderes super-
mercadistas pertencentes a outras associações 
regionais receberam placas por sua participação 
na 34ª ExpoAgas.

Evento diferenciado

Andrei Trindade, gerente regional de 
vendas da Isabela para os estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, classificou 
a ExpoAgas como evento diferenciadíssi-
mo, especial para a marca nascida na Serra 
gaúcha, em Bento Gonçalves. “O jantar 
abrilhanta o dia de abertura e permite à 
Isabela brindar com os supermercadistas”, 
declarou. A empresa anunciou que ingres-
sará no segmento de torradas em setembro 
e estenderá a linha de produtos wafer.

Para o diretor comercial da Brasil 
Kirin para a Região Sul, Bruno Ibargoyen, 
a feira consolida o trabalho feito no Rio 
Grande do Sul, celebrando os bons resul-
tados obtidos em ano desafiador. “Somos 
a segunda marca de cerveja mais vendida 
no Estado e queremos ampliar o portfólio, 
para trabalhar outras categorias, como 
águas e refrigerantes, além das cervejas 
especiais, que já lideramos as vendas com 
as marcas Eisenbahn e Baden Baden. A 
ExpoAgas nos traz a experiência de outros 
mercados e consumidores do varejo, é 
muito pujante”, afirmou.

Para Gabriel Angst, gerente nacional 
de vendas da Cooperativa Santa Clara, o 
patrocínio solidifica a parceria com a Agas 
e reconhece a importância da instituição 
para o varejo no RS. “Somos apoiadores da 
Agas em todo o período do ano, pois enten-
demos que ela tem um papel fundamental 
no dia a dia de construção do Rio Grande 
do Sul. Em termos de feira, viemos com o 
intuito de encurtar o relacionamento com o 
cliente, com o objetivo de desenvolver novas 
possibilidades na indústria”, ressaltou. “Há 
espaço para quem está fazendo algo diferen-
te.” A marca tem obtido resultados positivos 
no evento, mesmo diante da recessão. 

Brickmann e Panitz, da Nestlé, 
recebem medalha Don Charles Bird

Representantes das Associações 
estaduais saudaram a força da feira
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esíduos sólidos em pautaR
O seminário jurídico sobre resíduos sólidos atraiu diversos supermercadistas 

interessados no tema, dando início às atividades do Centro de Aperfeiçoamento 

Técnico (CAT) da ExpoAgas, no dia 25 de agosto. Na ocasião, foi firmado termo 

de cooperação técnica entre Agas, Ministério Público estadual, Departamento 

Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) de Porto Alegre e empresas de descarte 

para incentivar a destinação correta de lâmpadas 

Jurídico Política Nacional de 
Resíduos Sólidos: impactos e responsabilidades 
contou com renomados profissionais que en-
riqueceram o debate, mediado pela advogada 
mestre em direito ambiental e vice-presidente 
da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RS, 
Marilia Longo. A logística reversa foi o grande 
tema do evento.

A promotora de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul Caroline Vaz, que também é 
coordenadora do Centro de Apoio de Defesa do 
Consumidor e da Ordem Econômica, explicou 
que a logística reversa é instrumento de desenvol-
vimento econômico e social, conforme a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10 e 

o seminário decreto 7.404/10) em vigor. “A lei trouxe instru-
mentos inovadores, entre eles o plano de resíduos 
para as empresas e coleta seletiva por município”, 
afirmou. “A logística reversa torna mais interes-
sante o descarte correto dos resíduos, evitando di-
versos problemas ambientais.” A promotora ainda 
ressaltou que para dar certo, é necessário passar 
por uma mudança cultural: “As lâmpadas e eletrô-
nicos levam produtos químicos em sua fabricação 
que podem contaminar o solo e todo entorno. O 
consumidor também precisa ser conscientizado, 
há uma sanção para o descumprimento”.

Já Valtemir Goldmeier, coordenador das 
assessorias técnicas da Secretaria do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentado do Rio Grande do 
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Sul, conta que “o Rio Grande do Sul foi um dos 
três estados do país que conseguiu cumprir com o 
Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), que 
realiza o diagnóstico de geração, quantificação 
e destino final dos resíduos”. Ele sugere que os 
supermercados poderiam ter pontos de entrega 
voluntários. Luciana Freitas, responsável pelo 
departamento de Resíduos da Bolsa Verde Rio de 
Janeiro (BVRIO), falou sobre o case carioca, e tam-
bém comentou que o Rio Grande do Sul está num 
estágio avançado em relação ao resto do país. 

Denis Pedro Belia, engenheiro químico diretor 
da Multiprest Consultoria e Projetos, representa 
uma consultoria ambiental que atua com supermer-
cados há mais de 12 anos, dando suporte técnico 
junto aos departamentos jurídicos das empresas. 
Ele explanou sobre a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e seu impacto nas operações de varejo. “Não 
basta mais fazer o que é legalmente e ambiental-
mente correto, precisamos fazer aquilo que nos traz 
a melhor solução para o meio ambiente. Para isto é 
necessário, antes de mais nada, uma mudança de 
filosofia e de ação, e isto inclui custos, e precisamos 
minimizar estes custos”, explicou.

Campanha incentiva 
descarte correto

Com base na Política Nacional de Resí-
duos Sólidos, instituída pela lei 12.305, de 
2 de agosto de 2010, o Ministério Público 
Estadual (MP-RS), em conjunto com o 
Departamento Municipal de Limpeza Ur-
bana (DML) e as empresas Apliquim Brasil 
Recicle e Recilux – Descontaminação e Re-
ciclagem de Lâmpadas Usadas, firmaram um 
termo de cooperação técnica que incentiva a 
prática sustentável para o descarte correto 
de lâmpadas fluorescentes. A assinatura do 

termo do documento, que tem o apoio da 
Agas, aconteceu no dia 25 de agosto, durante 
o Seminário Jurídico.

A iniciativa do MP-RS, nos moldes do 
programa estadual Ressanear, para a gestão 
de resíduos de lâmpadas fluorescentes de 
vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, 
implementou o projeto-piloto em Porto 
Alegre, envolvendo o setor empresarial e 
público. As entidades buscam a cooperação 
de comerciantes da capital gaúcha para in-
centivar a correta destinação de lâmpadas 
fluorescentes. Os pontos de entrega serão 
definidos pela campanha Descarte Corre-
to (veja as próximas ações no quadro da 
página 72). A parceria tem duração inicial 
de 90 dias e servirá de modelo para outros 
municípios do Estado.

O presidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo, destaca que a iniciativa convida todas 
as empresas, dos mais diversos segmentos, 
a pensarem no seu papel na destinação dos 
resíduos. Para a coordenadora do Centro 
de Apoio Operacional de Defesa do Con-
sumidor e da Ordem Econômica (Caocon), 
Caroline Vaz, conscientizar fabricantes, co-
merciantes, fornecedores e consumidores de 
que têm responsabilidade após a vida útil de 
um produto é um grande desafio. “Eles devem 
voltar para quem os fabrica, por isso dar uma 
destinação correta precisa ser um compromisso 
de todos”, afirma a promotora de justiça. 

Controle e fiscalização

O documento também garante que o MP-
RS, conjuntamente com o Centro de Apoio 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 
foi principal tema do seminário
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Próximas ações em Porto Alegre

19/09 – Praça Jardim Europa (Av. Tulio de 

Rose, s/n – bairro Passo d´Areia)

26/09 – Praça da Tristeza (Av. Otto 

Niemeyer, esquina com a Wenceslau 

Escobar – bairro Tristeza)

Presidente da Agas convidou as 
empresas a pensarem no seu papel

na destinação dos resíduos

Operacional de Defesa do Meio Ambiente 
(Caoma) e a Promotoria de Justiça de Defesa 
do Meio Ambiente, encaminhará as denúncias 
de descumprimento da lei 12.305/2010 aos 
órgãos competentes. De acordo com o Minis-
tério Público, o termo não inibe ou restringe as 
ações de controle, fiscalização, monitoramento e 
licenciamento referentes à Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. A promotora de justiça expli-
ca que a legislação prevê uma responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 
“Quem não cumprir com o seu papel terá san-
sões, inclusive o consumidor, pelos prejuízos 
gerados tanto de ordem econômica como ao 
meio ambiente”, garante a doutora Caroline. 

Com a iniciativa espera-se ampliar os índices 
de gestão de resíduos de lâmpadas fluorescentes, 
bem como ampliar os pontos de entrega dos re-
síduos. O grupo se reunirá periodicamente para 
o acompanhamento da campanha. Será mantido 
um sistema de controle para o recebimento e a 
consolidação de informações sobre as quantidades 
entregues e o destino dado, assegurando a rastre-
abilidade em todo o processo.

Como exemplo de bons resultados, Caro-
line cita outra campanha realizada pela Agas, 
a Sacola plástica bem utilizada ajuda o meio 
ambiente, também em parceria com o Ministé-
rio Público estadual e a Fecomércio-RS, além 
de apoio do Governo do Estado, Movimento 
das Donas de Casa e diversas outras entidades. 
No primeiro ano do projeto, que defende o 
consumo responsável e a redução gradativa do 

impacto das sacolas plásticas no meio ambiente, 
foi alcançada a redução de 23% no uso dessas 
embalagens – ultrapassando a meta inicial de 
20%. “Queremos também sensibilizar o con-
sumidor para que depois de usar as lâmpadas 
fluorescentes possa levá-las para um ponto de 
entrega e seja dada a sua destinação correta.”

Cuidados para o descarte

Um dos objetivos da campanha é de 
orientar a população sobre os riscos de des-
cartar lâmpadas fluorescentes como resíduos 
urbanos comuns. Entre eles, destaca-se o 
perigo de contaminação devido à existência 
de metais pesados ou substâncias tóxicas 
entre os componentes do produto e ameaças 
associadas ao manuseio e ao descarte.

De agosto a setembro, a campanha Des-
carte Correto disponibilizou cinco pontos de 
entrega: no Grêmio Náutico União (29/08), 
Usina do Gasômetro (5/09), Estaciona-
mento do Beira Rio (12/09), Praça Jardim 
Europa (19/09) e Praça da Tristeza (26/09). 
Para garantir a destinação correta dos itens, 
as empresas Apliquim Brasil Recicle e Re-
cilux – Descontaminação e Reciclagem de 
Lâmpadas Usadas disponibilizarão apoio na 
coleta ou transporte para o recolhimento do 
material e o seu tratamento necessário. 

A iniciativa proíbe, porém, que o des-
carte de lâmpadas fluorescentes seja feito 
por empresas. Ele deve ser feito por pessoas 
físicas, limitado em até cinco unidades. Não 
estão inclusos no projeto o recolhimento de 
lâmpadas LED e incandescentes.   
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considerados estoque, pois não estão acessíveis 
ao consumidor”, exemplifica. 

“Quando se tem um estudo estruturado e 
organizado, existem muitas oportunidades de 
melhoria”, afirmou. “É preciso ter cuidado tam-
bém na hora da implementação, pois às vezes há 
falha da comunicação da nossa estratégia para o 
pessoal que está na loja na hora da execução.” 
Ele mostrou a importância e os benefícios da 
implantação de um gerenciamento de espaço 
eficiente. Um hipermercado tem mais espaço, 
enquanto o súper tem menos, e é necessário 
pensar no melhor aproveitamento.

Também apresentou a relação entre mer-
chandising e gerenciamento por categorias. “É 
preciso ter bem organizada a ‘categorização’ 
dos produtos”, explicou Picolli. “Para gerenciar 
espaço tem que gerenciar também sortimento”, 
complementou. Nisto ele exemplificou diferen-
tes elementos que podem influenciar e impactar 
o processo de gerenciamento por categorias. 

Entre diversas recomendações, ele destaca: 
propiciar o melhor uso do espaço disponível, 
reduzir o espaço de produtos com baixa rotação, 
maximizar o espaço de itens com alta rotação, 
reduzir as rupturas e ganhar rentabilidade. Ele 
falou também sobre estratégias de blocagem e 
apontou planogramas com diferentes posições 
dos SKUs. “É preciso evitar a ruptura e me-
lhorar o ROI.”

do primeiro dia de ExpoAgas (25/8) foi 
realizada a primeira palestra do CAT, Gerencia-
mento de Espaço. O palestrante Wagner Picolli é 
especialista em gerenciamento por categorias e 
foi gerente de Produto da unidade de Negócios 
e Serviços de Merchandising da Nielsen, respon-
sável por produtos que dão apoio ao processo de 
gerenciamento por categorias. Na primeira parte 
de sua explanação, Picolli mostrou um vídeo 
sobre tendências no perfil do novo consumidor 
(como classe C, mulheres e terceira idade) e 
falou sobre como gerenciar o espaço de loja para 
atrair este novo shopper.

Por que gerenciar espaço, afinal? – muitos 
podem questionar. “Dois terços da decisão de 
compras é tomada dentro da loja, e estas decisões 
são feitas em 20 segundos”, responde Picolli, 
comentando ainda que o espaço é determinan-
te, pois é limitado e os corredores são estreitos. 
“Os produtos nas gôndolas superiores podem ser 

às 16h

elhor aproveitamento de
 espaço e categorias
M

Tão importante quanto o gerenciamento por categorias 

e intimamente ligado a esta solução é o gerenciamento 

de espaço, que mereceu destaque na programação do 

Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT) da ExpoAgas, 

no primeiro dia do evento
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perdas. “Um saco de farinha furado, um exemplo 
ideal para os supermercadistas, significa um item 
a menos a ser comercializado, além do tempo do 
colaborador para recolhê-lo e realizar a limpeza do 
local e dos outros produtos. Significa uma perda 
financeira, que, apesar de relativamente pequena 
se estiver isolada, ao longo do tempo, pode se tor-
nar muito custosa para a soma final da empresa”, 
segundo Madeleine. 

A palestrante também explicou que o desper-
dício de uma empresa pode estar em diversas áreas 
da empresa, como nos materiais utilizados, recur-
sos internos, tempo e energia do colaborador, e 
índices de retrabalho. Madeleine ressalta também 
que todos os tipos de desperdício representam 
custos. Ao serem reduzidos, eleva-se a margem 
de lucro da empresa. O gestor precisa saber usar 
todos os seus recursos, além disso, precisa apren-
der a diagnosticar as reais causas dos problemas e 
evitar reincidências ao máximo. 

Madeleine Schein também refletiu sobre 
o desperdício nos supermercados “Os produtos 
perecíveis são uma grande fonte de desperdício 
no setor supermercadista, mas precisamos nos 
atentar também aos diversos setores da empresa, 
desde a limpeza até o administrativo. Um rela-
tório malfeito pode resultar em uma tomada de 
decisões indevida, o que pode acarretar em até 
um ano de prejuízo.”

O gestor administrativo da Cia. Zaffari, José 
Francisco, aprovou a atividade: “A palestra foi 
muito interessante ao focar bastante no ponto 
de desperdícios. Quem observar e seguir essas 
dicas futuramente vai poder tirar proveito e, em 
consequência, obter o lucro”.

de Aperfeiçoamento Técnico (CAT) da 
ExpoAgas recebeu na quarta-feira, o segundo dia de 
feira, às 15h, a palestra Zero desperdício e retraba-
lho, ministrada pela consultora Madeleine Schein, 
e discutiu um tema muito relevante e recorrente 
no setor supermercadista: a reversão do desperdício 
em capacitação para os colaboradores. Em pesquisas 
mostradas por Madeleine, há indícios de que 30% 
do custo da empresa é empregado nos desperdícios, 
o que demonstra a necessidade de otimização de 
gastos e redução dos índices de perdas, melhorando 
assim a prática de ganhos da empresa. 

Ela começou a palestra ressaltando as mudan-
ças de tendência em vendas que o mercado atual 
enfrenta, como a maior variedade de produtos em 
oferta, as mulheres com mais poder de decisão 
nas compras por serem as provedoras, acesso à 
internet, maior escolaridade do consumidor e en-
velhecimento da população, além da crise vigente 
na economia brasileira. “O cliente agora é outro e é 
preciso se preparar para atendê-lo e suprir as suas 
necessidades, e sempre com um preço melhor do 
que o concorrente”, afirma a ministrante. 

Para alcançar esse preço melhor, no entanto, é 
preciso vencer o maior vilão do varejo: o índice de 

o centro

ero desperdício nos
supermercados 
Z Otimizar a eliminação do desperdício e retrabalho dentro da 

empresa foi a discussão proposta pelo CAT na primeira palestra 

do segundo dia de ExpoAgas
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que o check-out vizinho faturou R$ 2,5 mil, algo de 
diferente está acontecendo e precisa-se entender e 
ir à fundo na situação. O problema pode estar em 
operações fiscais advindas de devoluções, estornos 
acima de 1% (o que é considerado um índice alto 
para supermercados), cédulas falsas, crédito nos 
cartões e tíquetes mal usados. 

Mas nem sempre as notícias são ruins, como 
explica Vanderlei: “Caso forem verificados todos 
esses fatores, e a conclusão for de que o operador 
de check-out com faturamento de R$ 6 mil simples-
mente atrai mais clientes e tem um desempenho de 
ponta, esse funcionário deve ser bonificado e deve 
servir de exemplo para incentivar os outros colegas 
a alcançarem os números dele também”.

Ao departamento financeiro, resta a obrigato-
riedade da eficiência. É responsabilidade deste setor 
da empresa buscar um banco companheiro, que 
ajude na diminuição de taxas, como sugere Vanderlei 
Goulart: “Reduzir o número de contas correntes 
em diferentes bancos de um supermercado pode 
significar uma redução considerável no pagamento 
de taxas de cartão de crédito e débito, por exemplo. 
Ao estabelecer uma parceria com um único banco, a 
administração da empresa pode negociar diversas ta-
rifas, diminuindo o custo de algumas transações”.

A palestra foi muito elucidativa para o públi-
co, que solucionou várias dúvidas financeiras em 
tempos de crise. O sócio-diretor do Mercadão, 
de Porto Alegre, Valdir Kiesel, ressalta a impor-
tância da capacitação. “A partir da palestra eu 
pude entender como deve ser a vida de quem 
lidera um supermercado e como se encaminhar 
para ser um empresário.” 

finanças e minimização de 
gastos, o Centro de Aperfeiçoamento Técnico da 
ExpoAgas recebeu, às 16h do segundo dia de feira 
(26/8), a palestra Redução de Custos, ministrada 
pelo instrutor da Agas, Vanderlei Goulart. Os con-
ceitos discutidos pela formação foram a redução de 
custo no setor financeiro e no departamento de RH, 
diminuição de gastos nas ações trabalhistas, plano 
tributário para a queda nos gastos da empresa e pla-
nejamento dos investimentos para reduzir custos. 

O planejamento financeiro bem detalhado 
também pode diminuir muitas dores de cabeça 
para o supermercadista. Em tempos de crise, o 
controle é fundamental para segurar as rédeas dos 
gastos com o setor financeiro e com os impostos. 
Segundo Vanderlei, é exatamente por isso que se 
tem a necessidade de transformar as áreas pouco 
produtivas da empresa em setores que podem 
ajudar na redução de gastos da empresa. 

O palestrante, ao trazer a discussão para o ramo 
supermercadista, também atentou à necessidade de 
se produzirem tabelas para as vendas de cada check-
out, e, a partir delas, verificar disparidades. Se um 
check-out está vendendo R$ 6 mil no mesmo dia em 

para discutir

T
Como reduzir gastos é uma dúvida frequente para o 

supermercadista que deseja aumentar a margem de lucro 

do seu empreendimento. Por isso, ele deve abrir os olhos, 

mais do que nunca, para as finanças
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combater os gastos



e não volte mais ”, destaca Sá. É o colaborador que 
levará a essência da marca para o ponto de venda. 
Esse conceito de valorização interna chamou a 
atenção da assistente de Recursos Humanos da 
Companhia Zaffari, Carolina Krugen, que pretende 
adaptá-lo para a realidade de sua rede.

Sá ressaltou ainda que o empresário deve es-
tar aberto para se reinventar, inovar e acompanhar 
a necessidade de seu público-alvo. Um exemplo 
citado foi o de uma loja em Amsterdam. Os dois 
proprietários decidiram reformá-la e verificaram 
quais produtos eram mais consumidos e o perfil 
de seu comprador. A dupla constatou que os 
clientes passavam para comprar itens para o jan-
tar. Então, os proprietários definiram 14 pratos 
mais populares e agruparam em cada bancada os 
itens de uma receita. No site da loja também são 
fornecidas dicas de como preparar o prato e há 
um espaço para esclarecer dúvidas com chefes de 
cozinha. Com essa mudança, a empresa resolveu o 
problema do cliente, que saía do trabalho e queria 
chegar logo em casa. 

A velha expressão ‘o olho do dono engorda 
o gado’ também se aplica a um bom processo de 
gestão. O palestrante recomenda que os executivos 
visitem com frequência seus estabelecimentos e 
procurem se inspirar com as práticas bem-sucedidas 
de seus concorrentes. Neste ponto, o planejamento, 
de forma dinâmica, é fundamental. “Quanto melhor 
planejar e se envolver, mais vai crescer”, afirma. 

A assistente de compras do Max Auvergne, 
Eliane Pires Martins, saiu satisfeita da palestra. 
Apesar de já desenvolver alguns dos conceitos apre-
sentados, ela afirmou que passou a enxergar a loja 
de uma forma diferente. “Menos é mais, conforme 
o próprio palestrante disse, então pretendo ver que 
tipo de modificações podem ser feitas para ampliar 
o negócio da empresa em que atuo”, sinaliza.

até o Centro de Aperfeiçoamento 
Técnico no último dia da ExpoAgas 2015 pôde 
aprofundar ainda mais o conhecimento com a 
palestra As melhores práticas dos supermercados 
para a maximização de resultados, ministrada pelo 
empresário e consultor Antônio Sá. Já na abertura, 
ele afirmou que não falaria de coisas novas, mas de 
coisas simples. De fato, foi o que aconteceu. Coube 
ao palestrante elencar diversas situações comuns no 
cotidiano das empresas e que, com simples ajustes, 
são capazes de aprimorar qualquer negócio.

Sá começou lembrando a importância de evi-
tar excessos, criando um layout clean, sem muitos 
cartazes e destacando estrategicamente alguns pro-
dutos. Para ele, as lojas devem despertar o interesse 
do cliente em experimentar novidades, permanecer 
por um bom período no local, serem óbvias, básicas 
e padronizadas. “Saber vender a inovação é ensinar 
ao consumidor a importância de um produto, des-
pertando o desejo em adquiri-lo”, avisa.

A loja ideal, no entanto, não se transforma 
com um passe de mágica e sem a colaboração 
dos funcionários. A equipe deve ser disciplinada, 
comprometida, treinada, experiente, motivada e 
sempre atender de forma ágil, eficiente, colocando 
-se no lugar do consumidor. “Tem que valorizar o 
funcionário, ser transparente, pois somente o mau 
atendimento faz com que o cliente saia com raiva 

quem foi

ovas formas de agir e pensarN
Não existe uma fórmula mágica para que um negócio seja 

bem-sucedido. Os cases de sucesso são obtidos com atitudes 

comuns, diárias e que não geram necessariamente grandes 

gastos para o empreendedor
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e não volte mais ”, destaca Sá. É o colaborador que 
levará a essência da marca para o ponto de venda. 
Esse conceito de valorização interna chamou a 
atenção da assistente de Recursos Humanos da 
Companhia Zaffari, Carolina Krugen, que pretende 
adaptá-lo para a realidade de sua rede.

Sá ressaltou ainda que o empresário deve es-
tar aberto para se reinventar, inovar e acompanhar 
a necessidade de seu público-alvo. Um exemplo 
citado foi o de uma loja em Amsterdam. Os dois 
proprietários decidiram reformá-la e verificaram 
quais produtos eram mais consumidos e o perfil 
de seu comprador. A dupla constatou que os 
clientes passavam para comprar itens para o jan-
tar. Então, os proprietários definiram 14 pratos 
mais populares e agruparam em cada bancada os 
itens de uma receita. No site da loja também são 
fornecidas dicas de como preparar o prato e há 
um espaço para esclarecer dúvidas com chefes de 
cozinha. Com essa mudança, a empresa resolveu o 
problema do cliente, que saía do trabalho e queria 
chegar logo em casa. 

A velha expressão ‘o olho do dono engorda 
o gado’ também se aplica a um bom processo de 
gestão. O palestrante recomenda que os executivos 
visitem com frequência seus estabelecimentos e 
procurem se inspirar com as práticas bem-sucedidas 
de seus concorrentes. Neste ponto, o planejamento, 
de forma dinâmica, é fundamental. “Quanto melhor 
planejar e se envolver, mais vai crescer”, afirma. 

A assistente de compras do Max Auvergne, 
Eliane Pires Martins, saiu satisfeita da palestra. 
Apesar de já desenvolver alguns dos conceitos apre-
sentados, ela afirmou que passou a enxergar a loja 
de uma forma diferente. “Menos é mais, conforme 
o próprio palestrante disse, então pretendo ver que 
tipo de modificações podem ser feitas para ampliar 
o negócio da empresa em que atuo”, sinaliza.

até o Centro de Aperfeiçoamento 
Técnico no último dia da ExpoAgas 2015 pôde 
aprofundar ainda mais o conhecimento com a 
palestra As melhores práticas dos supermercados 
para a maximização de resultados, ministrada pelo 
empresário e consultor Antônio Sá. Já na abertura, 
ele afirmou que não falaria de coisas novas, mas de 
coisas simples. De fato, foi o que aconteceu. Coube 
ao palestrante elencar diversas situações comuns no 
cotidiano das empresas e que, com simples ajustes, 
são capazes de aprimorar qualquer negócio.

Sá começou lembrando a importância de evi-
tar excessos, criando um layout clean, sem muitos 
cartazes e destacando estrategicamente alguns pro-
dutos. Para ele, as lojas devem despertar o interesse 
do cliente em experimentar novidades, permanecer 
por um bom período no local, serem óbvias, básicas 
e padronizadas. “Saber vender a inovação é ensinar 
ao consumidor a importância de um produto, des-
pertando o desejo em adquiri-lo”, avisa.

A loja ideal, no entanto, não se transforma 
com um passe de mágica e sem a colaboração 
dos funcionários. A equipe deve ser disciplinada, 
comprometida, treinada, experiente, motivada e 
sempre atender de forma ágil, eficiente, colocando 
-se no lugar do consumidor. “Tem que valorizar o 
funcionário, ser transparente, pois somente o mau 
atendimento faz com que o cliente saia com raiva 

quem foi

ovas formas de agir e pensarN
Não existe uma fórmula mágica para que um negócio seja 

bem-sucedido. Os cases de sucesso são obtidos com atitudes 

comuns, diárias e que não geram necessariamente grandes 

gastos para o empreendedor
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e, com menos tempo, também compram mais 
produtos pré-prontos e pedem delivery.

O nível de escolarização também fomenta o 
crescimento da área: subiu de 46,6% para 81,4% 
a taxa de escolarização no Brasil de 1997 a 2013. 
“Comida é o segundo item mais fotografado no 
mundo, atrás apenas das pessoas. Food service já 
é uma realidade, 68% dos brasileiros almoçam 
fora pela menos uma vez por semana. Este ano, 
perderemos de 5% a 10% de mercado, mas há 
boas tendências. Ademais, a última mexida grave 
na economia ocorreu há 21 anos”, assegurou. 

O especialista revelou o que influencia o con-
sumidor na escolha do local de preferência de food 
service: estar perto de casa, ter bom preço e possi-
bilidade de pratos serem divididos, bom nível geral 
de serviço e, em quarto lugar, opções de cardápio 
econômicas. “Percebemos também um crescimento 
da preocupação com saudabilidade, então é bom ofe-
recer algo nessa linha, e comidas étnicas ou portáveis 
podem ser boas opções também”, disse. 

João Alberto Cruz de Melo, do Restaurante 
Gambrinus, em Porto Alegre, gostou do painel e 
leva de volta ao trabalho dados de mercado que 
interessam para acompanhar a evolução ou retra-
ção de sua loja. “O CAT oferece palestras que nos 
mantêm muito bem informados sobre as novida-
des. Nosso movimento deu uma leve retraída este 
ano, mas já era esperada. Sabemos que depois de 
períodos bons a economia oscila, estamos monito-
rando os custos”, afirmou. O Gambrinus tem 126 
anos de atividade, serve cerca de 150 refeições por 
dia e possui 15 funcionários.

service vive um momento de ascensão 
no país, crescendo 8,2% ao ano. Os alimentos 
consumidos fora do lar devem representar 36% 
do total em 2020, quando representavam apenas 
19% há dez anos. Se em 2015 o movimento nos 
bares, restaurantes e lancherias baixou, o trabalho 
é esperar, porque a situação vai melhorar. “Parem 
de ouvir muito a mídia”, foi a dica dada pelo es-
pecialista Sérgio Molinari, no painel Tendências, 
oportunidades e desafios na alimentação fora do 
lar, ocorrido na sala B do CAT, no dia 27 de agosto, 
com patrocínio de Rasip e Eletrofrio.

Molinari é professor da ESPM de São Paulo e 
curador de mais de cem empresas do setor. Segun-
do garantiu, o food service avança e deve continuar 
assim porque a população cresce, a renda também, 
bem como a proporção de mulheres no mercado 
de trabalho. “Ganhamos uma Inglaterra (60 mi-
lhões) de consumidores com o crescimento das 
classes A, B e C nos últimos 15 anos”, lembrou. 
Além disso, soma-se o crescimento populacional 
de 0,9% ao ano e o fato de que as mulheres em-
pregadas estimulam a alimentação fora de casa 

o food

orça para superar a marolaF
Setor de alimentação fora do lar tem tendência de crescimento 

a longo prazo, mesmo que ano seja ruim. Consumidor prefere 

estabelecimentos que fiquem perto de sua casa e tenham opções 

econômicas no cardápio
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proprietários, Rodrigo Ferraro, contou que, com 
a boa aceitação e crescimento da demanda, foi 
preciso abrir o capital da empresa para que ela 
pudesse produzir em escala maior e efetivamente 
gerasse lucro. No final de 2012, a cervejaria ini-
ciou operações com produção semiautomática. 
“Desde o início, focamos em gestão profissional, 
mesmo diante da dificuldade de pagarmos os 
mesmos impostos que as grandes fabricantes, 
mas já conquistamos muitos prêmios pela nossa 
qualidade”, relatou.

Giovana D’Abreu Alvarez é sócia-proprietária 
da Boom Juices, também na capital, perto do foro 
central. É uma lancheria de alimentação saudável, 
nascida depois de intercâmbio no exterior e de 
uma pesquisa de mercado. A abertura das portas 
ocorreu em setembro de 2012 e em breve deve 
ser aberta a primeira filial. Um total de dez fun-
cionários trabalham lá. “Tudo é produzido na hora 
e pode ser acompanhado pelo cliente. Crescemos 
111% em 2015 e pretendemos franquear o negó-
cio no futuro”, contou.

Com duas máquinas automáticas de comida 
saudável (saladas, sanduíches, sucos) instaladas 
nos shoppings Rua da Praias e Praia de Belas, a 
Hype Food tem apenas alguns meses de atividade. 
É um negócio incipiente, nascido dentro da crise 
econômica, que luta para vingar, com troca diária 
de produtos (por causa da validade). “A primeira 
coisa que ouvimos foi que os produtos não cabiam 
no equipamento, mas demos um jeito. Perce-
bemos também que o pessoal ainda tem certo 
medo de usá-la, embora ela seja autoexplicativa”, 
relatou Ranieri Carneiro Monteiro, um dos donos. 
A proposta é fazer o fast ser realmente food, uma 
“queda” por vez, referindo-se ao modo como os 
produtos são dispensados.

atividade promovida pelo Cen-
tro de Aperfeiçoamento Técnico na ExpoAgas foi 
o Talk Show – Casos de sucesso em alimentos e 
cervejas artesanais, realizado no dia 27 de agosto, 
na sala B, na sequência do painel apresentado por 
Sérgio Molinari sobre alimentação fora do lar. 
Com a mediação do coordenador do programa de 
Polos Gastronômicos do Sebrae-RS, Roger Klafke, 
quatro empresas gaúchas de micro e pequeno 
portes apresentaram brevemente as suas histórias 
e desafios a vencer em um mercado recessivo. 

Antônio Augusto Cauduro Harb contou 
um pouco da história de 38 anos da Confeitaria 
Maomé, localizada no bairro Bom Fim, em Porto 
Alegre. A companhia, fundada pelo pai de origem 
libanesa, já teve seis lojas, e é administrada pelos 
filhos desde 1980. Atualmente, trabalha com 
novas tecnologias para saber quem são os seus 
clientes e como entregar a eles um serviço melhor. 
Nas redes sociais, a página da Maomé possui mais 
de 13 mil seguidores. “Nós focamos nos quatro 
Ps: preço, ponto, produto e promoção, e estamos 
mudando nosso layout interno para dar maior 
fluidez ao fluxo de compras”, disse.

A cervejaria Irmãos Ferraro, no bairro 
Anchieta, em Porto Alegre, começou de modo 
caseiro, para animar festas com amigos. Um dos 

a penúltima

ons exemplos B
Sebrae-RS levou ao CAT empresas com histórias de sucesso na 

alimentação. Confeitaria Maomé, Boom Juices, Cervejaria Irmãos 

Ferraro e Hype Food deram lições ao público
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Qual o primeiro passo para movimentar a 
engrenagem sucessória? Mapear o tamanho que o 
negócio tem, qual dimensão quer ter e conhecer a 
fundo qual serviço é oferecido. Após, chamar os 
envolvidos e apresentar os objetivos e os procedi-
mentos necessários para que a sucessão ocorra de 
modo equilibrado. “Se um familiar não fala sobre 
o que vivencia, os outros interpretarão como qui-
serem. Transparência é fundamental”, avisa.

A sócia-proprietária do supermercado Gauchão, 
Agnes dos Passos Ramos, identificou-se com muitas 
questões. Depois do falecimento do pai, ela assumiu 
inesperadamente o negócio com a mãe e uma irmã. 
O pai, contudo, havia formado gerentes-líderes deci-
sivos na transição. “Percebi a importância de diálogo 
e comportamento andarem juntos”, avalia.

preocupação das empresas fa-
miliares está centrada na sucessão. Quando começar? 
Como fazer? Quem deve participar do processo? 
Essas e algumas outras questões foram respondidas 
na palestra Longevidade empresarial, ministrada pela 
pós-graduada em Administração e gestora técnica do 
Instituto Longevidade, Lisie Lucchese.

A palestrante explicou que a mortalidade 
empresarial aumenta a cada mudança de geração. 
Segundo o Instituto Longevidade, da primeira até 
a quarta geração, apenas 10% das empresas con-
seguem sobreviver. O restante dos negócios fecha 
por motivo de venda, perda do interesse pelos 
herdeiros, desafios imprevisíveis, como separações 
e mortes; mudança do setor e má gestão, entre 
outros. Para que o legado perdure de geração a 
geração, os gestores devem se concentrar em três 
pilares: comunicação, preparação e planejamento. 
Cada caso tem suas peculiaridades, e as caracterís-
ticas de cada família e negócio devem ser levadas 
em conta. Lisie recomenda que o processo suces-
sório comece com uma antecedência de 20 anos. 
“Filhos adolescentes podem entrar nesta transição 
com conversas abertas. As crianças podem ganhar 
um cofrinho aos 4 anos para terem pequenas lições 
de economia”, pondera.  

uma grande

e pais para filhosD
Transmitir o negócio para as futuras gerações às vezes parece um bicho 

-papão para os empresários. Algumas posturas podem auxiliar neste 

processo, conforme palestra ministrada no Centro de Aperfeiçoamento 

Técnico durante a 34ª ExpoAgas
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As cinco leis naturais da família empresária e há-
bitos que devem ser adotados:

1ª Lei: Famílias crescem mais depressa do que os negócios

Hábito: Colocar as necessidades financeiras da empresa acima 
das necessidades individuais

2ª Lei: Encarecimento do estilo de vida encareça ao longo 
das gerações

Hábito: Criar coisas de valor duradouro

3ª Lei: Familiares acionistas costumam se tornar dependentes 
financeiros dos negócios

Hábito: Controlar a expectativa financeira dos familiares 
acionistas acerca dos negócios

4ª Lei: Colocam os ovos em uma só cesta

Hábito: Diversificar os investimentos para gerar renda adicional

5ª Lei:  Famílias fragmentadas e menos unidas com o tempo

Hábito: Criar sistema de governança que promova a união 
da família e assegure que decisões difíceis sejam tomadas no 
momento oportuno
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região da Serra, o Super-
Piá foi fundado em 2007, em Nova Petrópolis, 
com a proposta de atender o produtor de leite 
e frutas da região, em sua grande maioria, as-
sociados à cooperativa. Segundo o diretor de 
Marketing da Piá, Tiago Haugg, não foi fácil 
para a cooperativa dar os primeiros passos no 
setor supermercadista: “Entre os nossos maiores 
desafios nesta empreitada estava estruturar um 
novo negócio em um ramo já dominado por outras 
empresas e ter que desenvolver toda uma cadeia 
de fornecedores”. 

A conquista do primeiro lugar no Ranking 
Agas na categoria de R$ 100 milhões a R$ 200 
milhões também foi uma vitória para o SuperPiá, 
que significa o resultado do trabalho e com-
prometimento com a cooperativa nos últimos 
anos. “Para nós representa a certeza de trilhar o 
caminho certo, com muito mais acertos do que 
erros, e olhando para a frente buscando evoluir 
juntamente aos nossos associados e à comuni-
dade”, ressalta Haugg.

O SuperPiá foi muito importante para o 
crescimento e desenvolvimento da região das hor-
tênsias, uma vez que a matriz de Nova Petrópolis 
criou 110 empregos diretos e centenas de outros 
indiretamente. Tiago Haugg conta que o Super Piá 
é o responsável por grande parte do orçamento do 
município, através do recolhimento de ICMS: “Na 
região da serra o SuperPiá tem um compromisso 
com as comunidades onde atua, gerando renda 
para as pessoas, receita para os municípios, pro-
porcionando desenvolvimento econômico e social, 
tendo em vista o compromisso da Cooperativa Piá 
com seus associados e comunidade”.

Seguindo as novas tendências de social 
media, o SuperPiá, apesar de ainda não ter um 
website próprio, possui um projeto de relacio-
namento com os seus clientes através da sua 
página no Facebook. Com postagens sobre dicas 
de alimentação por uma nutricionista, fotos de 
guloseimas e homenagens em comemorações 
especiais, a fanpage já contabiliza mais de 600 
curtidas desde a sua criação, em abril de 2015, 
como menciona Tiago Haugg: “A Cooperativa Piá 
já tem uma atuação forte nas redes sociais há pelo 
menos três anos. No último ano foi desenvolvido 
um canal específico para o supermercado com 
conteúdo e linguagem dedicada a esta interface 
com o cliente. Estamos observando uma excelen-
te resposta e interação com o público”.

As pretensões de crescimento do SuperPiá 
querem englobar principalmente as necessidades 
dos associados, segundo Tiago Haugg, o que, no 
momento, significa melhorar o atendimento já 
existente. “A ampliação da rede de supermerca-
dos acompanhou a necessidade de ampliação do 
atendimento ao associado. É desta forma que é 
planejada e avaliada a abertura de novas lojas. 
Temos projetos para qualificar ainda mais o nível 
de serviço e a atenção ao associado e comunidade 
onde já atuamos.”

cooperativismo 

no súper da Serra

O SuperPiá, empreendimento  

da Cooperativa Piá em Nova 

Petrópolis destaca-se ao realizar 

o que faz de melhor: atender o 

produtor da região

destaque na
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Rodrigo Casagrande Professor de pós-graduação do ISAE/FGV 
e sócio-diretor da Armatta Desenvolvimento Humano e Organizacional

da liderança é uma das ativida-
des mais prazerosas e motivadoras, pois envolve 
o desenvolvimento técnico e humano na organiza-
ção. Há de se ressaltar, porém, que a liderança é 
motivadora, mas também estressante. Liderança 
envolve poder e influência – e o poder tende a 
gerar o distanciamento entre as pessoas. 

Essa distância causa uma sensação de soli-
dão, uma percepção de que é deixado um pouco 
de lado no apoio e nos relacionamentos com 
as pessoas. É como se o líder tivesse que ser 
constantemente o alicerce emocional de todos 
sem precisar de contrapartida nessa área. 

O fato é que a liderança envolve pressões 
diárias, tomadas de decisões com informações 
fragmentadas, constantes crises, as árduas 
responsabilidades, sem contar a eterna neces-
sidade de influenciar. O corpo humano não está 
preparado para isso e os líderes podem entrar 
num perigoso quadro de ansiedade, revolta e 
preocupação constante. 

Os líderes, além de administrarem as suas pró-
prias emoções, precisam administrar as emoções 
dos outros. Como se não bastasse, eles precisam 
liderar pelo exemplo. Os líderes têm, ainda, a 
necessidade de inspirar as pessoas em torno de 
um objetivo comum, criar um propósito que deixe 
claro não apenas “o que fazer” e “como fazer”, mas 
antes disso – e ocupando protagonismo – “por que 
fazer”.  Desta maneira é que conseguirão mobilizar 

o exercício as pessoas em prol de objetivos maiores, que vão 
além dos meros interesses individuais. 

Abordei apenas alguns aspectos que envol-
vem a boa liderança, mas percebe quanta ener-
gia deverá ser despendida nisso? Por isso é im-
portante que o líder entenda que não é nenhum 
super-homem ou mulher maravilha. Toda essa 
carga pode ser um gatilho para o surgimento 
do chamado estresse do poder, que transforma 
bons líderes em líderes dissonantes. E quando os 
líderes entram em dissonância passam a liderar 
mal, pois vão gerar frustração e antagonismo por 
onde passam, e, com frequência, nem percebem 
os estragos que causam. 

Como se não bastasse, o estresse do poder 
causa estragos na saúde dos líderes. É impressio-
nante a quantidade de executivos que são aco-
metidos por problemas graves de saúde. Vários 
desses líderes, inclusive, têm suas vidas e carreira 
interrompidas pelo fato de não terem conseguido 
harmonizar sua vida profissional e pessoal.  

Para ser um grande líder, é necessário que, 
antes de tudo, o profissional entenda isso. As-
sim, para evitar entrar no looping da dissonância, 
ele deve focar sua atenção no desenvolvimento 
de seu intelecto, na compreensão e no controle 
das emoções, cuidando de seu corpo, e indo ao 
encontro dos sonhos e crenças mais profundas 
que alimentam sua alma. Estamos falando de 
mudanças psicológicas e fisiológicas.
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Ana Paula Gaiesky Oliva Advogada e assessora jurídica do Sindigêneros-RS 

é uma associação de trabalha-
dores de uma mesma categoria profissional, com 
o objetivo de representação e defesa dos inte-
resses econômicos, laborais, sociais, políticos da 
categoria, inclusive organização de greves. No 
Rio Grande do Sul, a categoria econômica das 
empresas varejistas de gêneros alimentícios é 
representada pelo Sindicato Intermunicipal do 
Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do 
Estado do Rio Grande do Sul – Sindigêneros-
RS, que tem base territorial estadual e está 
representado em 400 municípios gaúchos. Estão 
nesta categoria hipermercados, supermercados, 
minimercados, armazéns e mercearias, frutei-
ras, lojas de conveniência, lojas de rações para 
animais, comércio de bebidas, comércio de água 
mineral e de produtos coloniais, desde que seja 
comércio varejista. 

A estrutura sindical é formada por sindi-
catos, federações, confederações de trabalha-
dores e centrais sindicais. As federações são 
organizações de segundo grau, estão abaixo das 
confederações e acima dos sindicatos, entidade 
de primeiro grau. No RS, o setor do varejo de 
gêneros alimentícios é representado pela Fede-
ração do Comércio de Bens e de Serviços do 
Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS 
e em nível federal pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC). São deveres do sindicato, 
entre outros, manter serviços de assistência judi-
ciária para os associados e promover a conciliação 
nos dissídios de trabalho, nos quais os sindicatos 
são responsáveis por deliberar sobre direitos e 

o sindicato deveres que regulam as categorias representadas 
por meio de Convenções (CCT) ou Acordos 
Coletivos de Trabalho (ACT). 

A CCT é um acordo celebrado entre dois 
sindicatos (dos trabalhadores e patronal) e regula 
as relações de trabalho de determinada categoria 
de uma determinada região. O ACT firmado entre 
a entidade sindical dos trabalhadores e determi-
nada empresa regula as relações de trabalho entre 
os empregados e a empresa. Havendo recusa de 
qualquer das partes à negociação, é facultado, de 
comum acordo, ajuizar Dissídio Coletivo de Traba-
lho, ação judicial proposta para resolver questões 
que não foram solucionadas na negociação direta. 
A CCT ou o ACT devem conter obrigatoriamente: 
designação das partes, categorias ou classes abran-
gidas, cláusulas sociais e econômicas que regem 
as partes durante a vigência da norma (cujo prazo 
não pode ser superior a dois anos), normas para 
conciliação de divergências, forma de prorrogação e 
revisão das cláusulas, direitos e deveres das partes, 
penalidades em caso de violação dos dispositivos 
pelas partes acordantes. Estipulam condições de 
salário, reajustes, descontos, prêmios, gratificações, 
adicionais, jornada de trabalho, ajudas de custo, 
estabilidades, faltas, contratação/rescisão, seguro 
de vida, saúde, segurança e relações sindicais, entre 
outras normas específicas.

 
Portanto, a atuação sindical é de suma 

importância para a estrutura econômico/profis-
sional que rege toda a categoria envolvida em 
cada negociação.

importância das 
entidades sindicais  
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do verão exige uma série de pro-
vidências para que os supermercados possam tirar 
proveito do período de férias da maior parte da 
população. O planejamento de compras, o abas-
tecimento das gôndolas, a contratação de pessoal 
e as ações de marketing precisam ser trabalhadas 
com antecedência. A ruptura e o mau atendimento 
são os maiores inimigos a serem combatidos. As 
bebidas estão entre os itens preferidos e mais 
consumidos pelos clientes na estação.

O momento é propício para um bom descan-
so e a população de muitas cidades gaúchas migra 
para o litoral. Segundo o Sindicato de Hotelaria e 
Gastronomia do Litoral Norte do RS, cerca de um 
milhão e meio de pessoas frequentaram as praias 
da Costa Leste na temporada de veraneio passada. 
Um município como Torres, por exemplo, vê sua 
população subir de 37 mil pessoas para cerca de 
150 mil. Afora isso, o clima incentiva as atividades 
de lazer, esteja o consumidor onde estiver.

O supermercadista precisa preparar-se para 
a época e estar atento para os produtos de maior 
necessidade. Segundo o consultor de varejo e 
sócio-fundador do Grupo Azo, Marco Quintarelli, 
o calendário promocional precisa estar muito bem 
estruturado sobre três pilares: exposição agressiva de 
produtos, as estratégias testemunhais (abordagem de 
clientes e as degustações de alimentos) e o controle 
da ruptura. “No caso das lojas do litoral, é necessário 
que toda a cadeia esteja comprometida, ajustando as 
programações de entrega de fornecedores ao proces-
so mais acelerado de consumo”, adverte.

Histórico é referência

Quando se fala de abastecimento e 
ruptura, a mão de obra é fundamental para 
as operações. É preciso ter colaboradores na 
loja em número suficiente para poder atender 
bem consumidores, organizar as gôndolas, 

a chegada

V Temporada de calor lota praias e estimula consumo de 

bebidas e outros itens. O supermercadista precisa estar 

atento aos cálculos de demanda
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movimentar estoque, dar fluxo rápido aos 
caixas. Quintarelli recomenda, para cálculo 
de demanda, que o varejista utilize o histórico 
dos anos anteriores como referência, mas, não 
obstante isso, tenha um plano B caso ocorra 
uma determinada falha. “O supermercadista 
pode se estruturar bem e algum fornecedor 
deixar a desejar”, explica. 

A convergência de ações, com visão 
sistêmica, é outro cuidado a ser tomado, 
especialmente se o supermercado enfren-
tará circulação de clientes muito acima do 
normal, como as lojas do litoral. “Dentro de 
uma empresa, nem sempre todas as áreas se 
comunicam adequadamente. A logística está 
preocupada com a cadeia de abastecimento, 
mas o comercial se encarrega de vender. Às 
vezes a entrega está programada para amanhã 
à tarde mas você precisa do produto hoje de 
manhã”, lembra. 

Uma estratégia recomendada para as 
redes durante o veraneio é ter lojas-pulmão, 
que se abastecem com grande quantidade de 

itens para poder não deixar faltar, para evitar 
problemas do transporte. Isso vale não ape-
nas para os produtos centralizados, mas para 
os produtos loja a loja. O controle de ruptura 
deve ser dobrado, porque a logística não 
acompanha o crescimento da demanda. 

Foco na praticidade

A grande preocupação do cidadão em férias, 
em sua ida ao varejo, é praticidade. Ninguém quer 
ficar horas no supermercado no verão. Muitos dos 
veranistas querem comida prática e rápida, sanduí-
ches, pão, legumes embalados, salada pronta, frios 
fatiados, pratos de micro-ondas. O varejo pode tirar 
vantagem disso. A ideia é ter tempo para curtir com 
família e amigos. “Aí entra também a criatividade 
do varejo de colocar produtos de valor agregado 
nas gôndolas para atrair o consumidor com tíquete 
médio maior. O produto processado é conveniente e 
tem preço maior. Em vez de comprar a abobrinha, a 
cenoura, o shopper pode escolher os legumes sortidos 
a vácuo, facilitando sua vida”, diz. 
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A área de bazar precisa receber atenção espe-

cial, pois dali podem sair grandes vendas. Toda a 
parte de confecções, camisetas, calções de banho, 
cama e mesa pode ajudar a crescer o faturamento. 
O especialista aconselha o autosserviço a pensar as 
necessidades do veranista em uma casa alugada ou 
casa que ficou fechada muitos meses. Importante 
também é não deixar faltar o básico: lanternas, pilhas, 
acendedor de brasa, lâmpadas. “Havendo a chegada 
de grupo móvel muito grande, tudo o que é básico 
ganha importância, porque terá saída, como água mi-
neral, café e pão. E o reabastecimento das gôndolas 
deve ser rápido, para evitar a perda do cliente.” 

Para os supermercados de cidades que per-
dem população no período, a ordem é trabalhar 
forte com promoções, com descontos, compra 
associada de produtos, brindes no estilo ‘pague 3 
leve 4’. “Perda no faturamento haverá, é inevitável, 
mas ela pode ser minorada. A intenção é aumentar 
o tíquete médio de quem permaneceu trabalhando 
ou em outros afazeres”, aconselha. 

O Carnaval é a maior festa popular no Bra-
sil, e o feriado que mais movimenta aeroportos 
e rodoviárias. Ela ocorrerá em 9 de fevereiro de 

2016. No Rio Grande do Sul, o fluxo de pessoas é 
intenso. Uns viajam para descansar, outros querem 
mesmo é a folia. Tem quem prefira ficar em casa, 
alheio aos festejos e livre dos engarrafamentos. 
Para atender todos esses tipos de clientes, o su-
permercado deve estar preparado.

Para o carnaval, a estratégia não muda muito. 
Bebidas alcoólicas, energéticos e carne têm boa 
saída. Quintarella recomenda atenção também aos 
municípios com desfile ou baile ou programação 
de folia. “Os supermercados podem vender fan-
tasias adultas e infantis e acessórios”, diz. 

Produtos sazonais

O Unisuper Samy, com duas lojas em 
Balneário Pinhal, realiza seu planejamento 
para o verão e o carnaval de acordo com 
a temporada anterior, analisando os dias 
de semana dos feriados para programar as 
compras. O recrutamento e a seleção de 
novos colaboradores começam na segunda 
quinzena de outubro. O número de pessoas 
contratadas representa 50% do efetivo na 
baixa temporada, e esse é um dos maiores 
desafios para os supermercadistas. “É difícil 
encontrar mão de obra qualificada para as 
áreas de laboratório de produção, a padaria, 
o açougue e a confeitaria”, admite o gerente 
comercial, Josias Silveira.

Os produtos que ganham destaque no 
início da temporada são de produtos sazonais 
de época de Natal e Ano Novo: panetone, 
lentilha, pêssego,  espumante, aves natalinas, 
entre outras especiarias. De modo geral são 
as categorias  de bebidas e perecíveis, pratos 
prontos e frutas cítricas. As categorias em 
que mais aumenta o consumo são as bebidas, 
hortifrutigranjeiros, açougue e os perecíveis. 
Segundo Silveira, o cenário de instabilidade 
econômica não muda a estratégia, a priori. 

“Há uma oportunidade nessa crise, acre-
ditamos que muitos veranistas trocarão a esta-
dia no litoral do estado vizinho pelo nosso, com 
isso teremos chances de manter ou aumentar 
as vendas em nossa região”, salienta. Uma das 
ações em destaque é a Campanha Aniversário 
Unisuper 15 Anos, em vigor até o final de de-
zembro. A temporada de veraneio representa 
35% do faturamento anual do Samy.

Sugestões para as férias de verão

Os produtos mais adquiridos no período são 

protetores solares, hidratantes, bebidas como 

refrigerantes, cervejas, sucos, água mineral e 

sorvetes. Uma boa dica é destacar os pontos 

de venda com um mix de produtos de beleza, 

além de dar enfoque às variedades de marcas 

de bebidas aliadas a uma decoração de vera-

neio para atrair os olhares do consumidor.

Artigos para lazer (raquetes de frescobol, 

esteira, guarda-sol, cadeiras) e camping 

(barracas, lanternas, mochilas, frasqueiras, 

coolers) podem render ao lojista um bom fa-

turamento. A conveniência é um dos fatores 

mais apreciados pelos shoppers.

Quem chega para o veraneio depois de 

meses ausente precisa limpar a casa, tirar o 

cheiro de mofo, deixá-la em condições de 

estadia. Confira como estão os estoques de 

produtos de limpeza, bem como de repe-

lentes e mata-mosquitos, artigos também 

procurados com frequência.
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Kieling foi fundado há 30 anos 
por José Adriano Kieling e Gelácia Kieling. O casal 
decidiu abrir o minimercado por causa da escassez 
deste tipo empreendimento na cidade de Morro 
Reuter. Nos anos 1970, o munícipio passou por 
um período de estagnação devido à construção da 
BR-101 e da rodovia São Vendelino, que desviaram 
o fluxo dos veículos para fora da cidade. Mas, na 
década de 1980, com a instalação de indústrias 
de calçados e a consequente vinda de imigrantes, 
a economia local ganhou um impulso e a família 
Kieling aproveitou este momento para abrir um ne-
gócio que suprisse aquela demanda emergente.

A principal dificuldade durante a fundação 
foi o isolamento da região. Apesar da instalação 
de novas fábricas, a população local ainda era 
composta, em sua grande maioria, por colonos. 
Logo, não havia contato com empresas de fora 
do munícipio. “A cidade era, e ainda é, muito 
pequena. Então, nós apostamos em uma relação 
bastante próxima com os clientes. O que teori-
camente seria uma desvantagem, utilizamos ao 

nosso favor. O ‘todo mundo conhece todo mun-
do’ nos fortalece”, afirma o sócio-proprietário do 
mercado, Guilherme Kieling. 

Em 2005, o estabelecimento foi transferido 
para um novo prédio, de 300 m2. Atualmente, ele 
conta com 7 funcionários e 2 check-outs. A admi-
nistração é conduzida pelos filhos dos fundadores, 
Guilherme, Paula Andreia e José Reinaldo Kieling. 
Além de vender mercadorias em geral, nos setores 
de armazém, açougue, padaria, confeitaria, mer-
cearia e ferragem, o Mercado Kieling comercializa 
eletrodomésticos e possui serviço de transporte 
de passageiros, a partir da locação de automóveis 
com motorista. 

A importância para a cidade

Para Guilherme Kieling, o diferencial do 
trabalho realizado nesses anos é o atendimen-
to aos clientes: “Sempre buscamos entender 
as particularidades e os desejos de cada con-
sumidor. Se ele procura algo que não temos, 
nós vamos atrás do item em outros lugares a 
fim de satisfazê-lo. É uma relação que só pode 
ser construída nos pequenos comércios”.

O mercado tornou-se uma referência 
para os agricultores e operários do muni-
cípio. “Se falta algo em casa, as pessoas sa-
bem onde procurar”, destaca Kieling. Após 
vencer a categoria de maior faturamento 
por funcionário no ranking Agas 2014, o 
proprietário revelou que os planos para 
o futuro se concentram na ampliação do 
espaço destinado à ferragem. 

Atendimento
que aproxima

Localizado no munícipio de Morro 

Reuter, o Mercado Kieling oferece 

produtos alimentícios, serviços de 

transporte e de ferragem para os 

moradores da região. Com uma 

estrutura física pequena, a relação 

próxima com os clientes é um dos 

segredos do estabelecimento

o mercado
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dia de ExpoAgas, oito profissionais 
participaram da solenidade de conclusão do curso 
superior em Gestão de Supermercados, ocorrida na 
sala A do CAT, seguida de coquetel de comemoração 
com instrutores e familiares. Os formandos gradua-
ram-se pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), 
no modo de educação a distância. O paraninfo foi o 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. 

A oradora da turma, Nadir Pedralli, salientou 
os desafios enfrentados por todos em busca do co-
nhecimento. “Foram muitos dias de angústia, mas 
conseguimos ser fortes e perseverantes. Há colegas 
que vinham de São Luiz Gonzaga, Viamão e outras 
cidades para as aulas presenciais”, contou. Ela lem-
brou da importância do compartilhamento de ideias 
e experiências e estimulou os egressos do curso a 
aplicarem os ensinamentos no dia a dia.

De acordo com o presidente Longo, o diferen-
cial das pequenas e médias empresas do varejo está 
no atendimento, e ele incentivou os formandos a 
tornarem as suas empresas melhores ainda. “Vocês 
são vencedores, desejo que sigam os modelos e 
lições aprendidos no compromisso de fazermos um 
país melhor”, afirmou. Ao final, ele entregou a cada 
um o livro Raam, Mr. Milan – No limite do corpo, 
da alma e da razão, escrito pelo jornalista Wagner 

no último Hilário. A obra narra a aventura do executivo do 
varejo e vice-presidente da Abras, Márcio Milan, na 
competição ciclística Race Across America.

Reciclagem necessária

A diretora do Centro de Ciências Sociais 
da UCS, professora Maria Carolina Gullo, 
frisou o papel da educação no desenvolvimento 
das pessoas e do Brasil. “Vivemos uma crise 
que só será superada com o investimento nessa 
área, por isso a universidade se orgulha dos seus 
egressos”, relatou. “Que sigam estudando: o 
mundo é muito dinâmico e não podemos nos 
tornar obsoletos.”

Cláudio Oliveira, dono de três supermer-
cados em Viamão, foi um dos diplomados. 
“A reciclagem é necessária, temos de estar 
dispostos a aprender porque sempre surgem 
novas questões e, às vezes, a rotina interna 
do súper nos absorve tanto que deixamos de 
enxergar práticas lá de fora que podem nos ser 
úteis, na gestão da loja, distribuição de serviços, 
na correção de erros”, analisou. O Mercado 
Oliveira tem sua matriz em Morro Grande e 
duas filiais em Águas Claras.

ormatura do GES UCS 

Presidente da Agas foi paraninfo de turma que recebeu o diploma na 

ExpoAgas. Egressos de diversas cidades gaúchas têm o desafio de levar 

ensinamentos para o dia a dia nas lojasF
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Estar disposto a aprender é uma das maiores 
virtudes procuradas em um possível colaborador. 
Mas o empregador também deve, sempre que 
possível, atender às necessidades de conhecimento 
do seu funcionário e prover o treinamento básico 
para garantir a performance ideal do seu estabe-
lecimento. Por isso, o mercado atual pede sempre 
que as empresas busquem oferecer cursos de trei-
namento constantes aos seus colaboradores. 

No ramo supermercadista isso não seria dife-
rente. Como toda empresa varejista, o supermerca-
do precisa de pessoas qualificadas e motivadas em 
fazer o seu trabalho – muito mais do que precisa de 
máquinas ou sistemas. Segundo Jôni Franck Costa, 
instrutor da Agas, a empresa que investe em trei-
namentos tem muito a ganhar: “O supermercado 
ganha muito com funcionários capacitados, não 
apenas na produtividade, mas também na satisfação 
ao perceber que a sua empresa o incentiva a crescer 
pessoal e profissionalmente”.

Treinamento para o sucesso 
Jôni também ressalta a importância da 

consideração à performance de excelência do 
empregado, muito mais do que bonificações 
financeiras, por exemplo. “Ao contrário do ima-
ginário popular, de que o salário é o único moti-
vador do colaborador, questões como o incentivo 
a metas atingidas, o respeito e um bom ambiente 
de trabalho são os fatores que mais motivam o 
funcionário a fazer um bom trabalho.”

  Apesar de atualizações no curso serem 
sempre bem-vindas, investir em um orientador 
que conheça a área em que ministra o curso e 
que tenha experiência significa sucesso na certa. 
Jôni Costa aponta a necessidade do conceito 
de Conhecimento Tácito nesses treinamentos, 
quando a teoria é complementar às observações 
cotidianas “Instrutores e consultores não são só 
preparados teoricamente, também possuem a 
vivência prática empresarial, uma vez que, neste 
campo, o melhor aprendizado é o vivido.”
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supermercadista só funciona se for 
muito bem assessorado, desde o empacotador 
até a gerente. Para discutir a importância de 
saber contratar e lidar com seus colaboradores, o 
professor Benedito Milioni voltou à Agas no dia 
23 de julho para ministrar o curso livre Gestão 
e Utilização de Indicadores para Gestão de RH, 
que abordou novas tendências de explorar os 
setores de Recursos Humanos focando em re-
sultados e produzir medições via de indicadores 
estratégicos, tudo isso tendo como foco a cultura 
operacional de supermercados. A formação 
contou com 34 participantes e foi sediada na 
sede da Agas, em Porto Alegre.

O curso abordou principalmente a necessi-
dade atual de transferir uma metodologia prática 
para a construção e gestão de indicadores de 
RH dentro do supermercado, de maneira que 
possibilite o seu uso como suporte no processo 
de gestão e tomada de decisões cruciais, táticas e 
operacionais na empresa. A metodologia empre-
gada na formação foi teórico-prática, com exer-
cícios reais de criação de indicadores utilizando 
check-lists, exercícios e debates supervisionados. 
Essas discussões foram muito bem fundamen-

o setor

estores de RH 
discutem indicadores  

Processo auxilia 

supermercados no 

planejamento de ações e 

formação de estratégias G
tadas para o grupo, como ressalta Benedito 
Milioni: “O curso teve uma recepção positiva. O 
público estava permeável às ideias apresentadas 
e propôs debates de excelente nível dentro das 
suas vivências supermercadistas”.

Milioni também destacou a importância 
de uma gestão de RH bem dirigida dentro do 
supermercado: “Tentamos sempre manter a 
perspectiva de que a gestão de pessoas é a gestão 
de talento humano. O varejo só funciona bem se 
for feito por pessoas engajadas, que combatem 
a má produtividade. Mais do que sistemas e 
máquinas, o varejista precisa investir e cuidar 
muito do talento humano dentro da sua loja”. 

A gerente de Recursos Humanos da Uni-
dasul em Esteio, Maria Augusta Medeiros, 
conseguiu aplicar o aprendizado na sua gestão 
de pessoas e admite que o curso livre da Agas 
superou as suas expectativas. A gerente, além 
de repensar os seus indicadores, acabou refle-
tindo sobre os programas de RH utilizados na 
sua empresa: “Foi muito importante revisitar 
os indicadores em uso atualmente, e idealizar 
novos indicadores que sejam mais estratégicos 
para o nosso supermercado”.

A diretora de Recursos Humanos do Super 
Peruzzo, de Bagé, Clori Peruzzo, também apro-
vou o método. “Foi ótimo, nos rendeu um bom 
aprendizado. Já utilizávamos alguns indicadores 
de RH na empresa, mas com o direcionamento 
que recebi da capacitação da Agas, pude ir além. 
Agora podemos trabalhar em cima de questões 
como o turnover, por exemplo, que pode trazer 
resultados muito positivos para a nossa realidade 
supermercadista.”
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vem unir o aprendizado das aulas à experiência 
que já possuem, apresentando soluções sobre o 
assunto de escolha. As bancas de defesa do TCC 
acontecem em setembro no Litoral e em outubro 
em Porto Alegre e Soledade. 

Para o instrutor das turmas do GES POA e 
GES Litoral, Salvador Fraga, o GES serve como 
guia para quem busca se qualificar continua-
mente: “O curso mostra caminhos e diretrizes. 
A maioria dos formandos já está empregada 
em supermercados, e 100% das empresas estão 
vivenciando a crise atual. Na hora da triagem, 
sempre são escolhidos os mais preparados”.

 O presidente da Rede Ammpa, aluno do 
GES POA, Reni Flores, declara que, mesmo 
depois de quase quatro décadas trabalhando no 
ramo supermercadista, ele reitera a importância 
do curso oferecido pela Agas para os gestores 
da área: “O mercado atual pede atualizações 
constantes, e eu, nos meus 38 anos de atuação 
na área, nunca tinha encontrado uma formação 
tão bem compactada e direcionada para a gestão 
de supermercados”. 

O gerente de loja do Super Dalpiaz em Osório, 
João Carlos de Ávila, comenta que, mesmo tendo 
vários cursos de qualificação no currículo, o GES foi 
a primeira formação da Agas da qual ele participou: 
“Comecei como empacotador e hoje sou gerente. 
É a minha primeira formação mais longa e acredito 
muito na minha qualificação profissional”. 

A supervisora de loja do Super Cotrisal, de 
Soledade, Lilian Milani, ressalta o seu aprendi-
zado na área jurídica. “Aprendi muito na área de 
direito do consumidor, da empresa e dos traba-
lhadores. Apesar de já ter formação superior em 
Administração, o aprendizado direcionado que eu 
tive no GES foi essencial”, relata Lilian.

  livre de Gestão Estratégica em Super-
mercado (GES) da Agas foi lançado em 2007, e, 
em seus oito anos de existência, já formou cerca 
de 600 gestores do varejo. O curso livre tem 
turmas nas regiões de Porto Alegre, do litoral e 
de Soledade. Com aulas semanais durante sete 
meses, o GES forma o profissional para que ele 
assuma uma posição de gestor no autosserviço. 

Os grupos em formação em 2015 estão lo-
calizados em Porto Alegre, Osório e Soledade, e 
reúnem proprietários, gerentes e chefes de loja 
e líderes em geral interessados em qualificação 
no setor supermercadista. A metodologia é prá-
tica dentro do campo varejista, incluindo aulas, 
estudos de casos, atividades de campo e leituras 
direcionadas. No final, os participantes elaboram 

o curso

urmas do GES na reta final T
Três cursos livres encerram suas aulas neste segundo semestre. 

Alunos ressaltam o direcionamento da formação para o trabalho 

dentro do autosserviço gaúcho



diversos tamanhos, sabores, 
formatos e preços, prontos para serem consu-
midos a qualquer momento do dia, com água, 
refrigerante, chá, café ou outra bebida. Esses 
atributos fazem dos biscoitos ou bolachas uma 
preferência em todas as classes sociais, em qual-
quer cidade do país. Não há quem não coma ou 
tenha comido, em algum momento, uma de suas 

variações, seja industrializada ou mesmo feita 
em casa. O Brasil é o quarto maior produtor de 
biscoitos do mundo, com 1,2 milhão de tonelada 
fabricada por ano. De acordo com a Associação 
Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas 
Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados 
(Abimapi), o consumo per capita é de 8,4kg/
ano, um dos cinco maiores. A líder desse ranking 
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práticos, de

Alimento de 
todas as casas

As bolachas ou biscoitos representam 

uma categoria que atrai todos os tipos de 

consumidores. Só no ano passado, seu 

consumo cresceu mais de 10% no Brasil
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é a vizinha Argentina, cujos habitantes ingerem 
per capita mais de 12kg/ano.

Presentes em 99,9% dos lares brasileiros, 
sejam salgados, doces, recheados, cookies ou 
rosquinhas, os biscoitos movimentaram cerca 
de R$ 19,6 bilhões em 2014 na economia bra-
sileira, atingindo um crescimento de 10,56% em 
relação ao ano anterior, de acordo com dados do 
Instituto Nielsen, em parceria com a Abimapi. 
Com toda essa demanda, os supermercados são 
os locais preferidos pelos consumidores para 
a compra do produto, por isso os especialistas 
recomendam atenção ao sortimento. O ideal 
é apresentar opções para todos os gostos, sem 
esquecer das pequenas porções individuais.

Um dos tipos preferidos da população, as 
versões cracker e água e sal representam juntas 
mais de 21% do total de biscoitos consumidos no 
Brasil. Inicialmente feitos apenas com trigo e água, 
eles surgiram em 1885 na Inglaterra. Hoje em dia, 
levam na composição farinha, água e certo teor de 
gordura para deixá-los crocantes. A versão cracker, 
por exemplo, tem mais gordura do que a água e 
sal, e por isso é mais cremosa e crocante. 

Também muito comuns na cesta de alimen-
tos dos brasileiros, os tipos Maria e maisena 
representam mais de 11% do total de consumo 
de bolachas no país. A mais famosa delas foi 
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criada em 1874, para comemorar as bodas da 
duquesa Maria Alexandrovna da Rússia com o 
Duque de Edimburgo. O casamento ocorreu em 
23 de janeiro de 1874. A cerimônia foi realizada 
no palácio de inverno em São Petersburgo. Para 
comemorar a ocasião, uma pequena padaria in-
glesa criou o hoje internacionalmente conhecido 
biscoito Maria, com o nome da Grã-Duquesa 
escrito sobre ele. Sua diferença para o biscoito 
de maisena se dá no formato (um é redondo, 
o outro retangular ovalado) e no sabor (Maria 
tem toques de baunilha e leite, enquanto que o 
outro traz notas de laranja e limão). 

Os cookies e bolachas doces especiais, por 
sua vez, são os principais impulsionadores para o 
crescimento da categoria e registraram aumento 
de 23% e de 3,5% em volume de vendas, respec-
tivamente, no levantamento das indústrias. Em 
comparação aos últimos três anos, a categoria 
dos biscoitos avançou 24,6%, segundo a pes-
quisa. Nesse período, os cookies foram os que 
mais cresceram (104,8%), seguidos dos doces 
especiais (40,2%) e das rosquinhas (32,4%).

Produto multiorigens

A origem da palavra biscoito está em 
duas palavras francesas: “bis” e “coctus”, 
que significam cozido duas vezes. Segundo 
historiadores, os gregos juntaram mel (uma 
vez que o açúcar ainda não era conhecido), 
leite e canela à receita do pão egípcio, 
criando assim biscoitos deliciosos. Na 
época, o especialista em fabricar biscoitos 
era em geral um escravo, e a receita era 
passada de geração em geração entre eles. 
O especialista em biscoitos era considerado 
um escravo de luxo: podia ser comprado, 
alugado ou tomado à força, dependendo 
de sua habilidade. 

Os romanos contribuíram, projetando 
e construindo fornos, tornando assim os 
biscoitos mais crocantes. Os árabes, mes-
tres na arte de combinar ingredientes e 
especiarias, traziam consigo enormes potes 
de barro com biscoitos, no momento da 
invasão da Península Ibérica. Na época dos 
grandes descobrimentos e das sofridas via-
gens marítimas, os biscoitos eram a base da 
alimentação dos marinheiros das caravelas. 

Sua consistência era extremamente dura, 
para que suportassem meses e para saboreá 
-los era preciso molhá-los na sopa ou no chá. 
O biscoito começou a tornar-se popular na 
Europa em meados do século 17, quando 
adicionaram essências, chocolate ou chás, 
para criar sabores e estimular sua venda. 
Com as novas criações houve um súbito 
crescimento no comércio de biscoitos, o 
que fez com que novos métodos de fabri-
cação fossem criados. Foi o princípio da 
industrialização. 

Curiosidade

Por que alguns biscoitos têm furinhos? Os 
furos são feitos para que o vapor possa escapar 
enquanto a massa é assada, o que permite que os 
biscoitos continuem achatados e sem muitas bo-
lhas de ar. Além disso, ajudam para que fiquem 
mais crocantes. A distribuição dos furos nos 
biscoitos depende do tamanho e do formato da 
massa. Em geral, não são nem muito próximos 
e nem espaçados demais. Furos bem próximos 
uns aos outros deixam os biscoitos mais secos e 
duros, enquanto que mais espaçados fazem com 
que bolhas (que são responsáveis por esfarela-
mento mais fácil) surjam na superfície.
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Para comemorar os 90 anos do chocolate 
Refeição, a Neugebauer lançou uma nova 
embalagem para o produto. Ela tem um 
layout retrô, com desenhos de crianças que 
remetem às primeiras versões do chocolate. 
A mudança ocorre apenas no visual, não 
havendo alterações no sabor, que já é tão 
reconhecido pelos consumidores.

A Vini Lady apresentou a sua nova linha 
de sachês de sabonete líquido 300 ml. A série é 
composta por oito versões: Rosas Vermelhas, Erva 
Doce, Spa do Vinho, Amêndoas e Macadâmia, 
Flor de Lavanda, Amor Amor, Wishes e Glamour. 
Todos os produtos têm uma fórmula suave e são 
ricos em emolientes hidratantes.

Doce de leite e nata são os novos integrantes da 
linha zero lactose da Santa Clara, lançados na ExpoAgas 
2015. O novo doce de leite mantém o sabor e a cremo-
sidade do tradicional e é comercializado em potes de 
400g. Já a nata está presente nas versões de 200g.

VONPAR O gostinho 
da infância

VINI LADY Para 
uma pele hidratada

SANTA CLARA Sabor 
sem restrições

A Aracuri Vinhos Finos lan-
çou a linha de espumantes Aracuri 
brut rosé, nas versões 70% pinot 
noir e 30% chardonnay. Com 
acidez equilibrada, o gosto traz 
o frescor das frutas vermelhas 
e o aroma lembra a damasco. O 
produto tem uma cor elegante e 
é ideal para acompanhar frutos do 
mar e carnes brancas. 

ARACURI Elegância 
em espumantes
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Água Tônica e Citrus são as novidades da linha 
Sabores Intensos, da Fruki. Elas estão disponíveis 
em embalagens de 350ml (lata) e 1,5l (garrafa pet). 
O design dos rótulos tem um visual retrô, inspirado 
na história da Fruki.

FRUKINovos produtos 
na linha Sabores IntensosA Nescafé Dolce Gusto ampliou o seu portfólio 

de máquinas, com o lançamento da Drop. Ela possui 
tecnologia 100% touch screen e luzes circulares de 
led, que se acendem para anunciar que a bebida está 
em preparação. A Drop tem uma ampla variedade de 
sabores, como à base de leite, baunilha e caramelo, 
achocolatados, chás e cappuccinos.

NESCAFÉ Tecnologia 
para os consumidores

Tradicional fabricante de pão de alho, a 
Santa Massa lançou o Pão Doce. Ele é recheado 
com doce de leite e pode ser preparado tanto na 
churrasqueira quanto no forno. É a opção ideal 
para a sobremesa do seu churrasco. 

SANTA MASSA Sobremesa 
do churrasco garantida

As linhas Primocão e Primogato Premium, 
comercializadas em pacotes de 500g, 1kg, 8Kg e 
15Kg, possuem os ingredientes necessários para a 
saúde de cães e gatos, aliados a um excelente sabor. 
Os bifinhos Primocão – nos sabores carne, frango e 
bacon – são vendidos em embalagens personaliza-
das de 60g, em displays com 12 unidades de 60g 
ou em potes de 500g.

HERCOSUL Alimento para 
os animais de estimação



 d
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A Mili apresentou o Dual 50, o seu novo 
papel higiênico com folha dupla e rolos de 50 
metros. Eles são práticos porque rendem mais, 
ocupando quase o mesmo espaço nas gôndolas 
dos supermercados e nas casas dos consumidores. 
O produto tem alta absorção e pode ser encon-
trado em embalagens de 4, 8 ou 12 rolos.     

MILI Higiene 
com praticidade

Pensando nas pessoas que têm dietas com restrição 
à lactose, a Bom Princípio Alimentos apresentou a sua 
versão zero lactose do doce de leite. Ele está disponí-
vel em embalagens de 400g e pode ser consumido nas 
sobremesas e utilizado em várias receitas.

BOM PRINCÍPIO Doce 
de leite sem lactose

A Orquídea apresentou seus novos biscoitos 
Cereais Integrais. Eles estão disponíveis nas ver-
sões cacau, mel & aveia e leite & granola. A marca 
também expandiu a linha de Cookies Integrais, 
lançando dois novos sabores: banana & aveia e 
limão, castanha de caju & aveia.

ORQUÍDEA Sabores 
saudáveis

A Languiru ampliou o seu mix de produtos lácteos 
com o lançamento da linha de leites especiais, que in-
clui o Zero Lactose e o Rico em Cálcio. Os dois estarão 
disponíveis em embalagem com tampa de rosca devido 
à praticidade para armazenar e servir, evitando respin-
gos. A estimativa é de que os produtos comecem a ser 
vendidos em outubro.

LANGUIRULeite 
prático e nutritivo



A Trivialy lançou a linha premium de picolés Mini 
Paleta. São cinco sabores diferentes: morango, uva, pa-
çoca, creme com avelã e chocolate com avelã. Eles são 
feitos com frutas de verdade, pasta de amendoim natural 
e creme à base de avelã e cacau, respectivamente.

O Trink Ice Tea é a novidade no portfólio de bebidas 
da Trink. Ele é uma linha de chás em pó, que mantém o 
verdadeiro sabor do chá gelado, mas com um preparo mais 
rápido e prático. O Trink Ice Tea está disponível nos sabores: 
limão, pêssego, guaraná e natural.

PARATIChá 
em pó

TRIVIALYDelícias 
em picolés



 d
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A nova versão do neutralizador de odores Gota Má-
gica já está disponível. O produto é em spray e tem fra-
grância tropical. Uma aplicação na água do vaso sanitário 
é suficiente para eliminar o mau cheiro no banheiro.

Depois de ganhar nova fórmula e embalagem, 
a maionese Fritz & Frida conseguiu um grande des-
taque no primeiro semestre de 2015, registrando 
um crescimento de 33% nas vendas em relação ao 
mesmo período do ano passado. O produto está 
disponível em mais de 15 mil pontos de distribuição 
da Fröhlich no Estado. 

A Cooperativa Piá am-
pliou o seu mix, apresen-
tando a nova linha de leites 
frescos. A matéria-prima é 
fornecida por produtores 
certificados e seleciona-
dos. O produto tem uma 
embalagem mais segura e 
a validade é de 12 dias. A 
linha contará ainda com o 
leite fresco zero lactose.

PIÁMais 
qualidade na mesa

MULTIBRANDSO mau 
cheiro não tem vez

FRÖHLICHSucesso 
no Estado

Integrando a linha de importados da Rasip, chega 
ao mercado o Aceto Balsâmico Campos Gourmet. Ele 
é comercializado nas versões Salada e Harmonização, 
em embalagens de 250 ml. Graças a seu envelheci-
mento em barris de madeira, o produto tem um sabor 
marcado e agridoce, com um aroma ácido. 

RASIPBom gosto
 nas refeições



Venha 
contar sua 

história com 
a gente!

a TemáTica Publicações, especializada em revistas e informativos, também produz livros alusivos a 

momentos marcantes de empresas e entidades, além de biografias. cuidamos do planejamento da 

publicação, apuração de dados, entrevistas, textos, edição, layout e diagramação. não deixe a sua 

história passar em branco. faça seu livro com a temática. 

(51) 3346-1194 facebook/tematicapublicações
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Paulo Vicente Caleffi  Presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Estado do Rio Grande do Sul 

modais de transporte 
estejam demonstrando competência para atender 
o transporte de cargas e oferecendo milagres nas 
tarifas de frete, é o setor de transporte rodoviário 
de carga o que inicia e termina a tarefa. O trem, o 
navio, o avião e o transporte fluvial não chegam até 
o estabelecimento varejista, razão pela qual sempre 
deverá haver um bom relacionamento comercial com 
o transportador rodoviário.

Por sua vez, o transportador rodoviário de cargas 
também depende do mercado onde atua e precisa 
zelar para que seu cliente possa prosperar. É neces-
sário entender o que se passa antes da chegada das 
mercadorias ao estabelecimento comercial varejista 
e usar sinergias disponíveis para ter o melhor serviço 
e as melhores tarifas.

Consultados, alguns transportadores foram 
enfáticos em apresentar sugestões de melhoria 
que merecem estudo: a) análise da mão de obra 
fixa contratada pelo destinatário para carga/des-
carga; b) janelas para agendamento de entregas 
com fiel cumprimento de horários; c) tempo 
parado aguardando atendimento para os cami-
nhões disponíveis na porta do estabelecimento; 
d) utilização de carro exclusivo para entregas 
fracionadas, mesmo sendo um único volume; e) 
retenção do comprovante de entrega sem a con-
ferência do produto entregue; f) impossibilidade 
de acompanhar a conferência dos produtos.

Certamente embarcadores, recebedores e 
transportadores podem reduzir em muito o custo 
do transporte e ter melhores serviços se esses 
pontos forem analisados em conjunto.

embora alguns Dificuldades externas interferem na prestação 
de serviços de transporte, como as limitações de 
horário para entrada de caminhões nos perímetros 
urbanos, limitações de peso e coisas que o trânsito 
atribui ao congestionamento das áreas centrais das 
grandes cidades. Algumas pequenas cidades também 
já estão se dando os ares de “metrópoles”.

Um exemplo de lei municipal com grande 
impacto nas tarifas de frete para o mercado varejista 
é o da cidade de São Paulo. Proibiram a entrada de 
grandes caminhões numa extensa área, bem aquela 
onde se concentram supermercados, armazéns, 
distribuidores e correlatos. Um caminhão que 
transporta 25 toneladas de carga precisa ter as mer-
cadorias transbordadas para, no mínimo, cinco outros 
caminhões. São cinco motores gerando poluição, 
cinco motoristas, espaço maior circulando nas vias 
públicas e um custo de frete acrescido.

Como solução, apresentou-se a possibilidade 
de os grandes caminhões transitarem no período 
noturno. Dois entraves foram impeditivos: a falta de 
segurança e o possível ruído. Por parte dos clientes 
recebedores da carga, haveria a necessidade de tra-
balharem no período noturno. O estudo comparativo 
de custo/benefício talvez viesse a compensar o es-
forço. Para enfrentar custos impossíveis de repassar, 
algumas empresas de transporte abandonaram as 
entregas fracionadas nos grandes centros urbanos, e 
para suprir a lacuna surgiram empresas especializadas 
em distribuição.

Transportadores e usuários certamente podem 
se ajudar a melhorar as coisas. No Estado do Rio 
Grande do Sul a tarefa é da Agas e da Fetransul.

Sobre rodas de caminhão
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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.

Canoas
Sandro Formenton 
Supermercados Formenton Ltda.

Carazinho
Leandro Alberto Rheinhermer 
Coqueiros Supermercado Ltda.

Caxias do Sul
Ildemar José Bressan
Kastelão Com. de Prod. Alimentícios Ltda.

Getúlio Vargas
Arlei José Karpinski
Karpinski & Cia. Ltda.

Guaporé
Rodrigo Marin

Mercado Marin Ltda. 

Montenegro
Marili Mombach
Supermercado Mombach 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.

Santa Maria
Sérgio Copetti
Supermercado Copetti Ltda.

São Paulo 
Cláudia Sonda
Master ATS Supermercados Ltda.

Sarandi 
Helvio Debona
Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.

Taquara
Ardi Deloi Müller
Supermercado Müller Ltda.

Uruguaiana
Ismael Ali Baklizi
Supermercado Baklizi Ltda.

Venâncio Aires
Daniel Lenz
Lenz e Cia. Ltda.
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