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Um novo momento 
para  o varejo

vida de todos os gaúchos, as 
lojas supermercadistas atendem 4 milhões de pes-
soas por dia no RS. Este volume diário de clientes 
faz com que o setor perceba, em tempo real e coti-
dianamente, as mudanças e as tendências nos perfis 
de consumo e os impactos da economia na vida do 
consumidor. É um exercício diário de reinvenção e 
também uma aula infindável de economia.

Mesmo que sejamos otimistas, é inegável que 
2015 trouxe desafios enormes e ensejou também uma 
série de oportunidades. Este cenário, entretanto, é o 
pano de fundo para uma série de mudanças por que 
o setor supermercadista e o varejo passam e que são 
mais perenes do que as oscilações comuns de mercado. 
Há alguns anos, sofríamos com a carência de mão de 
obra qualificada, e cada empresa precisou valorizar o 
bom profissional. Este preço que pagamos pelo pleno 
emprego acabou absorvido pelo bom momento econô-
mico que o país vivia, mas agora a conta chegou. A volta 
da instabilidade tornou cara a manutenção de certos 
serviços e estruturas que pareciam consolidadas.

É necessário que despertemos o consumidor para 
o crescimento do autosserviço puro, que vem como 
consequência do enxugamento de custos que já está 

presentes  na se fazendo necessário. Há alguns anos, o varejo de 
sucesso era o que garantisse o melhor atendimento 
ao seu cliente; hoje, o êxito está ao lado das empresas 
que conseguirem reduzir custos sem prejudicar ser-
viços essenciais. Neste novo cenário, o consumidor 
terá de se adequar a um contexto em que precisará 
cada vez mais pagar sozinho a sua conta, procurar o 
seu produto, empacotar suas compras. 

Mas esta é uma mudança gradativa e que con-
tará com nosso apoio para que culturalmente seja 
absorvida de forma natural pela sociedade. A Agas 
segue ministrando cursos e palestras que visam à 
troca de ideias e ao compartilhamento do conheci-
mento, para que todos nós estejamos prontos para 
novos desafios. Cada vez mais, apostamos no olho no 
olho, na troca de experiências reais, no aprendizado 
do chão de loja. É isto que estamos buscando com 
todas as nossas atividades, que, somente neste ano, 
congregarão mais de 75 mil pessoas.

Que o fim de ano, coroado com a nossa premia-
ção do Carrinho Agas 2015, no dia 30 de novembro 
na Casa NTX, na capital, traga a nós excelentes 
vendas e que prepare todos para as demandas e 
vitórias que o ano de 2016 nos reservar. 
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um dos jornalistas mais premiados do 
Brasil, Caco Barcellos ganhou notoriedade 
por sua série de reportagens investigativas 
em defesa dos direitos humanos. Desde 
2006, ele apresenta o programa televisivo 
Profissão Repórter, no qual coordena um 
grupo de jovens em início de carreira que 
pesquisa os diversos ângulos de histórias que 
envolvem temas como violência e injustiça 
social. O porto-alegrense também é autor 
de livros como Rota 66 e Abusado, o dono 
do morro Dona Marta. Nos quase 40 anos 
de profissão, acredita que a verdadeira 
reportagem deve ser feita na rua, ouvindo 
as pessoas. Na sua visão empreendedora, 
defende uma gestão colaborativa, com 
profissionais jovens e experientes atuando 
juntos. Acompanhe a entrevista: 

REVISTA AGAS Sua palestra na 24ª ExpoAgas teve 

o tema Profissão Empreendedora. Como jornalista, 

tu te vês assim?

CB Sim. Considerando as profissões por 
que eu passei (ele também foi taxista, por 
exemplo), tive mais ou menos a mesma 
postura, como uma figura inquieta diante 
de situações que são novas e de não aceitar 
também a adversidade de maneira passiva. 
Eu acho que isso te traz uma identificação 
com quem empreende e não se conforma 
com as coisas estabelecidas como estavam 
até você conhecê-las.
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REVISTA AGAS Essa nova visão do jornalismo pede 

que o profissional seja empreendedor e atue em 

várias frentes. Isso acontece contigo?

CB Eu aceito isso, mas na verdade o 
trabalho atual que eu faço, o Profissão 
Repórter, não tem nada de novo. Ele é 
velho como a “idade da roda de pedra”. 
Eu sei que muitas pessoas dizem que esse 
é um jornalismo moderno, inquieto, ativo 
e de câmera nervosa. Ele está alinhado 
com o que se faz com a publicidade do 
mundo inteiro do ponto de vista visual e 
do uso das novas tecnologias, se você sugar 
e espremer o que vai restar é o conteúdo 
básico do jornalismo que é perguntar o 
que, onde, por que e como. A faculdade 
de jornalismo nos ensina isso e são as 
quatro coisas que a gente mais pratica. 
No jornalismo dito moderno nem sempre 
se vê isso: “Ah, é mais trabalhoso, precisa 
ser investigativo...”. Se você andar para 
qualquer um dos lados, perguntando 
por que ocorreu determinado incêndio, 
alguém vai te dizer: “Acabou de morrer 
um jovem pobre, negro, há duas horas. 
A polícia passou aqui e matou”. Há casos 
em que, se ninguém tomar uma atitude 
extremada, como essa de colocar fogo no 
ônibus, ninguém vai saber o que aconteceu. 
A imprensa nem sempre circula nos 
lugares aonde a cidadania não chega. Um 
jornalismo sem “por quê?” eu acho capenga, 
que conta uma história pela metade.

REVISTA AGAS Como o Profissão Repórter trata a 

experimentação, utilizando jovens profissionais?

CB Eu procurei o jovem porque queria pegar 
um time que aceitasse uma revolução visual 
no jeito de contar uma história. Mas espe-
cialmente o que eu mais buscava quando 
formei a equipe era saber :“Qual é a sua?”. 
O que você pretende com essa profissão? É 
cuidar da sua ascensão particular e da sua 
família ou a transformação deste país lhe 
interessa de alguma maneira? E para mim 
tanto faz, sinceramente, se o profissional 
tem 18 ou 84 anos, depende do que ele 
quer da vida e do olhar que ele tem da 
realidade. No começo, precisava ser “esse 
jovem de 80” que não fosse da televisão. 
É muito difícil mudar uma estrutura bem 
antiga se você já está trabalhando com uma 
pessoa que já está mergulhada naquela 
estrutura. A TV, assim como qualquer tipo 
de profissão, cria estereótipos. Eu também 
percebia que a peneira feita ali para você 
selecionar os talentos demorava muito para 
que eles tivessem um espaço. 

REVISTA AGAS Como é feita a seleção para o Profis

são Repórter? Quais os critérios avaliados, inclusi

ve para o caso de jovens sem experiência? 

CB Eu e o meu pessoal participamos da se-
leção. Até os jovens participam dela hoje. 
Eu estava selecionando um rapaz e pedi 
a opinião do time inteiro. Se é o jovem 

G
”

“É o momento de 

estarmos bem 

informados, mais que o 

concorrente. Tem 

horas em que é preciso 

recuar e em outras 

avançar. O tempo impõe 

a verdade, o caminho 

mais sólido.

estão colaborativa 
e bem-informada

Cláudia Boff 
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recém-saído da academia é difícil, por-
que não tem trabalho ainda para mostrar. 
Tem uma coisa que considero relevante... 
Costumo pegar quem tirou acima de 8,5 
ao longo dos quatro anos, é um critério, 
pois no mínimo mostra que foi dedicado, 
persistente e focado. Claro que não é tudo, 
mas algum critério você precisa ter, já que 
não há um trabalho para mostrar e aí uma 
boa conversa sobre o que pensa sobre o 
mundo, o que quer dessa profissão e ver se 
você identifica coisas que estão em co-
mum com o nosso grupo. Quando eu gosto 
muito peço que mande DVDs. Quase 80% 
do grupo veio por esse sistema de penei-
ras para a TV inteira. Às vezes tem uma 
peneira que é focada no bom jornalista e 
não no que tem a característica genuína da 
reportagem, que é o cara que acha a maior 
graça em ficar 15 dias debaixo de uma 
ponte, debaixo de um temporal. Mesmo 
fracassando totalmente, achou divertido. 
É uma figura um tanto especial e tentamos 
identificar no grupo quem tem essa carac-
terística básica. Quando não aparece por 
essa via, aí eu abro para candidatos de fora. 
A entrevista é muito pouco, é o começo 
de uma reportagem. Queremos que o cara 
prove que a história que ele está trazendo 
aqui é real, faz parte de um contexto e é 
resultado do que ele coletou nas ruas, não 
só na casa de uma pessoa.

REVISTA AGAS Com a popularização da internet, 

inclusive das mídias sociais, as pessoas encon

tram um novo espaço para expor as suas opi

niões, fazer denúncias e até mesmo interagir mais 

com a sociedade. Até que ponto a democratiza

ção da informação auxilia?

CB Ajuda muito, até porque a mídia social 
é uma grande ferramenta para você se 
preparar para contar uma história. Mas se 
você pratica como um meio fim, aí se faz 
um mau jornalismo. Tudo que está ali já foi 
contado por alguém. Você tem a obrigação 
de contar o novo. Se está ali, alguém já fez. 
Tem gente que se contenta em fazer jorna-
lismo com base na informação que está ali 
na rede social. Opinião não é função de re-

pórter. Eu não desprezo a opinião, quando 
eu quero refletir sobre a realidade, sobre 
conhecimentos variados, eu vou lá e ouço 
a opinião. Mas na minha atividade, que é a 
reportagem, opinião é muito mal vista, não 
é a nossa praia. E, aliás, o Brasil está reche-
ado de excelentes jornalistas de opinião, 
que dependem do nosso trabalho para dar 
uma opinião correta. O meu discurso todo 
é em torno da reportagem, e ficar só den-
tro da redação não dá, porque aí você não 
tem o seu olhar sobre a realidade. No tele-
fone alguém está respondendo a um relato 
de forma educada e você não está vendo 
os seus gestos. Eu acho importante estar 
frente a frente, cara a cara. E, sobretudo, 
estando ali na fonte dos acontecimentos 
você tem o real que está registrando e não 
permite interferência de terceiros.

REVISTA AGAS Quais as dificuldades de gestão 

enfrentadas pelo Profissão Repórter, fazendo 

um paralelo com as empresas hoje?

CB Nós trabalhamos em regime 
colaborativo. Eu sou líder do programa, 
mas não dou ordens, por exemplo. Há 
absoluta liberdade para criar da forma 
que melhor se entender. Quer ir para 
a praia, pode ir, mas na volta tem que 
trazer resultado de alto nível. Estamos 
ali com o dever de informar as pessoas 
corretamente. Então, há liberdade 
absoluta para criar. No máximo o que 
eu dou é o exemplo: se não quer ir, eu 
saio para a rua. Muitas vezes eu volto da 
rua e ganho 5 minutos do nosso espaço, 
que é de 35 minutos. Eles ficam com os 
outros 30 minutos porque foram melhor, 
mas eficientes ou tiveram mais sorte, 
enfim. O importante é você retribuir 
pelo mérito daquilo que você fez. O fato 
de eu ser mais experiente não significa 
que eu vou contar a melhor história; 
aliás, a história está com quem reuniu 
o grupo de informações que veio da rua 
da maneira mais eficaz e, sobretudo, de 
conteúdo mais relevante. Se você tem a 
liberdade, pode não correr atrás como 
os outros estão correndo. Mas quando 
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“N ós trabalhamos em regime 

colaborativo. Eu sou líder do programa, 

mas não dou ordens. Há absoluta 

liberdade para criar da forma que melhor 

se entender. Quer ir para a praia, pode 

ir, mas na volta tem que trazer resultado 

de alto nível. Estamos ali com o dever de 

informar as pessoas corretamente.” 

chega da rua haverá a punição de não 
contar a sua história no ar, enquanto o 
outro está contando. A meta é colocar 
toda semana o programa no ar, usando 
como critério ir aonde os outros não 
vão. Áreas de risco, por exemplo, a 
gente avalia. A troca dos integrantes 
da equipe segue as leis de mercado, se 
a concorrência convoca, alguns vão e 
outros não.  Todos têm que participar de 
todas as fases de produção e criação do 
produto final.Todos os repórteres têm que 
apresentar uma proposta e convocar os 
seus parceiros para que, se for aprovada, 
tenham que fazer com ele. A gente quer 
ter olhares diferentes, lançados sobre 
o mesmo tema. Não há produtores e 
auxiliares, os jovens mesmos vão para a 
rua e fazem a edição e finalização. Um 
grupo de retaguarda, com profissionais 
mais experientes, faz a costura dos três 
nichos (material coletado em duplas), 
transformando-o no programa.
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Miller Supermercados 
inaugura filial
O Miller Supermercados, de Santa Cruz do Sul, inaugurou a sua 4ª 
loja no dia 28 de outubro. A nova filial fica localizada no bairro Arroio 
Grande, na avenida Euclides Kliemamm. O endereço foi escolhido 
por ser uma via de grande circulação, que liga o distrito industrial 
da cidade com outros bairros residenciais. A loja tem 2000 m² e 
um estacionamento com cem vagas. Além disso, foram contratados 
mais de 200 colaboradores diretos. O supermercado existe desde 
1997 e com o slogan Orgulho de ser santa-cruzense, investe em um 
atendimento cada vez mais próximo dos clientes.

Brasileiros reduzem
gastos até o fim do ano
Uma pesquisa da consultoria Officina Sophia apontou que 
45% dos brasileiros já alteraram os hábitos de consumo de 
bens e serviços. Outros 26% pretendem fazer a mesma coisa 
até o fim do ano. Com isso, sete em cada dez brasileiros 
terão reduzido os seus gastos até dezembro. Os setores 
com mais cortes são os serviços básicos, como energia 
elétrica e água, segundo 93% e 87% dos entrevistados, 
respectivamente. Na sequência, estão os bens duráveis, 
como móveis, eletroeletrônicos e celulares, em que 80% 
afirmam estar economizando. Há cortes também nas 
compras de importados, produtos de limpeza e nas despesas 
com lazer, também com 80%. O levantamento ouviu 500 
pessoas de todas as classes sociais. 

Unisuper 
abre nova loja
A Rede Unisuper abriu uma nova loja do 
Formenton Supermercados, em Canoas. 
Ela é a terceira filial do supermercado 
na cidade. A inauguração foi no dia 22 
de outubro, às 9h30, e contou com a 
participação do presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo. Neste dia, os 
clientes puderam aproveitar uma série de 
descontos nos produtos. A nova loja fica na 
rua Dr. Nelsom Paim Terra, 934, esquina 
com a rua Pistóia, no bairro Rio Branco.

Café em cápsula 
pelos pequenos
O café em cápsula, nova apresentação 
do produto que está fazendo sucesso 
entre os consumidores, também está 
conquistando o seu espaço no mercado de 
carona nas marcas pequenas. Segundo a 
Associação Brasileira da Indústria de Café 
(Abic), houve um aumento de 52,4% no 
volume do produto vendido no Brasil, de 
2014 em relação a 2013. De acordo com 
especialistas no setor, há um ano cerca 
de apenas oito empresas se aventuravam 
no segmento. Em 2015, já são mais de 70 
produzindo café em cápsula. O produto é 
vendido por lojas próprias, pela internet 
e nos supermercados.

©iStock.com/Davizro
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Supermercados Nicolini 
reinaugura a sua matriz
A rede Nicolini de supermercados reinaugurou no dia 17 de 
setembro a sua matriz, em Bagé. A Gomes, como é conhecida a 
loja, recebeu autoridades, fornecedores, vizinhos e clientes para 
a solenidade. O diretor-executivo da rede, Patrique Nicolini 
Manfroi, e o Bispo Diocesano da cidade, Dom Gílio Felício, dis-
cursaram no evento. Logo após, foi exibido um vídeo contando 
a história e a trajetória da 
empresa. Os participantes 
puderam desfrutar de um 
coffee break, e para encer-
rar, os fundadores, Elzira e 
Valdir Nicolini, desataram 
a fita, abrindo as portas 
do estabelecimento para 
o público em geral. A rede 
completou 36 anos em no-
vembro e possui 9 lojas.

Padrão alto e 
otimismo 
Em tempos em que tudo fica exposto nas 
redes sociais para outros verem, nem tudo 
é o que parece ser. De acordo com levanta-
mento do SPC Brasil, 40% dos internautas 
brasileiros vivem fora do padrão adequado 
para a sua realidade financeira. Entre estes 
bons vivants, 60% são mulheres e 49% são 
casados. Com 33% dos entrevistados, a 
faixa etária que mais figura é a de 25 a 34 
anos, e a classe social principal é a C, com 
46%. E apesar de 57% acreditarem que a 
situação está melhor do que há cinco anos, 
54% deles estão insatisfeitos com o estilo de 
vida atual. Mas há otimismo: 84% esperam 
que o padrão de vida continue crescendo 
nos próximos cinco anos, e 52% estão tra-
balhando e se profissionalizando, para se 
preparar para o futuro próspero. A pesquisa 
considerou a participação de internautas de 
todo o país, das classes A, B e C. 
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Marco Civil da 
internet é modificado
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara 
dos Deputados aprovou o projeto de lei (PL) 215/2015 que 
altera o Marco Civil da Internet. Os deputados mantiveram 
o direito ao esquecimento e à remoção de conteúdos que 
associem o nome ou a imagem do manifestante a crime em 
que tenha sido absolvido, com trânsito em julgado, ou a fato 
calunioso, difamatório ou injurioso. O projeto segue para o 
plenário, e também possibilita o acesso a informações para 
identificar usuários da internet, como CPF, conta de e-mail 
e telefone, sem a necessidade de autorização da Justiça. 
Além disso, o PL dobra a pena para crimes virtuais e proíbe 
o pagamento de fiança por eles.   

As vendas do segmento de leite longa 
vida devem crescer 1,5% em 2015, al-
cançando 6,7 bilhões de litros. A estima-
tiva é da Associação Brasileira de Leite 
Longa Vida (ABLV) e está bem abaixo 
do crescimento histórico do setor, que 
normalmente fica em torno de 3% a 4% 
ao ano. Segundo a associação, o mercado 
deve movimentar R$ 16 bilhões este ano 
(R$ 1 bilhão a mais do que em 2014), 
considerando um valor médio de R$ 2,40 
por litro de leite ao consumidor.

Supermercados Righi e Parati 
sorteiam carros
Os Supermercados Righi e a Parati Alimentos encerraram a sexta 
edição da promoção Righi e Parati realizando sonhos, no dia 27 de 
setembro, em Sant’Ana do Livramento. Neste ano, foram sorteados 
três carros Volkwagen Up zero km, sendo um para cada cidade em 
que o Righi atua (Sant’Ana do Livramento, Rosário do Sul e Quaraí). 
Durante um ano, a compra de cinco unidades do refresco Trink mais 
um outro produto da marca Parati, nos supermercados Righi, valeu um 
cupom para concorrer. O sorteio contou com um show dos cantores 
tradicionalistas César Oliveira e Rogério Melo.

Para comemorar o Dia das Crianças, o 
Super Danieli, de Tapejara, consciente 
da necessidade de desenvolver dife-
rentes habilidades ainda na infância, 
promoveu o curso de culinária infantil 
Cozinhando com Elis. No dia 17/10, 
cem crianças inscritas gratuitamente 
foram divididas em duas turmas para 
aprenderem a fazer cupcakes e bis casei-
ro, e os participantes também ganharam 
brindes no fim do evento. O curso é 
uma parceria com a Orquídea Alimen-
tos, que além de enviar a matéria-prima 
para o preparo das receitas também 
indicou a instrutora do curso. 

Consumo de leite 
reduzido

Crianças no  
Super Danieli

Divulgação/Super Danieli

Divulgação/Supermercados Righi
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Zaffari Cabral abre 
as suas portas
O Grupo Zaffari, com mais 80 anos de ex-
periencia no varejo, inaugurou no dia 27/10 
a 31ª unidade da rede, o Zaffari Cabral, 
localizado entre as ruas Cabral e Liberdade, 
no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. A 
loja é a primeira a ter a nova identidade 
arquitetônica da marca, com o seu prédio 
em estilo contemporâneo, de design leve, 
elegante e acolhedor. O Zaffari Cabral 
é designado como súper de bairro, com 
1.600 m² de área e 13 check-outs. As suas 
instalações contêm serviços e a variedade de 
produtos que já são características da rede, 
como as seções de hortifrútis, açougue, 
fiambres, congelados, padaria e confeita-
ria, além da adega de vinhos e espaço das 
cervejas. Além disso, o empreendimento 
também contará com outras quatro opera-
ções, que serão inauguradas em breve: um 
café Bella Gulla, uma farmácia Panvel, uma 
loja O Boticário e um ponto de coleta da 
lavanderia Chuá. 

Aconteceu, no dia 23/10, em Porto Alegre, a 13ª Festa do Mala, evento 
destinado a reconhecer o trabalho dos vendedores mais persistentes e 
dos compradores mais fiéis do setor supermercadista da capital. Em 
uma noite de momentos de muita descontração, o evento tem  objetivo 
beneficente, além da confraternização entre representantes do setor. Na 
ocasião, foram premiados como melhores vendedores representantes do 
Atacado Destro, da Yoki, da Orquídea e da Distrimarcas, e como com-
pradores difíceis figuraram os responsáveis pelo Supermercado Zanella, 
Supermercado Carboni, Atacado São Caetano e Super Tchê Barbaridade. 
O evento contou com a presença do técnico da seleção brasileira, Dunga, 
que levou uma camiseta da seleção de presente para o grupo.

Segundo uma pesquisa da organização 
de manejo florestal Forest Stewardship 
Council (FSC Brasil), seis em cada dez 
brasileiros estão dispostos a pagar mais 
por um produto sustentável. No entan-
to, apenas 22% convertem essa intenção 
em compras de fato. De acordo com a 
diretora-executiva da entidade, Fabíola 
Zerbini, os altos preços e a falta de in-
formação são os principais fatores que 
dificultam a popularização dos produtos 
ecologicamente sustentáveis.

Consumo nem 
tão consciente
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vendedores e supermercadistas 

Di
vu

lg
aç

ão

Aumenta a falta de 
produtos nas gôndolas
Segundo uma pesquisa da consultoria NeoGrid, a escassez de 
produtos nas gôndolas dos supermercados está aumentando no 
varejo nacional. A porcentagem de itens em falta nas prateleiras 
aumentou 29% em julho em relação ao mês anterior, chegando a 
12,59%. Os dados revelaram que o principal motivo são as falhas 
logísticas (58,51%), ou seja, os gestores não fizeram o pedido para 
os fornecedores ou ocorreram problemas com a entrega. Nos 
outros 40,81% dos casos, os erros foram referentes à execução 
da loja. Nessas ocasiões, havia o produto na loja, mas ele não foi 
colocado na gôndola ou o estoque virtual não correspondia com 
o físico. O levantamento foi realizado a partir de informações 
coletadas em mais de 10 mil supermercados do Brasil.   

    



Agas em prol dos desabrigados 
Para ajudar a população prejudicada pelas 
tempestades do mês de outubro, a Agas 
promoveu no dia 24/10 o Sábado Solidá-
rio, que visou à arrecadação de donativos 
pelos supermercados do Estado. A ação 
coletiva ocorreu em parceria com o Banco 
de Alimentos de Porto Alegre, e para fazer 
tudo acontecer, houve apoio dos clubes 
de serviços de cada cidade, como Rotary 
e Lions, entre outros. Os supermercados 
entraram em contato com os clubes de 
serviço regionais, e juntos disponibilizaram pessoal para a divulgação da 
iniciativa, motivando assim a população e os clientes a doarem produtos 
– sendo a loja ponto de encontro e coleta. A partir dessas doações, a Agas 
sugeriu aos seus associados que doassem mais 10% em produtos, além do 
já arrecadado. Foram arrecadadas cerca de 12,5 toneladas de alimentos na 
ação. Os donativos (incluindo roupas e produtos de limpeza) foram enviados 
ao Banco de Alimentos, que fez a distribuição aos necessitados.

Divulgação/Agas

Prepare-se para 
a NRF 2016
A NRF 2016, uma das maiores feiras de 
varejo do mundo, acontece entre os dias 
17 e 20 de janeiro, em Nova Iorque, nos 
Estados Unidos. Haverá palestras simultâ-
neas, além da feira referência no mundo 
inteiro e de muito networking com outros 
varejistas do mundo todo, incentivando 
a atualização de tendências, tecnologias e 
soluções. Em 2015, o evento reuniu mais de 
30 mil visitantes, com o maior público in-
ternacional oriundo do Brasil, cuja comitiva 
reuniu 1800 pessoas. Com o apoio da Agas, 
a Brasil Varejo desenvolveu um pacote para 
a visita à feira, que inclui seguro-viagem, 
workshop na IBM, sete noites em hotel, 
tradução simultânea nas atividades técnicas, 
assessoria permanente com Edmour Saiani 
e Paulo Goezel, com workshops diários 
de nivelamento, além de visitas técnicas 
acompanhadas de José Resende.
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No texto Um longo caminho a percor-
rer, que abordou o mercado das mar-
cas próprias no varejo gaúcho, na edi-
ção 320 da revista, ocorreram alguns 
equívocos: uma das marcas próprias 
da Unidasul se chama Num Instante 
(e não No Instante, como havia sido 
publicado) e ela não é comercializada 
apenas nos supermercados Rissul, e 
sim em todo o comércio do Estado. A 
linha de produtos CBS não é voltada 
somente a grãos e farinha. Ela possui 
mais de 340 itens, como temperos, 
cereais, enlatados, farinhas, massas, 
biscoitos, matinais, sobremesas, be-
bidas, pet e bazar.

Diferentemente do que foi publica-
do na edição 321, o SuperPiá foi 
fundado em 1975. E a Cooperativa 
Piá é responsável por grande parte 
do orçamento do município, sendo 
o Superpiá uma das unidades de 
negócios da cooperativa.
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De acordo com pesquisa do SPC/CNDL, o varejo deve 
contratar 12,5 mil temporários até dezembro, considerando 
todo o país. O levantamento também mostrou que 88% dos 
empresários entrevistados não contrataram e não pretendem 
contratar funcionários para o final do ano. Isso reflete a 
baixa intenção de contratação, ligada ao pessimismo com as 
vendas para o fim do ano. Dos entrevistados, 44% acreditam 
que as vendas em 2015 serão piores que as do ano passado, 
devido ao cenário econômico menos favorável (29%), ao alto 
índice de desemprego (20%) e ao decréscimo de poder de 
compra trazido pela inflação (16%).

Brasileiros passam muito tempo 
nas redes sociais
Segundo levantamento feito pela comScore para eMarketer, 76% dos 
brasileiros são usuários de redes sociais, 60% deles têm menos de 35 
anos e 47% dos acessos são feitos na região Sudeste. Em conseguinte 
à região que mais acessa as redes sociais vem o Sul, com 24,4% dos 
entrevistados, o Nordeste, com 16%, o Centro-Oeste, com 9,2%, e 
por último o Norte, com 3,2% dos internautas. Os dados também 
comprovam que os brasileiros são o povo que mais tempo passa nas 
redes sociais da América Latina, com a média de 8,8 horas por mês, 
contra 6,1 horas do resto dos outros países latino-americanos. 

De acordo com pesquisa da consultoria 
Bain & Company, os consumidores da 
América Latina têm menos fidelidade 
às marcas do que tinham há dois anos, 
data da última pesquisa. O levantamento 
afirma que 68% dos executivos entrevis-
tados acreditam que seus consumidores 
não se atêm mais a uma determinada 
marca. Em 2012, o índice era de 63%. 
No Brasil, o desafio é ainda maior: por 
causa da situação econômica atual, muitos 
consumidores puxaram o freio nos gastos, 
dando preferência ao preço mais acessível 
e não mais às etiquetas. 

Varejo pretende contratar 
12,5 mil temporários 
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Fidelidade à marca 
está caindo
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pequena cidade de Treze Tílias, 
em Santa Catarina, a Laticínios Tirol produz o 
leite longa vida mais vendido no Brasil, entre 
outros 213 produtos nas linhas de queijos, io-
gurtes, achocolatados, manteigas, sobremesas, 
sucos, cremes e doces de leite. Se em setembro 
de 1974, quando tudo começou, a produção era 
de 200 litros por dia, hoje a fábrica processa 
acima de um milhão de litros diariamente, 
tendo 1.500 colaboradores e 10 mil produtores 
cadastrados nos estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e Goiás. O varejo de 
autosserviço é responsável pela venda de 40% 
dos produtos da marca no Brasil. 

A origem do leite Tirol se baseia em um 
sistema de coleta em pequenas propriedades 
rurais. O trabalho de assistência técnica aos 
produtores inclui a adoção de um sistema de 
premiação por qualidade do leite. “Não com-
pramos de atravessadores, só diretamente dos 
produtores. Temos uma equipe de campo de 
200 pessoas que fazem todo o acompanhamento 
técnico, indicando o tipo de plantio de pasta-
gem, de genética animal, de edificações, para 
que nos seja entregue um leite de cada vez mais 
qualidade”, explica o diretor de mercado Edson 
Martins. Além disso, são realizadas dezenas de 
análises desde a chegada do leite até ele estar na 
caixinha. A rastreabilidade permite à empresa 
saber onde surgiu o problema e qual foi a sua 
causa. O leite ruim é então tingido com coran-
te para ser inutilizado. “Se o mercado de leite 
UHT está caindo 5%, nós estamos crescendo 
nessa monta em toda a Região Sul em função 
da credibilidade”, comemora.

A fábrica de laticínios trabalha com a meta 
de lançamento de 10 produtos ao ano. No pas-
sado, o número chegou a ser 20, mas a empresa 

situada na

l iderança pela qualidade

Laticínios Tirol é marca de leite mais vendida no país 

e aposta em produtos de valor agregado para seguir 

conquistando clientes 
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decidiu recentemente focar em segmentos 
específicos, como a linha sem lactose. “Essa ca-
racterística deixou de ser uma tendência e virou 
uma necessidade. Hoje fala-se que de dez brasi-
leiros sete são intolerantes à lactose, e as vendas 
têm correspondido”, conta. “Queremos investir 
cada vez mais em produtos de valor agregado para 
nichos específicos. Eles serão os carros-chefe da 
marca e nortearão nossos investimentos, tanto 
em fábrica quanto em mídia.” A indústria, aliás, 
planeja construir uma nova fábrica no Paraná, 
mas o começo das obras aguarda a resolução de 
trâmites burocráticos com o governo. 

Obstáculos fiscais

Segundo Martins, um dos principais 
obstáculos aos negócios da Tirol, assim como 
de outras indústrias, é a carga tributária. “A 
guerra fiscal entre os estados também é um 
entrave, pois as benesses oferecidas a poucos 
prejudicam a concorrência no mercado”, sa-
lienta. Outro problema surgido em 2015 são as 
alterações climáticas, prejudicando a captação 
de leite no campo. “Tivemos períodos de seca 
prolongada no início do ano, e depois chuvas 
prolongadas. Em setembro, houve queda de até 
6% na captação em função do tempo”, diz.

18 Revista AGAS (novembro/dezembro 2015)





ra
p

id
in

h
as

20 Revista AGAS (novembro/dezembro 2015)

Nestlé mantém
bom ritmo de venda

os primeiros nove meses de 2015, o crescimento 
orgânico da Nestlé foi de 4,2%, composto por 

2% de crescimento real e 2,2% de política de preços. 
As aquisições, descontados os desinvestimentos, 
acrescentaram 0,4% às vendas. Nas Américas, o 
crescimento foi de 6,2%; na Europa, Oriente Médio 
e norte da África, a marca cresceu 4%, e na Ásia, 
Oceania e África Subsaariana, 1,1%. 

N

Excelsior Alimentos 
lança novo comercial  

Excelsior Alimentos apresentou a sua nova 
campanha publicitária. Com o slogan Coisas 

boas pra sua vida, a marca destaca o prazer das 
refeições em família e com os amigos. A propaganda 
mostra o carinho e a cumplicidade de um casal, 
que conversa e se diverte saboreando as delícias da 
Excelsior. A empresa também reforçou seu portfó
lio, com uma linha light diversificada e opções em 
lanches rápidos, como pizzas.

a

Fritz & Frida lança 
página no Facebook 

marca própria da Fröhlich, Fritz & Frida, ganhou 
uma fan page no Facebook. A página tem con

teúdos como notícias, receitas, dicas de alimentação 
e saúde. Ela será mais um canal de comunicação com 
os clientes a fim de aproximar a marca do público. 
A novidade está sendo divulgada por meio da cam
panha Alimente sua paixão pelo Rio Grande – que 
destaca a criação da página através do logotipo do 
Facebook nas peças – e pode ser acessada no link 
www.facebook.com/fritzefridaoficial.       

Água da Pedra 
patrocina o Boot Camp MF  

o dia 19 de setembro, a Água da Pedra esteve 
presente no Boot Camp MF, entre as guaritas 

99 e 100 da praia de XangriLá. O evento foi 
uma corrida com desafios funcionais e militares, 
como rastejar por túneis, puxar e carregar pneus, 
nadar, cavar trincheiras, carregar sacos de areia e 
ultrapassar uma teia de aranha gigante. O circuito 
tem 1.200 metros e é organizado pela Milton 
Felker Assessoria Esportiva.

N

a

a
Languiru comemora 60 anos

cooperativa Languiru realizou uma programa
ção especial para celebrar os seus 60 anos. As 

atividades aconteceram entre 12 e 13 de novembro. 
Houve uma exposição com máquinas e equipa
mentos, palestras para os associados, homenagem 
aos fundadores, apresentações artísticas e culturais, 
almoço especial, sorteios de prêmios e o lançamento 
do hino da cooperativa. Além disso, em 30 de setem
bro, o presidente e o vicepresidente da Languiru, 
Dirceu Bayer e Renato Kreimeier, encontraramse 
com governador do Estado, José Ivo Sartori, e fala
ram sobre o trabalho da empresa. A marca também 
lançou embalagens comemorativas. 

Água da Serra 
estreia nova campanha

Água da Serra divulgou, na televisão e na 
internet, o comercial das novas embalagens 

dos seus produtos. Com o conceito Quem bebe 
um, bebe todos, a marca quer incentivar o público 
fiel ao sabor laranjinha a experimentar os outros 
sete sabores da linha (guaraná, abacaxi, framboesa, 
limão, soda limonada, laranja e cola).

a

Kunzler inaugura 
nova fábrica

Kunzler inaugurou a sua nova fábrica, 
que fica localizada na cidade de Osó

rio. Ela tem uma área total de 30.000 m² 
e uma área construída de 6.000 m². Com 
equipamentos modernos, a nova unidade 
tem capacidade de produção de 500 to
neladas/mês. A empresa possui mais de 
50 anos de atuação no segmento de queijo 
parmesão ralado.  
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em torno de 240 supermercadistas e forne-
cedores, além de convidados, participaram da 
terceira edição de 2015 do Jantando com a Agas. 
O evento, promovido pela Agas, chegou à Serra 
gaúcha, em 30 de setembro, com um novo for-
mato, incentivando o debate entre varejistas, ges-
tores e dirigentes sobre a atual conjuntura e suas 
implicações para o setor. A atividade ocorreu no 
Hotel Samuara, em Caxias do Sul, e contou com 
o patrocínio de Superpan, Orquídea, Excelsior 
Alimentos e Gota Limpa.

Totalmente repaginada, a programação se 
iniciou às 17 horas, com o painel Agas em foco: 
gargalos e oportunidades para a Serra gaúcha. 
“As principais forças da economia local estiveram 
representadas em um debate que buscou alterna-

tivas para o crescimento e para a resolução de pro-
blemas. O setor supermercadista quer aprender 
com quem vive o cotidiano da região na prática. 
Hoje, não há mais espaço para teorias”, destacou 
o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.

Problemas antigos, como a falta de infraestru-
tura nas estradas, o alto custo de impostos sobre 
produtos e questões trabalhistas foram alguns 
assuntos abordados. Uma das dificuldades, aponta-
das pelos participantes, diz respeito à insegurança. 
“Muitos ficam receosos em sair de casa. Isso tem 
gerado custos adicionais para os supermercadistas, 
que estão investindo em câmeras e vigilância parti-
cular. Em alguns casos, o valor é superior ao aluguel 
das lojas”, aponta o diretor-presidente da Tondo 
S.A., Rogério Tondo, que foi um dos painelistas.

Varejistas apontam  
as dificuldades

Novo formato do 

Jantando com a Agas 

estreou com sucesso 

na Serra gaúcha, 

em 30 de setembro, 

possibilitando um amplo 

debate entre empresários 

e convidados 
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Outra reclamação, citadada pelo presidente 
do Sindigêneros Farroupilha, Elenir Luiz Bonetto, 
envolve questões de logística. “As pessoas não se dão 
conta que os custos operacionais gerados por proble-
mas de transporte acabam repassados ao consumidor 
final”, alerta o dirigente, citando que as perspectivas 
para 2016 não são boas. “É preciso ter os pés no chão 
e evitar gastos desnecessários”, sugere. 

Para o diretor de Logística do Atacado Menon, 
de Caxias do Sul, Eduardo Menon, o varejo sofre 
muito com a falta de mão de obra qualificada. “Há 
uma dificuldade histórica em formar e manter as 
pessoas trabalhando nos estabelecimentos. É um 
gargalo comum, não só da classe supermercadis-
ta”, ressaltou o executivo, indicando que a crise 
econômica no país tem afetado muito áreas, como 
segurança, energia e infraestrutura, entre outras. 
Ao mesmo tempo, ele acredita que o momento 
atual pode significar oportunidades de crescimen-
to. “Devem-se fazer ajustes, buscar mais qualidade 
no atendimento, para colher os resultados de um 
trabalho com mais eficiência.”

Troca de experiências

Participando pela primeira vez de um 
evento da Agas, a superintendente do Iguatemi 
Caxias do Sul, Stela Maris Parenza, achou o 
evento muito rico e destaca a ampla participa-
ção dos presentes. “O encontro se tornou um 
grande fórum, abrindo-se espaço para que cada 
um pudesse falar de suas dificuldades econô-
micas. A situação é muito parecida em todos 
os segmentos, mostrando-se um descontenta-
mento com o governo”, relatou a gestora. 

O vice-presidente de Comércio, da 
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços 
(CIC) de Caxias do Sul, Ivanir Gasparin, 
considera bastante positiva a iniciativa pela 
aproximação do empresariado da região, 
onde o público pôde participar mais. “Quem 
estava lá é apaixonado pela profissão. Todos 
estão tendo dificuldades com a crise, mas 
vamos conseguir vencê-la, programando o 
negócio de dentro para fora”, sugeriu o diri-
gente. Para ele, é preciso buscar uma maior 
união do setor: “Nós temos que caçar em 
bando e nos proteger também em bando.” 

O painel também contou com a presen-
ça do presidente do Sindigêneros de Caxias 

do Sul, Eduardo Slomp, e teve a mediação 
do jornalista caxiense Daniel Scola. “Além 
do debate enriquecedor, o público presente, 
mais que fazer perguntas aos painelistas, 
aproveitou o evento para manifestar opi-
niões, reivindicações e até desabafos sobre a 
atual conjuntura”, observou o radialista.

Reinvenção do setor

À noite, a Associação fechou a programação 
com seu tradicional jantar, no mesmo local, que ga-
nhou um caráter mais informal, para a troca de car-
tões e networking entre varejistas e fornecedores. 
O presidente da Agas convocou patrocinadores e 
diretores da entidade para falarem sobre pautas 
positivas, destacando um momento de reinvenção 
para o setor varejista. “Precisamos reduzir custos, 
e o consumidor precisa estar preparado para um 
enxugamento nos serviços. O setor está se rein-
ventando, e o consumidor perceberá isso em um 
futuro muito breve”, afirmou Longo. 

Também ocupou o palco o diretor regional da 
Agas Antonio Ortiz Romacho, que falou sobre o 
novo cenário do setor supermercadista. “Citando 
Clovis Tramontina, digo que essa crise é a pior 
porque é a que estamos passando. O que é ruim 
para um pode ser bom para o outro. Devemos 
sempre ver o lado positivo de cada situação”, 
ensina o diretor da rede Asun de Supermerca-
dos.  Outro diretor da entidade, Ezequiel Stein, 
abordou o trabalho dos Comitês Jurídico e de 
Capacitação da entidade, enquanto o presiden-
te do Agas Jovem, Matheus Viezzer, contou as 
novidades do departamento.
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Conciliações ainda não impactam 
nos processos trabalhistas

pesar de previstas em lei, as mediações (lei 
13.140, de 26 de junho 2015) e as arbitra-

gens (lei 13.129, de 26 de maio de 2015), que 
têm o objetivo de solucionar conflitos entre os 
particulares fora dos tribunais de justiça, ainda 
não são aplicadas às questões trabalhistas. As 
controvérsias na área não só mantiveram as 
tradicionais formas de julgamento como regis-
traram um aumento da interferência estatal nas 
resoluções. Isso porque a lei 13.140 não inclui os 
processos trabalhistas – que devem ser regulados 
por lei própria (art. 42, parágrafo único), que 
ainda não existe.

A

Inmetro lança cartilha 
sobre etiqueta têxtil

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro) lançou um guia para 

explicar a importância das etiquetas têxteis. A 
cartilha destaca que os consumidores devem ana-
lisar as informações contidas nas etiquetas, pois 
elas indicam a origem e a composição das roupas 
– evitando as reações alérgicas causadas por de-
terminadas fibras –, os cuidados de conservação 
e os alertas para a segurança infantil. Além disso, 
ela também é uma garantia do produto, caso pre-
cise trocá-lo por defeito ou por apresentar falhas 
após a lavagem, como encolhimento e manchas. 
A campanha explica de maneira bastante didática 
como interpretar essas informações.  

O
Isenção de impostos da farinha 
de trigo não se estende a derivados

e acordo com a segunda turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), a alíquota zero 

de PIS/Cofins atribuída à farinha de trigo não 
é extensiva a derivados ou subprodutos, como a 
farinha de rosca. A isenção está estabelecida no 
artigo 1º, inciso XIV, da Lei 10.925/04 e tem 
o objetivo de atenuar a carga tributária sobre a 
comercialização de um produto utilizado na fa-
bricação de alimentos amplamente consumidos 
por toda a população. O STJ negou recursos que 
buscavam aplicar o benefício a outras merca-
dorias e enfatizou que na Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(TIPI) a farinha de trigo está classificada no 
código 1101.00.10 e apenas esse produto goza 
do incentivo fiscal.

D

Empresas poderão escolher 
como contribuir à Previdência 

aprovação da lei 13.161/2015 permite que 
as empresas optem por pagar a contribui-

ção previdenciária pela folha salarial – o modo 
tradicional estabelecido pela Constituição de 
1988 – ou pelo cálculo sobre a receita bruta. 
No entanto, como o texto demorou para ser 
homologado, os empresários, neste ano, só 
poderão escolher a forma de contribuição do 
mês de dezembro. A partir de 2016, a opção 
será feita em janeiro e deverá ser utilizada até 
o final do ano.

A

STJ considera ilegais descontos apenas 
para pagamentos em dinheiro e cheque

segunda turma do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) decidiu que é abusiva a prática de 

oferecer descontos somente para os pagamentos 
à vista em dinheiro ou cheque e cobrar um preço 
diferente para os cartões de crédito. De acordo com 
o STJ, os estabelecimentos comerciais têm a garantia 
do pagamento efetuado pelo consumidor com cartão 
de crédito, pois a administradora assume inteiramen-
te a responsabilidade pelos riscos da venda. O artigo 
36, X e XI, da Lei 12.529/11, considera infração a 
discriminação de adquirentes de bens ou serviços 
mediante imposição diferenciada de preços, bem 
como a recusa à venda de produtos em condições 
de pagamento corriqueiras no comércio.
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STF reafirma a jurisprudência sobre 
créditos de produtos não tributados

Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou 
sua jurisprudência quanto à inexistência 

de créditos do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) para os itens isentos, não 
tributados ou sujeitos à alíquota zero. A União 
negou recursos que contrariavam esta regra, 
argumentando que, no caso da isenção, o sur-
gimento do crédito é impedido pela frustração 
da tributação. Já na alíquota zero, o crédito é 
nulo, e na não tributação, a cobrança só incide 
na operação posterior, não havendo configuração 
de crédito. A decisão foi proferida no Recurso 
Extraordinário (RE) 398365, de relatoria do 
ministro Gilmar Mendes.

O

Processos devem ser 
enviados de forma eletrônica 

resolução 10/2015 determinou a obriga-
toriedade do envio de processos judiciais 

em meio eletrônico para o Superior Tribunal 
de Justiça. Com a nova regra, os tribunais de 
origem deverão encaminhar todos os processos, 
com os dados cadastrais, para o STJ, através da 
plataforma e-STJ. Os processos transmitidos 
em desacordo com as especificações da reso-
lução serão recusados e devolvidos para sua 
adequação. A medida deve agilizar os trâmites 
processuais, mas sem provocar grandes mudan-
ças. Isso porque, em 2015, 85% dos recursos já 
foram enviados eletronicamente.

A

CNJ aprova julgamentos virtuais 
plenário do Conselho Nacional de Justiça 
aprovou a emenda que permite o julgamen-

to de processos por via eletrônica. O objetivo 
do Plenário Virtual é melhorar o fluxo das 
pautas, reservando os julgamentos presenciais 
para os casos mais complexos. As sessões online 
são públicas e podem ser acompanhadas pela 
internet. Elas podem ser realizadas semanal-
mente e são convocadas com, pelo menos, dois 
dias de antecedência. As partes são intimadas 
pelo Diário da Justiça Eletrônico. O Plenário 
Virtual, todavia, não pode julgar sindicâncias, 
reclamações disciplinares ou casos em que uma 
das partes solicite julgamento presencial.  

O

Tempo máximo para a 
tramitação de processos é definido

Justiça Federal propôs a redução do tempo 
máximo para a tramitação de processos 

em 2016. O ajuste altera o texto da meta 2, 
conhecida como meta da celeridade. Em relação 
ao primeiro e segundo graus, as unidades judi-
ciais deverão identificar e julgar, pelo menos, 
70% dos processos distribuídos até o quarto 
ano anterior ao ano em curso. Já os juizados 
especiais federais terão que identificar e julgar, 
pelo menos, 90% dos feitos distribuídos até o 
terceiro ano anterior ao ano em curso. Por fim, 
as turmas recursais deverão identificar e julgar, 
pelo menos, 70% dos processos distribuídos até 
o terceiro ano anterior ao ano em curso. 

A

Receita detalha ICMS 
para e-commerce

Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) definiu como as empresas de 

comércio eletrônico deverão recolher o ICMS 
nas operações interestaduais a partir de 2016. A 
Emenda Constitucional (EC) nº 87 determinou 
que os recursos deverão ser divididos entre os 
estados de origem e de destino das mercadorias. 
Atualmente, o ICMS é voltado somente para o 
estado de origem, mas a partir do ano que vem, 
ele será gradualmente repartido, para que em 
2019 seja recolhido inteiramente pelo estado de 
destino. Em 2016, por exemplo, irão 40% para 
o destino e 60% para a origem. Por fim, caberá 
ao estado de origem apenas a parcela do ICMS 
calculada com base na alíquota interestadual.
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Segundo o gestor da Lar, Daniel Raycik, a em-
presa sempre procura ouvir seus clientes e associados 
para aprender e melhorar seus produtos e serviços. 
“As informações que trocamos com a Agas ajudarão 
a divulgar nossa marca e a distribuir nossos produtos 
por todo o RS”, diz. “No ramo supermercadista, 
nossa administração procura diminuir perdas e 
gerar resultado, por meio de treinamento e gestão 
de pessoas.” O gestor comercial Ricardo Baron apre-
sentou o desempenho da empresa no autosserviço: 
crescimento de 11,5% nas vendas em 2015, mas com 
aumento de despesas financeiras também.

O presidente do Agas Jovem, Matheus Viez zer, 
 gostou da visita. “Vimos um trabalho de alta 
complexidade, onde tudo funciona muito bem. Há 
controle absoluto sobre os números da empresa e 
sua atuação é referência na área de prevenção de 
perdas dentro dos supermercados. Enquanto que a 
média das lojas no RS fica em 3%, o índice da Lar 
é 0,59%”, relata. Segundo Viezzer, as negociações 
com fornecedores permitem a troca de muitos 
produtos e os hortifrutigranjeiros são vendidos 
por preço de custo para evitar as quebras. “Eles 
possuem uma equipe focada somente nisso e que 
fiscaliza todas as lojas”, explica.

Arthur Bolacell, diretor do Mercado Brasco, em 
Porto Alegre, elogiou a receptividade. “A empresa 
abriu suas contas e fez uma palestra só sobre a rede 
de supermercados. A partir daí, conseguimos debater 
uns com os outros e comparar com o nosso dia a dia. 
Devo adaptar para o meu negócio o modelo de plano 
de carreira para equipes visto lá”, revela.

 de 36 supermercadistas do Agas 
Jovem visitou, nos dias 24 e 25 de setembro, a 
sede da Cooperativa Agrícola Lar, sediada em 
Medianeira, no Paraná. Na viagem, eles puderam 
percorrer o interior da indústria, que abate 340 mil 
aves por dia e 30 mil suínos por mês, e também 
conheceram uma das 15 lojas que compõem a rede 
de autosserviço da companhia. A gestão cuidadosa 
e as perspectivas de crescimento de até 25% neste 
ano impressionaram os gaúchos. 

A comitiva saiu de Porto Alegre e foi recebida 
no aeroporto de Curitiba por representantes da 
empresa. Depois de um dia de turismo nas Cata-
ratas do Iguaçu e no Parque das Aves, todos foram 
recebidos pelo presidente da Lar, Irineu da Costa 
Rodrigues, na sede administrativa. Ele relatou que o 
faturamento de 2014 chegou a R$ 3 bilhões e quer 
triplicar o valor em uma década. Na sequência, os 
supermercadistas conheceram as unidades fabris de 
abate de frango, bem como o processo de produção 
de empanados e linguiças. 

um grupo

xemplo paranaense E
Supermercadistas do Agas Jovem visitam sede da 

Cooperativa Agrícola Lar, no Paraná, conhecendo o 

processo industrial de abate de aves e também as lojas da 

empresa no autosserviço. Organização e baixo índice de 

perdas surpreenderam os gaúchos
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segmento tão competitivo quanto o varejo 
supermercadista, cada centavo faz a diferença no ganho 
de competitividade. E é nessa diferença que muitas vezes 
está a conquista de clientes, a obtenção de uma margem 
de lucro um pouco melhor e até a atratividade da empresa 
no mercado de trabalho. 

Esse resultado, portanto, é disputado ponto a ponto, 
mas não é só determinado pelas vendas. O que não é ven-
dido também tem um impacto enorme sobre as operações, 
assim como o que é perdido na loja, independentemente 
da origem da perda. Diante de um ambiente de negócios 
repleto de concorrentes e com o mercado econômico de-
saquecido, quem pode se dar ao luxo de suportar perdas 
no meio do caminho? 

De ponta a ponta

As perdas no varejo não estão concentradas em 
uma única área, elas abrangem todas as operações e 
setores da loja, elevando o potencial de queda dos 
resultados empresariais. Leandro Oliveira, diretor de 
projetos da RTC Brasil, empresa que presta consultoria 
para o varejo, explica que existem quatros tipos de 
desperdício que afetam as empresas: o desperdício de 
tempo, oportunidade, produto e financeiro. “Atualmen-
te, o foco maior está centrado nos produtos, os outros 
aspectos, em geral, são pouco observados”, pontua.

O fundamental é que o olhar dos gestores seja 
treinado para identificar todos os riscos existentes, 
porque de certa maneira eles estão interligados e re-

em um

C
Enfrentando um cenário econômico 

controverso, o setor supermercadista 

tem nas mãos poucos mecanismos para 

melhorar os resultados financeiros. Se não 

é possível controlar o ambiente externo, 

sobram as soluções que minimizam perdas 

no interior dos estabelecimentos
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que pode ser corrigido com estabelecimento 
de processos, treinamento de pessoal e ado-
ção de tecnologias, elenca Oliveira.

Na prática, as coisas não são assim tão 
simples. Prova disso é o elevado número de 
perdas registradas anualmente no setor. “No 
Brasil, de maneira geral, as empresas per-
dem, em média, 3% das vendas”, dimensiona 
Oliveira. De acordo com o levantamento de 
perdas mais recente da Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), no ano passado, 
os supermercados perderam R$ 6,57 bilhões.  
Ainda de acordo com a pesquisa da Abras, 
dentre as causas das perdas, a principal delas 
são quebras operacionais, que representam 
mais de 33% dos prejuízos totais, e em se-
guida erros de inventário, correspondente a 
quase 17% das situações.

Há, no entanto, uma nebulosidade que 
envolve a gestão de perdas, aponta Oliveira: 
cerca de 60% das quebras não são identi-
ficadas. Ou seja, menos da metade (40%) 
chegam a ser notificadas. O desafio dos 
empresários do segmento é conseguir veri-
ficar as perdas para estabelecer as melhores 
opções de correção. “Quanto mais perdas 
identificadas, melhor será o nível de controle 
quanto à operação”, determina.

“Descobrir a perda somente no inventá-
rio é o pior dos mundos”, comenta o diretor 
da RTC Brasil. Isso porque o inventário 
apresenta apenas a situação no momento da 
conferência, tornando difícil a identificação 

da causa que levou à perda. Se houver a 
constatação imediata da quebra, no decorrer 
da operação, fica mais fácil verificar a origem 
e estabelecer a correção.

É aí que entra uma frente de atuação 
que deve comportar todas as etapas de fun-
cionamento da loja. “Os riscos que se tem na 
área de recebimento são vários e já começam 
no recebimento da nota fiscal”, exemplifica 
Oliveira. A conferência da nota fiscal, por 
exemplo, deve se ajustar ao pedido feito. Aí, 
já está estabelecido um processo, entre outros 
que devem ser somados. É preciso equalizar 
produtos e quantidades entre o que foi pedido 
e o que foi entregue. Se as informações não 
batem, o que deve ser feito? Outro processo 
precisa estar claramente definido. E quanto 
ao recebimento de mercadorias perecíveis? 
Além da quantidade, o receptor deve, obri-
gatoriamente, verificar a qualidade, como a 
temperatura dos congelados. 

E essa é só a porta de entrada dos 
produtos no estabelecimento, uma série de 
operações seguintes podem levar à perda e 
em cada uma delas é necessário controle de 
perdas. “Quanto mais se conseguir blindar os 
processos de entrada e saída de produtos na 
loja, mais rápido é possível agir para corrigir 
as falhas”, orienta.

O consultor lembra que as áreas con-
tábeis e fiscais das empresas, em geral, 
não são incorporadas aos processos, o que 
dificulta parte das soluções, já que muitas 
delas só vão conseguir minimizar perdas com 

Índice de Perda

os últimos dez anos, o Índice de Perda do setor em 
relação ao faturamento líquido passou de 1,78% para 
2,98%, de acordo com o levantamento da Abras. Essa 
evolução nem sempre deve ser entendida como um au-
mento nas ocorrências de perdas, adverte o presidente 
do Ibevar, Claudio Felisoni de Angelo. O que ocorre é 
que a mensuração das perdas tem aumentado ao longo 
do tempo. Ou seja, a identificação dos casos tem pro-
movido avanço do indicador, o que é o lado positivo da 
situação, segundo Felisoni, já que favorece a adoção de 
medidas de combate e mitigação das perdas.

N
Ano Índice de Perda
2004 1,78%

2005 2,05%

2006 1,97%

2007 2,15%

2008 2,36%

2009 2,33%

2010 2,26%

2011 1,96%

2012 1,96%

2013 2,52%

2014 2,98%
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participação da área financeira da empresa. 
Oliveira demonstra falando justamente do 
recebimento de mercadorias: se no momento 
da entrega algo não bate e a carga é devolvida 
integralmente, não há problema contábil. 
Porém, se a entrega é feita parcialmente, 
com devolução de alguns produtos, há um 
procedimento fiscal, de incidência de tribu-
tos, diferente do ocorrido.

Mudança de ventos

O presidente do Instituto Brasileiro de Execu-
tivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), 
Claudio Felisoni de Angelo, analisa que o cenário 
tem exigido das empresas mais atenção com relação 
às perdas, e ele coloca as equipes no papel central 
para obtenção de resultados. “Além da própria 
redução do faturamento por conta do cenário eco-
nômico, a competição obriga o empresário a olhar 
para frente. Os ventos agora sopram no sentido de 
voltar atenção mais para procedimentos internos 
do que para fora”, sublinha.

“O cenário dificilmente será modificado”, 
argumenta, assegurando que o momento favorece 
a renovação de procedimentos e posturas. “É como 
na psicologia: as depressões pessoais sempre reme-
tem a uma situação de repensar a vida. Como dizem 
os psicólogos: você não repensa a vida em momen-
tos de êxito, mas quando enfrenta um processo de 
introversão. A crise, de fato, tem essa característica 
de fazer com que as pessoas reavaliem melhor.”

É por isso que os supermercados têm esta-
belecido cada vez mais processos e controles de 
prevenção de perdas em suas lojas. De acordo 
com a Avaliação de Perdas nos Supermercados 
Brasileiros de 2015, análise realizada anualmente 
pela Abras, 65% das empresas consultadas para 
o levantamento afirmaram possuir programa de 
prevenção de perdas em 2014. No ano anterior, 
esse percentual era de 61%.

Ainda de acordo com o estudo da Abras, as 
cinco principais soluções adotadas quanto a gestão 
são treinamentos para colaboradores; aprimora-
mento dos processos de recrutamento e seleção; 
definição de metas de perdas, controle e plano 
de ação; comunicação de prevenção de perdas; e 
código de ética e conduta moral monitorada pela 
prevenção. Há ainda incorporação de estímulos 
remuneratórios, como participação nos lucros e 

remuneração variável atrelada aos resultados, e 
bonificação por ganho de desempenho. 

Outra frente de atuação dos supermercados é o 
controle de processos, com destaque para o controle 
detalhado no recebimento, controle de troca do 
cliente, gestão de produtos com estoque negativo, 
auditoria periódica e permanente de validade, geren-
ciamento de produtos com excesso de estoque.

De acordo com o diretor de projetos da RTC 
Brasil, Leandro Oliveira, os empresários têm se 
voltado cada vez mais para o controle das perdas. 
“O tema vem numa crescente, assim como a 
maturidade nos processos. Antes, os empresários 
diziam que a margem de ganho cobria a perda, 
hoje eu já não ouço mais isso”, pontua. 

Porém, ele destaca que há casos em que, delibe-
radamente, a empresa abre mão de um procedimen-
to de prevenção de perda por considerá-lo inviável. 
Um caso emblemático e público é o do Walmart 
dos Estados Unidos, que deixou de abordar consu-
midores que supostamente estariam furtando a loja 
porque o custo com serviços jurídicos para defender 
a rede era maior do que a recuperação da perda. 

Ainda assim, ele valida que, em geral, os 
processos de controle geram o efeito contrário 
e, de fato, conseguem impulsionar os resultados. 
Em geral, porque as medidas são perenes e muitas 
delas podem ser feitas sem elevação de custos. 
É o caso de usar bem os recursos da empresa, 
sobretudo, os recursos humanos. 

Todo mundo que frequenta supermercados já 
presenciou a seguinte cena: o consumidor leva no 
carrinho um iogurte, que decide descartar quando 
chega ao caixa. Em geral, o produto é colocado 
em uma cestinha específica para isso. Enquanto 
isso, a fila anda, o caixa registra a compra, rece-
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sacolas a compra do cliente. Depois, sem mais 
consumidores para atender, os colaboradores in-
teragem entre si, conversam no breve momento 
de tranquilidade na fila, mas o iogurte descarta 
permanece ali, fora de refrigeração. Instruir tanto 
caixa quanto empacotador para que atentem a 
esse problema e peçam para que a mercadoria seja 
devolvida ao local adequado geraria custo elevado 
para a empresa? De maneira alguma!

Foco nas pessoas

Quando diz que a prioridade da gestão 
de prevenção de perdas deve ser as pessoas, 
Leandro Oliveira, diretor de projetos da 
RTC Brasil, destaca não só a ponta mais 
eficiente para atender às políticas estabe-
lecidas, que são os colaboradores à frente 
das operações, como também estimula o 
melhor aproveitamento de uma das áreas 
que requerem maior investimento por parte 
dos empresários do setor. “No varejo, 70% a 
80% das despesas são com as compras para 
revenda. O segundo maior custo é com as 
pessoas”, dimensiona. 

Uma prática que tem sido adotada pelo 
setor é a criação de comitês de prevenção de 
perdas. “O comitê tem um grande objetivo: 
envolver toda a pirâmide da empresa nas 
ações de prevenção”, aponta Oliveira. “É 
uma grande oportunidade para envolver 
todas as camadas da empresa.” Além disso, 
o grupo delibera sobre ações e acompanha a 
implantação nas operações do dia a dia. 

Tem, mas acabou

Nas gôndolas, a ruptura (ausência de produto 
ofertado) é tão frustrante para o consumidor que 
pode levá-lo a desistir de toda a compra. “Se eu 
entrei para comprar 20 itens e não encontrei três, 
que eram os prioritários para mim e me fizeram ir à 
loja, já vou para outro lugar”, compara o diretor de 
vendas da Datalogic ADC para o Brasil e América 
Latina, Fábio Lopez. 

O índice geral de ruptura no mundo é de 
8,5%, mas Lopez revela que entre seus clientes já 
identificou situações que chegam a 25% e até 30%. 
“Isso para o lojista é uma fortuna perdida”, afirma. 
A ruptura, esclarece, pode ser a da gôndola, quando 
o produto não está na prateleira para a compra do 
cliente, mas também pode atingir o depósito da loja 
e, no pior dos casos, há a ruptura de abastecimento, 
quando nem o centro de distribuição que atende o 
estabelecimento possui a mercadoria.

De acordo com ele, a tecnologia, nesse caso, é 
uma das aliadas mais eficazes para ajudar a empresa 
a controlar a necessidade de abastecimento, seja das 
gôndolas ou do estoque. Com o coletor de dados, 
terminais móveis que rodam softwares e aplicativos 
é possível gerenciar todas as operações da loja. Uma 
das funções permitidas por esses dispositivos é a 
de reposição de mercadorias. Nesse caso, é viável 
e tem sido cada vez mais comum que as empresas 
disponibilizem essa ferramenta a todos os funcio-
nários, para facilitar o controle de rupturas.

Assim, o colaborador que notar a ausência de 
produto nas prateleiras pode verificar se ele está 
disponível em estoque ou se é necessário fazer 
pedido. A agilidade na troca de informações, como 
o aviso sobre a necessidade de aquisição de deter-
minada mercadoria, faz toda a diferença, já que, 
no mesmo instante, com uma operação rápida, o 
departamento encarregado pelas compras pode 
ser comunicado sobre a situação. No caso de um 
cliente que não encontrou o produto na gôndola, 
é possível identificar se existe outro em estoque 
para ofertar ao consumidor.

Tecnologia é aliada

Processos, pessoas e tecnologia compõem 
a tríade da gestão de prevenção de perdas, 
sendo que sem pessoas nada funciona. “Nós 
trabalhamos com tecnologia, mas ela depende 
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de pessoal treinado e orientado para fazer o 
melhor uso dos recursos”, explica Fábio Lopez, 
diretor de vendas da empresa ítalo-americana 
Datalogic ADC. Porém, não é possível minimi-
zar a importância das ferramentas tecnológicas 
no dia a dia das operações. As soluções mais 
recentes, ainda presentes em poucas redes no 
Brasil, adotam um nível de sofisticação que 
só deve avançar com a mudança de cultura da 
sociedade, incita Lopez. Ele exemplifica que 
uma das soluções propostas pela Datalogic 
ADC ganha cada vez mais abrangência na 
Europa, mas aqui o projeto engatinha. 

A empresa lançou neste ano no Brasil uma 
solução para gestão de filas, outro setor que 
pena com perdas. Para se ter uma ideia, um 
levantamento da Retail Custumer Experience 
indica que um terço dos clientes abandonam 
os carrinhos de compra se tiverem que esperar 
mais de cinco minutos na fila, e mais de 50% 
evitam determinadas lojas se souberem que 
terão que enfrentar filas longas. Portanto, 
reduzir o tempo de fila também é uma forma 
de reduzir perda. 

Como solução, a Datalogic desenvol-
veu o Queue Busting App, que facilita o 
gerenciamento da empresa em períodos de 
grande movimento. O aplicativo funciona 
instalado em coletor de dados específico da 
marca, chamado Joya. Com esse dispositivo 
e uma impressora portátil, o funcionário da 
loja pode oferecer atendimento imediato e 
personalizado aos clientes na fila. Enquanto 
o consumidor está esperando, o funcionário 
pode imediatamente registrar os produtos e 
colocá-los na sacola. Uma impressora portátil, 
conectada ao Joya através de Bluetooth ou Wi-
Fi, imprime o ticket com um código de barras 
2D, contendo as informações de todos os 
itens registrados. Dessa forma, o cliente passa 
pelo caixa de forma muito mais ágil, com os 
produtos já embalados, pois sua compra total 
está registrada em um único ticket.

Essa é a característica de uso do produto 
em poucas redes que vêm adotando a solução 
no Brasil. Na Europa, Lopez conta que é o 
cliente quem faz o registro de todas as com-
pras no dispositivo e depois só passa o código 
no caixa, sem que tenha que passar produto a 
produto. Há um componente cultural impor-

tante a ser considerado nesse caso: é preciso ter 
confiança no consumidor. Para coagir a ocor-
rência de furtos, as redes europeias costumam 
fazer vistorias aleatórias. Os clientes já são in-
formados previamente dessa possibilidade. “A 
solução de gestão de filas é a opção ideal para 
os varejistas conseguirem gerenciar períodos 
de alta demanda, como horários de pico, datas 
comemorativas e outros feriados, sem precisar 
abrir novos caixas para check-out”, comenta. 
“A novidade também faz com que os clientes 
passem pelo caixa mais rápido, enquanto apro-
veitam um atendimento personalizado e uma 
melhor experiência de compra.”

Soluções tecnológicas

Já para Wagner Bernardes, diretor de Marke-
ting e Vendas da Seal Tecnologia, as soluções que 
permitem fazer um inventário diariamente na loja 
são uma grande aposta e proporcionam à empresa 
identificar o nível de perdas diariamente para gerar 
resoluções imediatas. Como solução, a empresa 
defende o inventário com RFID. 

Outra proposta é a etiqueta eletrônica, que 
mitiga erros relacionados ao preço anunciado na 
gôndola. O produto substitui as etiquetas de papel 
e permite que a atualização de preço no sistema seja 
automaticamente repassada para a etiqueta eletrôni-
ca, evitando erros de valores. Bernardes vê a solução 
como uma tendência sem volta para o segmento, 
assim como ocorreu com o código de barras. 

Origem do problema

ão importante como identificar a perda é 
observar as causas delas, que em sua maio-
ria ocorrem por quebras operacionais:T

Tipo de perda Ocorrência
Quebra operacional 33,35%

Erros de inventário 16,59%

Furto externo 16,03%

Outros ajustes 9,50%

Furto interno 8,64%

Erros administrativos 8,08%

Fornecedores 7,83%
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Fritzen, diretor do Supermercado 
Genial’s, de Porto Alegre, diz que um grande guer-
reiro é forjado na crise. Com a garra de quem busca 
e aproveita oportunidades em um cenário adverso, 
ele conduz há quase duas décadas a loja localizada 
no bairro Humaitá, em Porto Alegre, e que é conhe-
cida pelos consumidores pelo nome Big-Box, loja 
licenciada da Unisuper. O estabelecimento abriu as 
portas ao público em março de 1996. Fritzen, que 
já acumulava experiência como gerente supermer-
cadista desde o Plano Cruzado de 1986, foi o mais 
jovem entre funcionários da rede Nacional selecio-
nado para assumir a gestão de 11 pequenas lojas da 
marca Big-Box como franqueados. “O Nacional foi 
uma faculdade, me deu toda a estrutura e fez meu 
desligamento”, conta.

Das 11 lojas, apenas a dele permanece até hoje 
como marca Big-Box. Das outras 10, nove fracassa-
ram e uma foi renegociada. Hoje, a remanescente 
loja Big-Box pode ser considerada um caso de su-
cesso não só por ter permanecido no mercado por 
duas décadas, contrariando a lógica das demais ex-
franqueadas, mas também pelos resultados obtidos 
no decorrer desse tempo. Atualmente, a loja Big-Box 
é a nona em faturamento por metro quadrado no 
Estado, sucesso que Fritzen credita à estratégia da 
empresa, que atua com um ciclo financeiro baixo e 
alinhado ao do fornecedor, mas principalmente às 
equipes que garantem o funcionamento do estabe-
lecimento. “Esse sucesso também está atrelado 
muito à relação com o trabalhador. Ter pessoas 
trabalhando com satisfação faz toda diferença”, 
reconhece, valorizando, em especial, a contribui-
ção da esposa, Edelvira Espinosa Fritzen, assistente 
social. “Ela contribuiu para nosso crescimento. São 
20 anos de caminhada com passos firmes.”

Aos 50 anos, Elton José Fritzen acumula uma 
trajetória profissional de mais de três décadas em 

supermercados, período que lhe permitiu ter um 
olhar diferenciado sobre o momento atualmente 
enfrentado pelo setor. O diretor do Big-Box ressal-
ta que o poder de compra está comprometido, mas 
não inviabiliza negócios e nem resultados. “Existe 
uma crise, mas não vejo como um obstáculo. A 
meta é superar a adversidade.”

A loja está em crescimento, apesar do cenário, 
aponta. O que tem feito a diferença são as decisões 
estratégicas debatidas internamente. Entre as esco-
lhas que têm levado aos melhores resultados estão 
a ampliação no mix ofertado aos clientes, que agora 
garimpam mais opções, e trabalhar com um esto-
que sob medida para manter as operações. Nesse 
sentido, participar da rede de compras Unisuper 
tem trazido bons resultados, explicita. “A rede nos 
propicia comprar direto das indústrias sem ter a 
necessidade de um estoque, além de promover 
campanhas de encartes e promoções, como a que 
sorteará 15 automóveis no final do ano”.

Fora isso, Fritzen aproveitou o desenvolvimento 
da região em que a loja está inserida para expandir. 
Entre 2011 e 2012, o estabelecimento dobrou o 
número de check-outs, que passaram de três para 
seis, e aumentou em 50% o seu espaço físico. Essa 
renovação levou a um crescimento superior a 80% 
no faturamento. Agora, os olhos estão voltados 
para a comemoração dos 20 anos do Big-Box, em 
março do ano que vem. 

elton josé 

Grande guerreiro
Prestes a completar 

20 anos, Big-Box é 

remanescente que deu 

certo entre uma dezena 

de franquias criadas 

pela rede Nacional
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O recebimento de 

mercadorias é o primeiro 

passo na logística interna do 

seu estabelecimento. Por isso, 

merece bastante atenção. Sem perdas
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Controle integral 
eceber um produto com inconformidade pode 
gerar dor de cabeça futura. A empresa precisa 

ser extremamente cautelosa com o recebimento 
e verificar todas as condições do preservação da 
mercadoria, como temperatura, preservação das 
embalagens, entre outros indicadores importantes 
que apontam que aquele item está nas devidas 
condições de comercialização. A quantidade 
encomendada é o ponto que tem maior atenção 
no recebimento, e esse também é um controle 
importante, mas não deve ser o único. Embora o 
controle completo seja fundamental, é importante 
que essa etapa seja cumprida com agilidade, por 
isso é tão importante contar com um profissional 
qualificado e que tenha características principais 
para exercer essa função da maneira mais eficiente 
possível. Lembre-se de que pequenas perdas, de 
quantidade ou inconformidade, podem sair caro 
no longo prazo.

R

Devoluções
natural que, por vezes, mercadorias 
incorretas ou em condição de inconfor-
midade sejam levadas nas cargas. Espe-
cialmente quando se trata de produtos 
perecíveis, essa possibilidade tem que 
ser averiguada com mais rigor ainda. Essa 
condição exige que a sua empresa tenha 
um procedimento definido para devolu-
ção, que deve estar atrelado ao controle 
contábil. O vínculo com a contabilidade 
é importante por conta da definição de 
prazos e preços. É imprescindível exigir 
a troca imediata junto ao fornecedor. 
Como forma de controle, registre todo 
tipo de anomalia e a qual fornecedor ela 
está ligada. Assim é possível verificar 
ao longo do tempo qual é o número de 
incorreções constatadas e quais são as 
origens desses problemas.

É



Processos 
dote processos 
precisos e bem 

definidos, isso faci-
litará o trabalho de 
todo mundo. O re-
cebimento de mer-
cadorias envolve vários setores, desde o acesso 
à loja até o departamento contábil. Fora isso, 
a empresa tende a trabalhar com uma série 
de fornecedores. Considerando todo o escopo 
que essa tarefa engloba, estabelecer processos 
é estratégico. Por isso, delimite como deve ser 
feito o contato com os fornecedores, quais são 
as etapas do recebimento e como cada um dos 
colaboradores deve receber no momento de 
executar suas funções. Esses procedimentos de-
vem ser os mesmos para todos os fornecedores, 
evitando mudança na rotina dos funcionários. 
Aliás, por falar nisso, é imprescindível estabe-
lecer os horários e dias da semana permitidos 
para entrega de mercadorias.

AComercial
utro setor que complementa a função de 
recebimento é o departamento comer-
cial, que deve orientar, primeiramente, 
sobre a condição de recebimento de cada 
produto encomendado. Porém, a atuação 
desse segmento se faz presente em todos 
os processos. Em caso de problemas, é 
importante que o departamento comer-
cial conheça quais são os erros identifi-
cados no processo para melhor tomada 
de decisão de compra no futuro. 
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arrinho 
Agas vem aí
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faltam para a chegada do 
tradicional Carrinho Agas, o prêmio entregue 
aos melhores fornecedores para os supermer-
cados gaúchos no ano de 2015. Os vencedores 
em mais de 30 categorias serão anunciados em 
solenidade marcada para o dia 30 de novembro, 
mais uma vez na Casa NTX, em Porto Alegre. 
É o grande momento de aproximação entre a 
indústria e o varejo, congregando mais de mil 
convidados, agraciados, autoridades e membros da 
imprensa. Na edição anterior, Gilmar Bourscheid, 
da Girando Sol, recebeu a distinção de Empresá-
rio do Ano no evento. Adelino Colombo levou o 
prêmio Reconhecimento Agas e Cláudia Machado 
(JBS Aves) foi a gerente de Vendas eleita.

O processo seletivo para a escolha dos ven-
cedores já está sendo conduzido pela Agas e pelo 
Instituto Nielsen, parceiro na apuração dos ganha-
dores há 12 anos. A metodologia da premiação do 
Carrinho Agas 2015 obedece a três critérios. O 
primeiro deles é o quantitativo: a partir do Índice 
Nielsen de Varejo, são selecionados os cinco forne-
cedores de cada categoria que apresentem o melhor 
desempenho. Para tanto, são considerados a varia-
ção de vendas no mercado e o share do fornecedor 
nas vendas em valor, com base nos números do ano 
móvel passado (julho-2013 a junho-2014) e do atu-
al (julho-2014 a junho-2015). O cálculo resulta em 
um ranking com pontuação decrescente: a empresa 
de maior destaque recebe cinco pontos; a segunda 
colocada, quatro, e assim sucessivamente.

O critério qualitativo vem em seguida. A Agas 
envia um questionário para os diretores e gerentes 

poucos dias

responsáveis pelas compras nos 330 maiores super-
mercados gaúchos. Nele, constam as principais 
empresas da categoria, definidas a partir do 
critério anterior estabelecido pela Nielsen. Cabe 
a cada supermercadista eleger aquele que con-
sidera o melhor fornecedor. A nota deste ponto 
de avaliação é a soma dos votos recebidos.

Os critérios quantitativo e qualitativo têm, 
cada um, peso de 40% na nota final. Os outros 
20% são completados com o terceiro item da 
avaliação: o relacionamento. Os fornecedores 
em votação ganham uma nota de 1 a 5, atribuída 
pela diretoria da Agas, levando em conta sua 
atuação e parceria junto à Associação no último 
ano. Eles respondem acerca do nível de servi-
ços, da capacidade de atendimento, inovação, 
qualidade dos produtos, entre outros quesitos. 
Quem apresenta maior pontuação no somatório 
dos critérios ponderados torna-se o fornecedor 
top de cada categoria. 

Tradicional prêmio 

aos melhores 

fornecedores de 

2015 será entregue 

em 30 de novembro 
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dias realmente intensos. O Car-
naval pode ser um período curto, mas – quem já 
pulou boas folias sabe – muito propício para o alto 
consumo e até mesmo exageros dos festeiros. Para 
os supermercados, pode ser uma boa oportunidade 
de afastar os maus agouros da crise econômica.

Segundo Alessandra Lima, especialista em 
marketing de vendas e sócia da consultoria Mind 
Shopper, o Carnaval é uma data comemorativa de 
“segunda onda”. Ou seja, não gera tanta sazonali-
dade para os supermercados como as de “primeira 
onda” – Natal, Páscoa e Verão, por exemplo –, mas 
ainda assim representa uma ótima oportunidade 
para lojas que estejam em regiões muito procuradas 
na data. “Se a intenção é conseguir resultados acima 
das expectativas, é necessário atuar como se faz em 
uma sazonalidade de primeira onda”, ela lembra. 

Ou seja, as categorias mais procuradas na 
data – bebidas em geral, energéticos, acessórios 

de praia, petiscos e preservativos – devem ter tra-
tamento especial: mix completo, exposição com 
pontos extras e comunicação temática nas lojas.

É o que acontece em cidades como Jaguarão, 
no extremo Sul do Estado. Com população estimada 
pelo IBGE em 28,3 mil pessoas, a cidade recebeu, 
neste ano, mais 20 mil por ocasião de seu Carnaval. 
Com três lojas na cidade, a rede Paraíso Supermer-
cados aproveita para aumentar seu faturamento na 
data. “Sabemos que fevereiro costuma ser um mês 
ruim para supermercados, com poucos dias úteis e 
pouco movimento. Mas para a gente acaba igualando 
os outros meses”, afirma Claudio Neves, diretor 
comercial da empresa fundada em 1952. 

São as bebidas que garantem as maiores ven-
das ao Paraíso no Carnaval. “Fazemos um festival 
de bebidas, principalmente de cervejas. Nessa 
categoria, fazemos promoções de todas as marcas e 
a venda chega a quadruplicar”, conta Neves. Ações 

são quatro

p Data festiva apresenta boa chance de aumentar faturamento com 

promoções e foco nos alimentos e bebidas comemorativas. Saiba como 

se aproveitar da sede de consumo dos foliões
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promocionais nas categorias sazonais são exata-
mente a recomendação da especialista Alessandra 
Lima. “Nessas categorias de alto giro, promoções 
‘leve 3 e pague 2’, packs maiores e promoções de 
preço funcionam muito”, recomenda. 

Mas o Paraíso ainda espera que outras catego-
rias sejam beneficiadas pela data. “Padaria, açougue, 
hortifrútis, comidas congeladas e pratos prontos são 
algumas em que praticamente dobramos a quan-
tidade no mix”, afirma o supermercadista. Afinal, 
quem viaja para o Carnaval não quer passar muito 
tempo cozinhando e procura soluções rápidas.

O importante, segundo Alessandra, é que os 
preparativos não fiquem para a última hora. Não é 
preciso antecipar tanto as compras da forma que se 
faz em um Natal, por exemplo, mas alguma antece-
dência se faz necessária nas negociações. “O ideal é 
iniciar o planejamento ao menos um trimestre antes 
da data, para ter tempo de elaborar o plano, fazer 
as parcerias e preparar materiais que eventualmente 
sejam necessários”, lembra. Outro ponto importante 
é a execução na loja, já que a intensidade do período 
faz com que as gôndolas se esvaziem rapidamente. 

“Ruptura próxima de zero é fundamental para as 
vendas seguirem acontecendo”, afirma.

Outras ações ainda podem ser buscadas em 
negociações com fornecedores. Essas relações, 
como descreve a consultora da Mind Shopper, 
são “transformacionais”, indo além da barganha 
financeira em si. “O varejo dar exclusividade 
para uma marca pode resultar em uma verba 
extra para promocionar o produto no período, 
por exemplo. Ou ceder uma ponta de gôndola 
para um ponto extra ambientado que gere visi-
bilidade e ajude a criar a sensação de sazonali-
dade”, sugere a consultora.

Aproveitando essas oportunidades, as lojas 
do Paraíso esperam que mesmo o ambiente 
econômico conturbado não espante os foliões da 
festa em 2016. “Temos uma expectativa de que, 
no mínimo, as vendas se mantenham em relação 
ao ano passado”, diz Claudio Neves. Pensamento 
que é semelhante ao de Alessandra. “É provável 
que haja substituições nas compras, mas as pes-
soas não deixaram de adquirir produtos nesta 
data”, afirma. Então, que venham as festas.
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supermercadista da re-
gião Sul do Estado, a rede de Supermercados 
Guanabara começou a sua história em um sim-
ples restaurante na cidade de Rio Grande. Na 
década de 40, este estabelecimento foi arren-
dado por Luiz Pereira de Carvalho, filho de imi-
grantes portugueses, e transformou-se em um 
armazém de médio porte na região, realizando 
operações de varejo e atacado. A transição para 
a rede de hoje se deu de maneira progressiva e 
tanto gradual, como conta o diretor do Guana-
bara, Luiz Carvalho: “O termo naquela época 
possivelmente não seria análise de mercado, 
mas foi algo assim. O nosso fundador, analisan-
do as chances de um futuro melhor, estudava 
a operação existente e a comparava com outras 
operações mais rentáveis”.

O empreendimento, que começou em um 
pequeno armazém, hoje conta com dez lojas, 
baseadas em três cidades (Rio Grande, Pelotas 
e São Lourenço), mais de 2 mil funcionários 
e teve um faturamento total de mais de R$ 
400 milhões em 2014, ocupando o 7º lugar no 
Ranking Agas de faturamento no ano passado. 
Luiz Carvalho comemora o resultado e afirma 
a importância  da colocação para a rede: “O 
Ranking Agas sempre foi um estímulo à nossa 
equipe. Lutamos sempre para estarmos entre as 
empresas que mais crescem no Estado”.

Contudo, a crise não tem sido fácil para a 
região Sul, e também para o Super Guanabara. 
Segundo Luiz Carvalho, a região teve um grande 
boom em 2012 e 2013, decorrente da implanta-
ção dos estaleiros que fabricariam as plataformas 
marítimas em Rio Grande. Depois do escândalo 
da Petrobras, houve a parada total das operações 
e instaurou-se a crise do país, que foi sentida 
fortemente na cidade durante este ano. “O nosso  

faturamento hoje não acompanha o ritmo das 
despesas. O consumidor está comprando apenas 
o necessário e, consequentemente, gastando me-
nos, porque há perspectiva de queda na renda. 
Atualmente estamos em uma fase de análise.”

Apesar dos desafios atuais, o Supermercado 
Guanabara ainda se sente confiante para investir 
e participar cada vez mais no setor supermerca-
dista. A política de responsabilidade social e de 
logística reversa do Guanabara é uma referência 
no setor e representa uma postura correta e 
atualizada da empresa. “As campanhas realiza-
das, a interação 24 horas com nossos clientes, o 
excelente relacionamento com órgãos públicos 
e a nossa postura perante eles permitem que a 
empresa esteja sempre à frente e comprometida. 
Isto na prática significa inúmeras campanhas de 
responsabilidade social efetuadas anualmente e 
a execução de várias ações dentro da logística 
reversa.” E para o futuro, segundo o diretor, há 
várias frentes de estudo e outras de implantações. 
“Estamos desenvolvendo um projeto de expansão 
do nosso CD para podermos implantar métodos 
mais eficazes de compras e distribuição. No que 
diz respeito às lojas, temos um projeto quase apro-
vado para Pelotas, e outro em desenvolvimento 
para Rio Grande”, comenta Luiz Carvalho.

A força no Sul

O trabalho árduo de 

um imigrante português 

transformou um pequeno 

armazém em Rio Grande 

na rede de Supermercados 

Guanabara, potência da 

região Sul do Estado 

ícone do setor
Divulgação/Supermercado Guanabara
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cerca de

egócios 
superam mau tempo

2,8 mil visitantes realizaram o volu-
me recorde de R$ 9,2 milhões em negócios com 
os 110 expositores presentes na 48ª Convenção 
Regional de Supermercados da Agas, ocorrida de 
21 a 22 de outubro, no Centro de Eventos de 
Tramandaí. O resultado demonstrou o otimismo 
dos varejistas, mesmo diante da instabilidade 
econômica e do temporal que caiu sobre a 

cidade no dia de abertura da feira. Entre os ex-
positores da mostra, estiveram em destaque in-
dústrias e distribuidores de bebidas, alimentos, 
equipamentos e serviços para supermercados e 
outros segmentos do comércio.

“É uma oportunidade para a indústria mos-
trar suas novidades e para o varejo do Litoral 
abastecer os estoques para o veraneio. Nesta 

A 48ª Convenção Regional de 

Supermercados da Agas, realizada em 

Tramandaí, registrou vendas recordes, 

mesmo diante de turbulências no clima 
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João Micelli, presidente do Sindigêneros 
de Porto Alegre, e Paulo Henrique, sócio 
da distribuidora Souza Roxo. Para João 
Rocho, o litoral poderia se identificar 
como polo de sustentabilidade para atrair 
consumidores e entrar no roteiro turísti-
co gaúcho divulgado em outros estados. 
Micelli citou como entraves ao comércio 
a falta de segurança pública e algumas ne-
gociações coletivas, bem como o aumento 
do ICMS. Paulo Henrique, por sua vez, foi 
próativo: “O Litoral não é mais o patinho 
feio, temos de promover mais o seu dia a 
dia, criando pontas de gôndolas e PDVs 
diferentes, sem esperar o verão”.

A escola móvel da Agas mais uma vez 
esteve presente ao lado do pavilhão de 
eventos, oferecendo capacitações. O ins-
trutor Rogério Machado ministrou o curso 
O verão vem aí – Estratégias de vendas 
para supermercados, no dia 21. Kleber 
Moraes falou sobre Prevenção de perdas 
para equipes de loja, e técnicos do Senai 
e do Senac orientaram os alunos sobre 
Eficiência energética – Dicas e soluções, 
ambos no dia 22.

Segundo maior evento

A feira de negócios teve, mais uma vez, ins-
crições gratuitas para todo o varejo. Na abertura, 
o presidente Longo saudou a presença de diretores 

temporada, o varejo de sucesso será que o que 
melhor entender as necessidades dos veranis-
tas”, pontua o presidente da entidade, Antônio 
Cesa Longo. Repaginada, a feira ficou maior em 
2015 e, com 110 estandes, foi realizada pela 
primeira vez no pavilhão principal do Centro de 
Eventos do município. O evento recebeu pro-
fissionais de 532 empresas, oriundas sobretudo 
de municípios da região litorânea do Estado e 
de Santa Catarina. 

Um dos marcos desta edição da Convenção 
foi o retorno das palestras, ocorridas no primeiro 
dia do evento. Na primeira delas, o consultor 
professor José Alfredo Liévore empolgou os par-
ticipantes com sua história de vida e com dicas 
de vendas na palestra As empresas de sucesso são 
construídas por equipes apaixonadas. Segundo 
disse, a paixão é o que faz as pessoas trabalharem 
muito, e cada colaborador precisa deixar a sua 
marca. “O melhor gestor é o que tem a melhor 
equipe e treina ela para surpreender o cliente. 
Líder bom tem de ser sempre um insatisfeito, 
porque a satisfação te acomoda.”

Gargalos e diferenciais

Na sequência, a feira promoveu o 
debate Gargalos e oportunidades para 
a economia do Litoral, com a mediação 
do radialista e ex-senador gaúcho Sérgio 
Zambiasi. O comunicador, aliás, converteu 
o seu cachê em doações para entidades 
beneficentes, entregando um cheque sim-
bólico de R$ 1 mil e 500 litros de leite para 
a Apae de Osório, a Apae de Tramandaí e o 
Ceacria de Capão da Canoa. Na visão dele, 
os municípios da região precisam encontrar 
seus diferenciais, valendo-se também do 
fato de que lá muitos têm uma segunda 
casa. “As pessoas vão a Gramado por causa 
da gastronomia, e não exatamente por suas 
belezas naturais”, contou. 

O debate teve as participações de 
Duane Teixeira, vice-presidente do Sin-
duscon-RS; Rafael Machado, presidente 
da Associação Comercial e Industrial de 
Capão da Canoa; Débora Borges, diretora 
geral da Ulbra; João Rocho, presidente da 
CDL de Tramandaí; Jorge Ramos, presi-
dente do Centro Empresarial de Osório; 

Longo: oportunidade para 
a indústria mostrar seus 
lançamentos
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de mais de 20 cidades. “É o nosso segundo maior 
evento no ano, queremos estimular a garra dos 
comerciantes para uma boa temporada”, disse. 
Anfitrião do evento e diretor da Agas, José Reni 
Milanezi, surpreendeu-se com o movimento 
nos corredores. “A instabilidade econômica traz 
um certo receio de apostar nas compras, mas o 
desempenho foi ótimo e o número de empresas 
visitantes superou o do ano passado. Teremos 
aumento no turismo interno, retendo pessoas na 
região”, refletiu. O prefeito de Capão da Canoa, 
Valdomiro Novaski, também esteve presente: 
“Não posso deixar de comparecer aqui, onde há 
representantes de nossa cidade que geram muitos 
empregos, então vim dar apoio aos supermerca-
distas, para que eles se modernizem e chamem 
a atenção dos moradores e veranistas.”

Ao final da feira, houve o sorteio de um 
automóvel Fiat Palio 0km entre os visitantes que 
efetuaram pelo menos R$ 500 em compras nos 
estandes. Mais de 700 mil cupons participaram 
da promoção autorizada pela Caixa Econômica 
Federal sob o nº 6-1560/2015. A vencedora foi 
Eliete Raupp, proprietária do Super Raupp, loca-
lizado em Imbé. Ela já havia ganho um notebook 
em uma das edições anteriores e em 2015 saiu 
motorizada. “A feira estava muito boa, todos os 
expositores receberam bem os varejistas e os pre-
ços também colaboraram”, relatou a empresária 
do estabelecimento familiar, com dois check-outs 
e 15 anos de existência. O verão, para ela, repre-
senta um aumento de 70% nas vendas. 

Bons resultados 
aos patrocinadores 

A Convenção teve o patrocínio de 
Superpan, Bal’Daia e Minu, além de Dália 
para as credenciais. O estande da Superpan, 
panificadora de Viamão, atraiu visitantes com 
suas cucas premium, cueca virada, totosinhos, 
pães de queijos e outros produtos. “A feira 
marca o início da temporada, quando o va-
rejo começa a sua programação de trabalho”, 
pontua o gerente comercial Márcio Ferrandís. 
“O Litoral será muito frequentado, pois viajar 
para cá sairá mais barato, e é preciso preparar 
uma boa estrutura para receber os veranistas. 
Estamos buscando oportunidades dentro da 
crise e a expectativa é boa.”

Wagner Balestro, gestor de negócios 
da Bal’Daia Distribuidora, gostou dos re-
sultados obtidos. “Apesar da instabilidade 
econômica e do desemprego, acredito que 
o varejo de supermercado é o setor mais 
resistente à crise. Como empreendedor, 
temos de buscar novos resultados e melho-
rar desempenho e achar brechas”, explica. 
O litoral gaúcho representa de 50% a 60% 
do faturamento da empresa, especialmente 
no verão, e o pico acontece na pré-venda 
para os dias mais quentes. “Trouxemos para 
cá até produto que não foi lançado ainda, 
a vodca Lubianca saborizada. O produto 
está pronto, mas não ficou pautada a sua 
formatação de preço. De qualquer forma, 
o vendemos com base na confiabilidade 
dos clientes conosco”, afirmou.

O gerente comercial da Minuano, Ro-
berto Pulita, lembrou que a marca trabalha 
forte o verão desde meados dos anos 80. 
“O evento é interessante porque estamos 
encontrando os nossos clientes e já divul-
gando a ideia da campanha de vendas”, 
observou. Na visão dele, toda a linha de 
fatiados para lanches e os quitutes para 
o churrasco devem ter boa saída, mesmo 
diante da crise econômica e política. “No 
primeiro semestre do ano crescemos 15% 
em volume, mais do que o ano passado. 
O problema, no momento, é não conse-
guirmos passar os custos para o produto, 
pois aumentaram a energia elétrica e o 
combustível”, resumiu.

Pequeno súper familiar de Imbé 
vence promoção e leva carro
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Ronaldo Grison, representante da Dália 
Alimentos, não reclama da economia. “Nossa 
marca é consolidada, vendemos qualidade 
com preço acessível e nosso leite passou 
incólume pelas fiscalizações”, lembrou. O 
estande da marca expôs todos os cortes de 
carnes, embutidos e quatro tipos de leite fa-
bricados, bem como achocolatados e cremes 
de leite. “Estamos fazendo ações promo-
cionais para superarmos as metas. O litoral 
é um grande desafio, há dois anos estamos 
crescendo a olhos vistos com presença certa 
do vendedor nas lojas da região toda semana. 
Se São Pedro nos ajudar, o turismo interno 
será intensificado”, declarou.

Calouros vislumbram mercado

Com a ampliação da estrutura, mais empre-
sas puderam participar da Convenção da Agas, 
várias delas pela primeira vez. Salésio Soethe, 
diretor da catarinense Feijão Caldão, chegou 
com a intenção de prospectar investimentos 
futuros e ficou satisfeito com a movimentação. 
“Nosso foco não é o verão, especificamente, 
mas acreditamos em crescimento de vendas no 
Litoral”, apontou. O objetivo é um aumento de 
50%. Com matriz em Braço do Norte e 80 fun-
cionários, a empresa produz feijão, amendoim, 
pipoca e farinha de mandioca. 

O diretor da Alho Planalto, David Coe-
lho Rodrigues, está começando a explorar o 
mercado gaúcho com toda sorte de produtos a 
base de alho. A companhia familiar catarinense, 
com 45 colaboradores, está presente na Grande 
Curitiba, Grande Porto Alegre (redes Zaffari e 

Comercial Zaffari) e em Santa Catarina. O mix 
inteiro foi levado a Tramandaí. “Sentimos um 
pouco de retração no mercado, o pessoal está 
comprando o giro, mas onde há crise existe 
oportunidade, pode ser um bom ano para quem 
estiver bem estruturado”, pensa.

Único estande do setor têxtil na feira re-
presentou as fábricas Portallar e Têxtil Arte, de 
Santa Catarina. “É um trabalho pioneiro aqui, 
apesar de estarmos muito bem posicionados no 
mercado. Como já trabalhamos com Carrefour 
e Walmart, vemos possibilidade de crescimento 
dentro dos supermercados”, disse o represen-
tante Fabiano Barros. As marcas são especiali-
zadas em preço, serviço e atendimento. “A Agas 
é o melhor veículo para chamarmos a atenção 
dos gaúchos. Não se pode dar as costas para 
essa região do Estado, e apresentamos aqui uma 
proposta complementar ao negócio”, avaliou.

Roberto Vale, gerente comercial da nova 
-hamburguense Delosandes, fez bons contatos e 
mostrou aos varejistas todo mix de chás, temperos, 
castanhas e frutas desidratadas. “Estamos partindo 
do zero nas praias, e percebemos uma possibili-
dade muito interessante de aceitação dos nossos 
produtos. Nos chamou a atenção a procura de dis-
tribuidores querendo nos representar”, salientou. 
Na Rodapizza Kronhardt, o representante Douglas 
Kronhardt também ficou satisfeito, mesmo com 
o mau tempo do dia inicial. “Somos uma empresa 
familiar de 40 anos que vende piz-zas congeladas. 
É um desafio grande entrar no mercado litorâneo, 
mas é importante”.

Entidades discutem 
gargalos para o 

desenvolvimento do Litoral

Professor Liévore provocou 
espectadores em palestra dinâmica
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O departamento de Capacitação da Agas 
,em parceria com o Senai-RS e com a organiza-
ção internacional Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammernarbeit (GIZ) – que desenvolve 
projetos sustentáveis no mundo todo –, está 
realizando o curso Boas práticas em sistemas de 
refrigeração, que ensina métodos para promover 
a eficiência energética e reduzir até 30% do des-
perdício de energia na utilização de sistemas de 
refrigeração e de ares-condicionados em lojas ou 
supermercados. De 14 a 16 de setembro ocorreu 
uma edição da atividade, que aconteceu na sede 
da Agas, em Porto Alegre, das 8h30 às 17h. No 
dia 22 de outubro, na convenção do litoral, em 
Tramandaí, o curso será ministrado gratuitamen-
te na escola móvel da Agas, às 14h.

Voltada para mecânicos, técnicos e profissio-
nais da área de manutenção, a capacitação consiste 
em aulas teóricas e práticas que exemplificam 
os cuidados necessários para evitar vazamentos 
e as melhores formas de solucionar problemas 
técnicos. O material didático é disponibilizado 

O Walmart montou a sua primeira turma 
para participar do curso in company de Linguagem 
Brasileira dos Sinais (Libras), promovido pela 
Agas em parceria com a Secretaria Municipal de 
Acessibilidade e Inclusão Social de Porto Alegre. 
Este primeiro grupo é composto por 25 colabora-
dores de diversas áreas da rede. A iniciativa tem 

Aprendendo a otimizar o uso de equipamentos

Walmart fecha a primeira 
turma para curso in company de libras

de forma gratuita e os participantes ganham um 
certificado da GIZ e o registro do Ibama.  

O supervisor de educação e tecnologia da Es-
cola de Educação Profissional (EEP) Senai Visconde 
de Mauá e da EEP Senai Automotivo, Felipe An-
dreolla, destaca que é importante não negligenciar 
nenhum problema: “Um pequeno escapamento 
de fluidos pode causar um grande impacto a longo 
prazo, aumentando o custo energético e reduzindo 
o rendimento dos equipamentos”.

duração de oito semanas e está ocorrendo todas 
as terças -feiras das 8h30 às 12h e das 13h30 às 
17h30, desde o dia 29 de setembro e até o dia 17 
de novembro.

O objetivo da ação é ensinar libras para os 
funcionários dos supermercados a fim de qualifi-
car o atendimento a clientes surdos-mudos e pro-
mover a inclusão de portadores de necessidades 
especiais no mercado de trabalho, já que facilitará 
a comunicação com os colegas. Durante as aulas, 
os participantes aprendem dicas de vocabulário 
básico, alfabeto, numerais, cumprimentos e vo-
cabulário específico para empresas.

O gerente de relações institucionais do 
Walmart em Porto Alegre, Eduardo Cidade, 
informou que a procura pela capacitação foi 
muito boa: “Tivemos 122 inscritos para as 25 
vagas. Então, foi preciso sortear entre os inte-
ressados, mas ficamos muito felizes com esse 
engajamento. É a prova de que a nossa equipe 
está sempre disposta a aprender”.
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Com cerca de 400 inscritos, os cursos in com-
pany na cidade de Torres estão acontecendo entre os 
meses de outubro e novembro. São 8 capacitações 
gratuitas e abertas para todos os profissionais do 
varejo que residem na região. Os principais temas 
abordados são: vendas, empreendedorismo, segu-
rança pessoal e patrimonial, além de espanhol básico 
para melhorar o atendimento a clientes estrangeiros. 
Dois cursos fazem parte do Projeto Empregar da 
Agas, que visa à formação de cidadãos que estão 
procurando uma oportunidade de trabalho.

As atividades são uma parceria entre a Secreta-
ria Municipal do Trabalho, Indústria e Comércio de 
Torres e a Agas. O Sesc-RS e a Câmara de Dirigentes 

O último grupo do curso livre a levantar o 
canudo neste ano será o GES Soledade, cuja forma-
tura acontece no dia 10/11, no Clube Comercial de 
Soledade (av. Marechal Floriano, 1190). Na ocasião, 
a turma de 25 alunos deve receber a presença dos 
seus instrutores, de integrantes da diretoria da Agas 
baseados na região e do presidente da Agas, Antônio 
Cesa Longo. A Cooperativa Tritícola Sarandi, a 
Oniz Distribuidora (de Passo Fundo) e a Vinícola 
Aurora ganharão placas em agradecimento pelo 
apoio dado ao receber a turma para as suas visitas 
técnicas, colaborando assim para o crescimento do 
aprendizado do grupo. 

Devido à sua contribuição na central de 
cooperativas da região, o gerente da Rede Agro, 
Auri José Boff, foi convidado para ser o patrono, 
segundo indicação da Agas e por escolha da turma. 
“Estou muito lisonjeado em poder participar desta 

Capacitação chega a Torres

Soledade forma seu GES em novembro

Lojistas (CDL) de Torres também apoiam a ação. 
Todos os cursos acontecem no hotel da unidade local 
do Sesc, com exceção do último, que será no dia 11 
de novembro no Centro de Referência da Mulher 
do município. As capacitações fazem parte do pro-
jeto Qualifica Torres, promovido pela prefeitura da 
cidade desde junho deste ano.

O secretário Matheus Junges afirma que esta 
parceria é importante para tornar a região mais 
atrativa para os turistas. “Torres é uma cidade 
turística, temos uma paisagem linda. Então, pre-
cisamos explorar esse potencial, qualificando os 
nossos profissionais e melhorando o atendimento 
ao público”, concluiu Junges.

história. Acredito que cada um tenha colhido um 
grande aprendizado do curso, e com esta formação 
possa enriquecer cada vez mais o patrimônio da 
empresa na qual trabalha.” De acordo com Boff, 
mesmo empenhados em apresentar seus trabalhos 
finais, os alunos estão, ao mesmo tempo, com uma 
grande expectativa para a formatura.     

A escola móvel da Agas começa a sua tra-
jetória pelas praias gaúchas no dia 6 de janeiro, 
em Quintão, onde fica até o dia 9, divertindo, 
entretendo e qualificando os moradores e ve-
ranistas com suas atividades gratuitas. Ao todo, 
outras seis localidades receberão os cursos e 
oficinas da Capacitação. Pinhal será o destino 
de 13 a 16/1, seguido de Cidreira, de 20 a 23/1, 
e Imbé, de 27 a 30/1.

Projeto Verão começa em janeiro
Em fevereiro, o Projeto Verão – De olho no 

futuro passa por Torres, de 3 a 6, Capão Novo, 
de 10 a 13, e o último destino é Atlântida Sul, 
de 17 a 20. No ano passado, a iniciativa da Agas 
congregou mais de 1,1 mil pessoas durante a 
temporada. As viagens da carreta têm o patro-
cínio da Cooperativa Santa Clara, com apoio 
de Água da Pedra. Mais informações, entre em 
contato com carreta@agas.com.br. 
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dia 7/10 a formatura do 
curso livre de Gestão Estratégica em Supermer-
cados (GES), pioneiro na região do litoral. A so-
lenidade contou com a presença do presidente da 
Agas, Antônio Cesa Longo, e teve como patrono o 
diretor do Super Dalpiaz, Ugo Dalpiaz. Ao todo, 
27 formandos colaram grau na Câmara Municipal 
de Osório, e relembraram o empenho do super-
visor geral da rede Super Dalpiaz, Julio Marques, 
escolhendo-o como funcionário homenageado. 
“Foi uma grande honra ser o primeiro funcionário 
homenageado do GES e sinto que foi um reconhe-
cimento ao meu trabalho e ao apoio que o Super 
Dalpiaz deu ao curso”, comemorou Marques. O 
Super Dalpiaz, a Unimar Distribuidora de Bebidas 
Ambev e a Indústria de Beneficiamento de Arroz 
(marca Bons Ventos e Arroz São Bernardo) também 
foram presenteadas com placas de agradecimento 
pela disponibilidade e hospitalidade em receber o 
grupo para visitas técnicas ao longo do processo. 

A ideia de implantação de um GES no li-
toral surgiu a partir da iniciativa dos gestores de 
supermercado Ugo Dalpiaz, do Super Dalpiaz 
de Osório, Cesion Pereira, do Super da Praia em 
Tramandaí, e de José Reni dos Santos, do Super-
bom de Imbé. “Conversamos com o núcleo de 
Capacitação da Agas, e idealizamos um GES no 

litoral. Entendemos que seja difícil para o nosso 
colaborador, que quer se qualificar, se deslocar 
até Porto Alegre durante sete meses. Os inves-
timentos em tempo, combustível e alimentação 
trazem cansaço e despesas para ele, o que acaba 
acarretando na desistência antes da graduação”, 
comenta o diretor do Super Dalpiaz, Ugo Dal-
piaz, que, além de receber a homenagem, tam-
bém pôde assistir quatro dos seus funcionários 
obterem a formação. 

Então, após uma pesquisa com os supermer-
cados da região, a aceitação foi imediata. A Agas, 
com o apoio regional do Super Dalpiaz, conseguiu 
um ambiente para o curso livre ser ministrado na 
cidade de Osório e as aulas começaram em março. 
Os participantes da formação, apesar de já serem 
colaboradores em supermercados da região, pude-
ram entrar em contato com os processos de gestão 
e administração do setor. O diretor do Super da 
Praia, Cesion Pereira, ressaltou a importância 
da ocasião: “Dois dos meus colaboradores estão 
recebendo o diploma, o que é importante para o 
crescimento do nosso estabelecimento. A cerimô-
nia de encerramento foi muito bonita e só coroou 
o trabalho deste grupo, cujo trabalho e estudo 
aplicado pudemos observar de perto”. O diretor 
do Superbom de Imbé, José Reni dos Santos, teve 

um gerente de loja em formação 
no GES litoral e também destaca o 
pioneirismo do curso livre na região: 
“De Imbé a Porto Alegre são 110km 
de distância, enquanto de Imbé a 
Osório são apenas 15 km percorri-
dos. A distância acaba dificultando a 
qualificação do funcionário, e quem 
sai perdendo com isso é a empresa. 
Espero que o projeto se repita em 
2016, para que possamos alcançar 
cada vez mais pessoas”.

aconteceu no

Pioneiros na praia
O GES Litoral teve a sua 

primeira edição na região 

do litoral este ano, sediada 

em Osório. Em outubro eles 

comemoraram a formatura

Rainer Telini/Agas
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20/10 foi a vez do GES Porto Alegre come-
morar a finalização do seu curso livre, no Grêmio 
Náutico União, em Porto Alegre. Foram ao todo 24 
formandos. Estavam presentes o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo, o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Porto Alegre, o vereador Mauro Pinheiro, 
o gerente-executivo da Agas, Francisco Schmidt, o 
diretor da Agas Ezequiel Stein, e o secretário muni-
cipal da Secretaria de Acessibilidade, Raul Cohen. 

Apesar de a maioria dos integrantes do GES 
Porto Alegre ser proveniente da capital e região 
metropolitana, alguns vêm de longe pela oportuni-
dade de se qualificar cada vez mais. Este é o caso 
dos cinco colaboradores do Super Bonatto, de São 
Jerônimo, que estavam entre os formandos do GES 
Porto Alegre. Para a sócia e gestora administrativa 
do Super Bonatto, Thaís Bonatto, foi uma grande 
oportunidade para o crescimento da empresa como 
um todo: “O curso foi muito bom para os nossos 
funcionários, porque percebemos que em muitos 
casos o colaborador entra cru para o súper. Com um 
curso como este, as pessoas que têm dificuldade em 
encontrar tempo para estudar podem ter acesso a 
um conhecimento mais específico também”. 

Para os Supermercados Asun, a formatura 
também trouxe muito orgulho. Segundo a diretora 
de Recursos Humanos, Adriana Ortiz, a rede teve 
cinco colaboradores se formando este ano (um em 
Porto Alegre e quatro no litoral), e crê que eles 
podem fazer a diferença dentro da empresa: “Eles 
saíram encantados do curso livre, e a partir do cres-
cimento trazido pela formação eles vão se sentir mais 
valorizados dentro dos seus postos e da organização 
como um todo”.

A formatura também foi a oportunidade de 
agradecer as parcerias feitas pela formação dos 
colaboradores. As empresas que abriram as suas 
portas para as visitas técnicas do grupo receberam 
placas, em sinal de gratidão pela sua hospitalidade. 

A indústria Superpan, em Rio Pardo, foi o espaço 
de visita durante um dia inteiro, no qual ofereceu, 
além de conhecimento sobre a manufatura do pão, 
almoço e momentos de descontração. O gerente 
comercial da Superpan, Fernando Batistello, ressalta 
a importância da parceria: “Ficamos muito felizes em 
poder participar da formação desses profissionais. 
Também foi a oportunidade de nos aproximarmos 
de futuros clientes para, a partir de seus questiona-
mentos, evoluirmos enquanto empresa”.

A Rede Unisuper também foi um dos pontos de 
visita do GES Porto Alegre e recebeu placa de agra-
decimento na formatura. Sandro Formenton, diretor, 
destacou a parceria da rede com a Agas: “É sempre 
um prazer receber a turma do GES. Podemos 
mostrar o trabalho sendo feito e receber opiniões 
diferentes que nos fazem crescer e também solucio-
nar questões que o aluno pode levar para a sua vida 
profissional”. A terceira empresa a ser homenageada 
foi a Benassi, distribuidora de hortifrútis. É o terceiro 
ano em que empresa recebe a turma do GES, e se-
gundo o diretor comercial da empresa, Cleber Luis 
de Souza, são sempre momentos significativos: “Foi 
uma ótima visita, nos possibilitou entrar em contato 
com colaboradores de vários súperes. Conversamos 
sobre o setor de produtos e serviços como um todo, 
em uma discussão muito proveitosa.”

no dia

Formando em Porto Alegre
A turma do GES Porto Alegre levantou os seus canudos dia 

20 de outubro, com a presença de personalidades da capital 

Ra
in

er
 Te

lin
i/A

ga
s



c
al

e
n

d
ár

io
p

ro
m

o
c

io
n

al
 /

 v
o

lta
 à

s 
au

la
s

de pensar na encomenda de materiais 
escolares para as vendas de volta às aulas é agora. 
Apesar de não haver uma data definida (como 
Natal e Páscoa) para o retorno, o carnaval costuma 
ser a referência. Depois de sua passagem, vários 
colégios retomam suas atividades. E o carnaval em 
2016 ocorre no dia 9 de fevereiro. Assim, cabe aos 
supermercadistas se prepararem para oferecer aos 
consumidores vantagens e promoções que elevem 
o tíquete médio de compras. 

No autosserviço, a venda referente ao mo-
mento de volta às aulas é diluída entre janeiro, 
fevereiro e até março. O planejamento, todavia, 
já é necessário. A sócia-fundadora da consultoria 
Connect Shopper, Fátima Merlin, divide o calen-
dário promocional em dois momentos. O primeiro 

envolve a gestão do negócio. É preciso antecipar 
as compras para poder ter melhores negociações 
e prazos de pagamento aos fornecedores. “Toda 
a gerência deve estudar os indicadores internos 
de anos anteriores para ter sortimento ade-
quado na quantidade certa, evitando ruptura e 
superestocagem. Fique antenado também com 
lançamentos e as preferências de crianças e jo-
vens. Muitos varejistas ainda perdem potencial 
deixando tudo para a última hora”, explica. 

O segundo momento de trabalho para esse 
calendário envolve o PDV. A sazonalidade é uma 
ferramenta para se levar inovação ao ponto de 
venda. “O lojista deve repensar o layout da loja, 
elaborar uma comunicação assertiva, estimulando o 
cliente a comprar. O ideal é levar os produtos para 

a hora

Supermercados devem pensar nas encomendas para a volta às aulas antes 

do final do ano. O carnaval no início de fevereiro antecipa o ano letivoV
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uma área em que se cria uma solução específica 
para os consumidores, explorando promoções”, 
conta. Com o bolso mais apertado em função 
da instabilidade econômica, o consumidor está 
seletivo. É necessário dar a sensação de economia 
para que as chances de conversão aumentem. 
Conforme a consultora, 80% das decisões de 
compra ocorrem em função da exposição dos 
produtos. Se o supermercado estuda a árvore de 
decisão do shopper e expõe na forma e hierarquia 
condizentes com ela, as vendas serão maiores.

Alguns varejistas, além de formalizarem 
convênios com escolas para fornecimento de 
materiais integrantes da lista anual, elaboram 
estratégias de fidelização para que o cliente volte 
mais vezes, como cupons de desconto e parcerias 
com fornecedores para que determinados produtos 
acumulem pontos ou benefícios em dobro. “No 
ano passado, um dos meus clientes começou a 
estudar perfil dos consumidores e o seu entorno, 
onde havia muitas escolas. Ele então redesenhou 
o PDV para melhorar a exposição dos produtos, 
ordenando-os de acordo com as preferências da 

clientela, mas ofereceu serviço diferenciado, 
inclusive de delivery. Quem trabalha fora achou 
o máximo, podia enviar sua lista por e-mail ou 
SAC e o supermercadista montava o pacote e o 
cliente  pegava na loja ou recebia as compras em 
casa”, exemplifica. No caso, houve aumento de 
40% nas vendas do segmento.  

Conforme dados da Connect Shopper, em 
torno de 20% da população valoriza o preço baixo. 
Mais de um terço dos consumidores é composto 
por buscadores de novidades e inovação. O custo 
não é tão preponderante quanto a experiência de 
compra. O outro grande grupo envolve pessoas que 
querem agilidade no atendimento, entrada e saída 
rápida. Elas até preferem pagar mais, desde que 
encontrem seus produtos logo. “Daí a importância 
de conhecer o público frequentador da loja, para sa-
ber quais itens e marcas terão melhor desempenho 
e como posicioná-los nas gôndolas. Para chamar a 
atenção das crianças, é bom destacar as estampas 
com personagens de desenhos animados, games e 
super-heróis”, sugere. Quando as mães vão com os 
filhos ao súper, gastam entre 15% e 30% a mais. 



leite, a lactose é um açúcar 
que depende de uma enzima chamada lactase para 
ser digerida. Essa enzima diminui no organismo com 
o passar dos anos, podendo tornar o leite e produtos 
derivados dele alimentos de difícil digestão.

O termo tem ganhado evidência nos últimos 
anos. Todo mundo ouve falar em intolerância à 
lactose, que designa a condição de pessoas que 
já não conseguem mais digerir produtos lácteos 
(leite e derivados). Esse problema pode causar 
inúmeros desconfortos, como distensão abdomi-

nal, flatulência e diarreia. Os sintomas de into-
lerância à lactose surgem quando a quantidade 
de lactose que chega no intestino é superior à 
capacidade intestinal de hidrolisá-la.

O grau de intolerância varia de pessoa para 
pessoa, sendo que o consumo de produtos sem 
lactose deve ser orientado por um médico ou 
nutricionista. A maioria das pessoas intoleran-
tes à lactose é capaz de consumir pelo menos 
algumas gramas de lactose por dia (aproxima-
damente 10g), estando dessa forma liberado o 
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Lácteos para 
todos os gostos

Queijo, leite condensado, doce de leite, iogurtes. A lista de 

delícias lácteas é extensa e saborosa, mas até pouco tempo 

era uma tortura para quem tem intolerância à lactose
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consumo de queijos maturados, por exemplo, já 
que a lactose é naturalmente eliminada em seu 
processo de maturação.

Tão disseminadas quanto o termo intolerância 
à lactose são as linhas de produtos com lactose redu-
zida, cada vez mais presentes no mercado. A enzima 
lactase é obtida a partir da fermentação do leite em 
laboratório pelo micro-organismo aspergillus niger, 
em condições controladas, gerando uma espécie de 
caldo. Este caldo passa por um processo de purifi-
cação para retirar somente a enzima lactase.

Assim começa a ser ofertada mais opção para 
esse público específico, que já não precisa mais 
abrir mão dos inúmeros benefícios do leite e seus 
derivados, como proteínas, cálcio e riboflavina. 

Novidades fresquinhas

Pensando nos intolerantes à lactose, a 
indústria láctea tem investido em linhas especí-
ficas, o que tem garantido ao consumidor mais 
opção nas gôndolas dos supermercados. 

A Cooperativa Santa Clara, que lançou 
sua linha recentemente, conta com queijos 

Minas Frescal e mussarela, além do leite 0% 
Lactose. As novidades mais recentes na gama 
desses produtos oferecidos pela Santa Clara 
são o Doce de Leite e Nata, ambos sem lac-
tose, mas cheios de sabor. 

Em potes de 400g, o Doce de Leite 0% 
Lactose mantém o sabor e a cremosidade do 
doce de leite tradicional, em versão especial 
para quem não pode consumir lactose. Já a 
Nata 0% Lactose vem em versão de 200g, 
também mantendo o sabor e cremosidade 

Os produtos são feitos a partir da hidrólise (quebra) 
da lactose no leite por meio da enzima lactose
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do produto original. Além disso, podem ser 
incorporados nas mais diversas receitas.

As versões zero lactose da Santa Clara 
são produzidas a partir da hidrólise (quebra) 
da lactose no leite, através da enzima lacta-
se. Algumas características específicas dos 
produtos sem lactose são encontradas nos 
queijos: leve escurecimento em virtude do 
aquecimento e também um sabor levemente 
mais adocicado, além da alta digestibilidade 
por conta da quebra da lactose. O Queijo 
Minas Frescal Zero Lactose é vendido em 
versões de 330g e o queijo Mussarela Zero 
Lactose vem em duas versões: fatiado com 
150g e em formas de 3,5Kg.

Outra marca gaúcha que investiu nos 
produtos sem lactose foi a Cooperativa Piá, 
que tem na sua linha o leite fresco Zero 
Lactose, nas versões integral e desnatado. 
Mais conhecido como “leite de saquinho”, 
o leite fresco comum tem validade de cinco 
dias. O leite fresco da Piá passa por um 
tratamento especial em um equipamento 
importado da Alemanha, que elimina 98% 
das bactérias e permite que a bebida tenha 
validade de até 12 dias dentro de uma 
embalagem cartonada.

A marca Pirancanjuba investiu recen-
temente na ampliação da sua linha zero lac-
tose, que agora conta com Creme de Leite 
UHT Zero Lactose, Leite Condensado à 
base de leite de vaca Zero Lactose e Doce 
de Leite Zero Lactose, além do leite Pira-
canjuba UHT Zero Lactose, que já estava 
disponível no mercado. 

Alergia ou intolerância?

Na infância, quando boa parte da dieta é 
à base de leite, qualquer reação ao alimento 
preocupa os pais. Por isso, é importante que o 
primeiro passo seja fazer o diagnóstico correto. 
A vice-presidente da Sociedade de Pediatria do 
Rio Grande do Sul, Cristina Targa Ferreira, escla-
rece que as crianças só têm intolerância à lactose 
quando, por uma lesão intestinal extensa, perdem 
a lactase, enzima presente no intestino.

“A intolerância à lactose ocorre nos casos 
de doenças, como as gastroenterites graves, 
mas não é comum. Tem muita lactose no leite 
materno e nenhuma criança se torna intolerante 
ao leite materno. A intolerância à lactose é um 
fenômeno de pessoas mais velhas, em geral, 
adultos, pois as pessoas perdem a enzima lactase 
com o passar dos anos”, afirma.

Já a alergia é um fenômeno diferente, em que 
há formação de anticorpos contra a proteína do 
leite, pois identificam essas proteínas como estra-
nhas e reagem contra elas. Dependendo do caso, 
a reação pode ocorrer entre os primeiros minutos 
até duas horas após a ingestão do leite e pode levar 
ao choque anafilático. “Alergia é mais comum no 
primeiro ano de vida e é contra a proteína, sendo 
um fenômeno imunológico, com anticorpos. A 
intolerância é contra o açúcar do leite (lactose), 
ocorre por falta de uma enzima, principalmente 
nos adultos. São dois fenômenos diferentes, que 
ocorrem em idades distintas e contra moléculas 
diferentes”, explica a médica. 

O tratamento da alergia à proteína do leite de 
vaca é basicamente a exclusão do alimento da dieta 
até a completa recuperação e amadurecimento 
do sistema da criança na defesa de entrada de 
proteínas estranhas. Ou seja, em geral, a alergia é 
transitória. E a reintrodução de produtos lácteos 
poderá ocorrer algum tempo depois. “Para as 
crianças alérgicas à proteína do leite de vaca e que 
mamam no seio materno, é indicado que a mãe 
faça a dieta sem leite de vaca ou derivados. O bebê 
deve seguir mamando no peito. Não suspender a 
amamentação é muito importante”, aconselha.

Para os bebês pequenos ou crianças maiores 
que não mamam mais no peito, o indicado é 
utilizar as fórmulas especiais para alergia, que se 
chamam fórmulas de hidrolisados proteicos ou 
fórmulas de aminoácidos.

Em crianças, principal 
rejeição contra lácteos 

ocorre por alergia
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supermercadista brasileiro decidiu 
agir para que propostas de seu interesse sejam 
consideradas prioridade no Congresso Nacional. 
Assim, por meio da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), incentivou e apoiou 
a formação da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do Comércio, Serviços e do Empreende-
dorismo, em abril. Desde então, a iniciativa vem 
registrando grande crescimento e importância, 
contando com o apoio de mais de 270 deputados 

o setor  e 30 senadores. A simplificação da carga tribu-
tária e a modernização das leis trabalhistas são 
as principais lutas do segmento.

A Frente Parlamentar Mista tem o apoio 
não apenas dos supermercados, mas de todas as 
demais entidades integrantes da União Nacional 
de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), 
quais sejam: Associação Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores (Abad), Associação Nacional 
de Materiais de Construção (Anamaco), Con-

Abras e outras entidades 

empresariais apoiam 

formação e trabalho da Frente 

Parlamentar Mista em Defesa 

do Comércio, Serviços e do 

Empreendedorismo. Iniciativa 

já congrega mais de um terço 

dos deputados na Câmara e 

dezenas de senadores
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federação das Associações Comerciais e Empre-
sariais do Brasil (CACB), Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping (Alshop), Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), além da própria Abras. 

“Queremos uma Frente efetiva, com ca-
pacidade de fazer pareceres, de defender com 
sustentação os interesses nacionais diante das 
necessidades de gerar emprego e renda”, diz o 
diretor de relações institucionais da Abras, Ale-
xandre Seabra. Para tanto, as entidades abaste-
cem os parlamentares de subsídios e dados para 
a aprovação dos projetos apoiados. Somando um 
faturamento de quase R$ 1 trilhão (R$ 837,7 
bilhões), com geração de 9,91 milhões de em-
pregos no país (20,3% dos empregos formais), 
as entidades encontraram boa receptividade no 
Legislativo. “Visitamos gabinete por gabinete, 
num trabalho de conscientização. Os deputados 
e senadores carecem de dados e embasamento 
para a tomada de posição, são mais de 5 mil pro-
jetos em andamento nas duas casas”, explica.

Os supermercados querem a simplificação 
tributária. “A colcha de retalhos do sistema 
tributário nacional onera muito as empresas. 
Temos conversado com pessoas de renome, 
especializadas na área, para avançarmos na ques-
tão. A unificação das alíquotas entre os estados 
já seria uma grande vitória”, conta Seabra. 

O setor também pleiteia a modernização 
das leis trabalhistas. “Nossa lei é de 1949 e foi 
feita pensando na indústria. Hoje muitas pessoas 
trabalham em casa, mas as regras de emprego em 
vigor engessam os vínculos. Como supermerca-
dista, às vezes fico impedido de ter mão de obra 
extra no sábado e no domingo, que representa 
40% das vendas”, exemplifica. 

Outra pauta importante ao autosserviço 
envolve o deságio dos tíquetes, dos meios de 
pagamento. “No caso dos cartões de crédito, o 
lojista brasileiro demora 30 dias para receber o 
dinheiro, enquanto que a média mundial é dois 
dias. É um absurdo!”, protesta o dirigente da 
Abras. “No voucher de alimentação do traba-
lhador, temos 6% de deságio. Como vou vender  
R$ 1 por R$ 0,94? Quem paga é o consumidor 
nos produtos, um problema sério e inflacionário, 
que penaliza especialmente o pequeno e o médio 
empresário”, finaliza. 

REVISTA AGAS Surpreende o senhor que uma Frente 

Parlamentar que represente setores tão importantes 

para o país tenha surgido apenas em 2015?

LB Foi neste ano a sua implantação, mas já existia an-
tes a Frente Parlamentar dos Serviços. Houve nessa 
legislatura uma ampliação dos horizontes, abarcando 
comércio e empreendedorismo. O apoio de grandes 
entidades empresariais, representando 67% do PIB 
nacional, mostra a dimensão do nosso trabalho.

REVISTA AGAS Quais pautas são prioritárias?

LB Nosso objetivo é defender demandas próati-
vas para os setores, como a simplificação da carga 
tributária. Recentemente, fizemos trabalho intenso 
contra a volta da CPMF. Em meados de outubro, o 
debate envolveu a regulamentação das gorjetas. Há 
atuação de bastidores na regulamentação do tra-
balho intermitente, que é pauta importante para o 
final de ano, com o emprego de temporários. 

REVISTA AGAS Como funciona o trabalho da Frente?

LB Nos reunimos na terça-feira ou quarta e fazemos 
um café da manhã. Expomos os trabalhos que estão 
tramitando no Congresso e elaboramos estratégias 
de ação junto aos demais deputados. Atuo forte-
mente na Comissão do Trabalho na Câmara, e lá 
barramos de início projetos prejudiciais ao comér-
cio e avançamos em questões de seu interesse. 

REVISTA AGAS Como se gerenciam as expectativas em 

relação à tramitação de propostas de interesse da 

Frente Parlamentar?

LB A representatividade da Frente, com mais de um 
terço da Câmara, agiliza a movimentação de propos-
tas. No caso do projeto sobre trabalho intermitente, o 
texto estava parado na mão de um deputado há mais 
de ano! Muitas vezes sofremos a oposição de sindi-
catos. A CUT, por exemplo, é contra a terceirização 
de mão de obra, não levando em conta que ela agrega 
competitividade ao país e gera empregos.

Luis Carlos Busato 
Deputado federal, vice-presidente para a Região 
Sul da Frente Parlamentar Mista em Defesa do 

Comércio, Serviços e Empreendedorismo
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de limpeza são antigos aliados 
de quem busca ambientes saudáveis. A preocupa-
ção em manter a casa, o trabalho e outros espaços 
protegidos de germes e bactérias data de pelo 
menos 7 mil anos. Acredita-se que os babilônios 
tenham feito a descoberta de que a água contami-
nada poderia causar doenças. Até a Idade Média, 
a população não possuía as condições básicas de 
saneamento: as moradias não eram abastecidas 
com água potável nem tinham tratamento de es-
goto. Inexistiam o hábito diário de tomar banho 
e a preocupação em lavar frequentemente cômo-
dos, salas, cozinhas, banheiros e outros espaços. 
Os egípcios, no entanto, criaram leis exigindo a 
higienização de cidades e residências.

Há mais de 2 mil anos, o médico grego 
Hipócrates reconheceu que a limpeza poderia 
evitar infecções. Os romanos acumularam muitos 

conhecimentos sobre saneamento, mas acaba-
ram não os colocando em prática. As cidades 
cresciam sem planejamento e a higiene pessoal 
era tão desconhecida que até mesmo os reis da 
Inglaterra se banhavam somente em ocasiões 
especiais, pouco mais de três vezes ao ano. Com 
isso, a expectativa de vida era de 30 anos. Naque-
la época, epidemias se tornaram comuns, como 
a peste negra que matou milhões de pessoas no 
século 15. Avanços na medicina e de estudos na 
área química fizeram com que a cultura dos povos 
fosse se modificando em prol dos benefícios da 
limpeza corporal e dos ambientes. 

O mais antigo dos produtos voltados a higie-
ne e limpeza que se tem notícia é o sabão comum.  
No século 2 d.C, ele denominava-se sapo e era 
muito apreciado nas termas de Roma. Mas foi 
somente no século 9 que o item passou a ser 
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Higienização em alta

Mercado brasileiro de produtos para pisos movimenta o setor de limpeza, 

arrecadando em torno de US$ 7,8 bilhões anuais. Segmento conta com 

diversas opções para manter ambientes protegidos 
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vendido para o consumo dos franceses, surgindo, 
assim, em Marselha, o primeiro sabão indus-
trializado. A partir dele, foram criados diversos 
produtos, entre os quais estão os limpadores e 
ceras voltados para pisos. Neste segmento se en-
contram, essencialmente, multipisos (limpadores 
com brilho), ceras líquidas autobrilho e pastosas 
industriais. O primeiro deles integra a classe dos 
multiúso, para a limpeza de variadas superfícies, 
como laminados, mármore, pedra, cerâmica ou 
porcelanato, aplicados diluídos em água. 

As ceras têm a função de melhorar o as-
pecto dos pisos, deixando-os brilhantes, além 
de manter uma camada protetora. Os principais 
tipos são as de carnaúba e de petróleo (consis-
tência mole e secagem lenta, dando brilho com 
a utilização de enceradeiras) e as sintéticas 
(forma um filme protetor de boa resistência, 
com secagem rápida e alto brilho). Além disso, 
os profissionais da área têm à sua disposição 
produtos complementares, como removedores 
de cera, desengordurantes, bases seladoras, de-
sengraxantes e impermeabilizadores.

Mercado brasileiro

Mesmo com a crise mundial, o seg-
mento de limpeza encerrou 2014 com um 
aumento no faturamento de 11,2%. Con-
forme a Associação Brasileira de Produtos 
de Limpeza e Afins (Abipla), no mesmo 
período houve ainda crescimento de 8,5% 
no volume de vendas, em comparação com 
2013. Dados da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) indicam que 3.151 
empresas estão autorizadas a atuar no ramo, 
sendo 1.239 liberadas nos últimos dez anos. 
A maioria delas está localizada em São Paulo 
(351), seguidas por Rio Grande do Sul (112) 
e Paraná (109).

Pesquisa da Nielsen, divulgada no 
Anuário 2015 da Abipla, mostra que pro-
dutos concentrados de limpeza (incluindo 
multiúso, limpador perfumado e limpeza 
pesada) possuem uma ampla penetração no 
mercado, com aumentos de 5,5% e 14,2% 
no ano passado, em produção e faturamento, 



respectivamente. Já o limpador de piso com 
brilho apresentou queda de 0,2% no volume 
comercializado e ao mesmo tempo teve alta 
de 11,4% na receita de 2014. A categoria 
de ceras também teve aumento de 3,8% no 
montante arrecadado, embora diminuísse 
5,3% em comercialização do ano passado, 
em relação a 2013.

Traçando o perfil de consumo do setor, 
a Kantar Worldpanel indica que o mercado 
de produtos de limpeza apresentou signifi-
cativo aumento em 2014, deparando-se com 
um consumidor mais seletivo. Na análise da 
empresa de pesquisa, o desempenho do setor 
entre 2013 e 2014 teve crescimento de 2% 
no volume médio de produção, verificando-se 
uma frequência menos estável do número de 
idas ao PDV por mês. Já o gasto médio por 
ato de compra aumentou 10%, assim como 
o tíquete médio: 17%. Quem mais consumiu 
produtos de limpeza em 2014 foi a classe AB 
(R$ 420,53) – um aumento de 49% no gasto 
médio anual, cujo total foi de R$ 339,72.

No ranking mundial do segmento, de 
acordo com a Euromotor, o Brasil se manteve 
em 2014 na 4ª colocação, com faturamento 
em torno de US$ 7,8 bilhões – crescimento 

de 17,3% no acumulado dos últimos cinco 
anos. O primeiro colocado são os Estados Uni-
dos, movimentando US$ 25,5 bilhões no ano 
passado. Reflexo da conjuntura econômica, 
verifica-se ainda o declínio nas exportações 
do setor entre 2013 e 2014 (-US$ 27,8 mi-
lhões), fechando o ano passado com 130 mil 
toneladas de produtos comercializados fora 
do país. Ao mesmo tempo, entraram no Brasil 
231,1 mil toneladas de itens estrangeiros, que 
renderam US$ 724,7 milhões em 2014. 

Polimento redobrado

or muito tempo, donas de casas e demais profissionais da limpeza contaram com uma grande aliada 
no polimento de pisos: a enceradeira. O eletrodoméstico passou a ser fabricado no Brasil na década 
de 1950, por marcas como Epel (1951) e Arno (1953), para encerar superfícies de madeira, cerâmica 
e outros materiais, substituindo o esfregão. A cera, no entanto, era espalhada com as mãos, usando-se 
um tecido espesso e resistente. 

Desenvolvido inicialmente para uso doméstico, o aparelho era bastante comum nas casas de 
classe média, onde se lustravam desde os tacos da sala e quartos até os pisos vermelhos na cozinha e 
banheiro. Nos condomínios, inclusive, as escadas dos prédios eram enceradas.  Porém, o trabalhoso 
costume foi perdendo força. No século 20, com a população economicamente ativa crescendo e grande 
parte das mulheres trabalhando fora, o produto tornou-se uma relíquia que poucos ainda utilizam. 

Se por um lado o eletrodoméstico era barulhento e difícil de manusear, fazia parte do imaginário 
infantil, usado em brincadeiras que iam da tradicional “casinha” a “touro bravo” – batendo-se em 
todos os móveis e rodapé. Após o uso, as famílias tinham um grande cuidado para não riscar o chão 
lustroso, mantendo-se panos e tapetes de flanela ou lã na entrada das portas. Geralmente de grande 
porte, as enceradeiras contam com feltros, dispostos em discos e escovas, que são localizados em 
suas extremidades. Os modelos industriais surgiram na década de 1960 para áreas extensas de piso, 
até hoje usadas em supermercados, shopping centers e hotéis. Os modelos atuais também são usados 
como lavadoras e extratoras para os mais variados tipos de pisos, como frios, carpetes e granitos. 
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básico do varejo na prevenção 
de roubos e furtos nas lojas, o Circuito Fechado 
de TV (CFTV) nem sempre é usado com todo o 
potencial que oferece. Com o poder de identificar 
criminosos e gerar estratégias para reduzir perdas, 
as câmeras têm muitas vezes seu monitoramento 
abandonado, deixadas apenas para gerar uma im-
pressão de vigilância nos supermercados.

Segundo a pesquisa de perdas da Abras em 
parceria com o Provar/FIA (Programa de Adminis-
tração do Varejo/Fundação Instituto de Adminis-
tração), em 2013 o CFTV já era utilizado por 87% 

FTV: mais poderoso
do que aparenta
C

instrumento dos supermercados. Na pesquisa do ano passado, 
ele até foi desconsiderado nas perguntas, já que 
está disseminado por praticamente todo o setor. 

Mas, ainda assim, há quem não use direito, 
não monitorando as câmeras ou deixando o ser-
viço a “quem estiver livre” no momento. E é aqui 
que começa o erro, segundo Claudio Felisoni, 
presidente do Conselho do Provar e do Ibevar 
(Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e 
Mercado de Consumo). “Todo processo de pre-
venção de perdas deve se iniciar com o treinamen-
to dos profissionais. Ter alguém especializado no 

Treinamento e atenção no monitoramento por 

câmeras pode transformá-lo num recurso eficiente de 

prevenção e identificação e furtos, em vez de apenas 

peça decorativa nos supermercados
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monitoramento maximiza o que se pode tirar de 
proveito dessas tecnologias”, afirma o executivo. 
Segundo a pesquisa de perdas, apenas 52% dos 
supermercados realizaram treinamentos em pre-
venção de perdas – incluindo outras áreas que não 
o monitoramento por câmeras – no ano passado, 
número bastante aquém do ideal.

Não basta ter, é preciso saber

Para o CFTV, o treinamento envolve não 
só a operação das câmeras em si, mas também 
ensina a usá-las em favor da loja. “Se não há 
um operador na empresa, mostramos como 
ele monitora e recupera as imagens, e como 
imprimir a foto da pessoa que foi identificada 
furtando, por exemplo. Ter um profissional 
que saiba fazer tudo isso e fique atento já ajuda 
muito”, diz Hailton Santos, diretor de novos 
negócios da Gunnebo, uma das empresas que 
fornecem CFTV. Assim, mesmo que roubos 
ainda aconteçam com as câmeras sendo usa-

das, é possível identificar o ladrão e pegá-lo 
na próxima vez que tentar algo.

Como lembra Felisoni, horários de 
pico são naturalmente sugestivos à ação 
dos ladrões, que se aproveitam da grande 
movimentação para furtar. “Pilhas e itens 
de cuidados pessoais são alguns dos itens 
mais visados, além das carnes, que não são 
pegas nos detectores magnéticos”, cita. Mas 
o melhor é que os supermercados observem 
seus índices de perdas e identifiquem os 
produtos de alto risco (chamados de PAR), 
adotando maior atenção com eles. No 
estudo nacional da Abras, 53% dos super-
mercados afirmam tratar os PAR de forma 
diferenciada, e, destes, 49% reforçam o 
monitoramento a esses itens ou os inserem 
em áreas controladas/confinadas.

É claro que, ainda com alguém treinado 
e operando as câmeras, há o risco de a pessoa 
não estar atenta ou empenhada o suficiente 
na função. “Já vimos casos de operador que, 
em vez de monitorar, estava dormindo, ou até 
jogando videogame. É uma das coisas que mais 
desencorajam o investimento em CFTV”, 
lamenta o diretor da Gunnebo. Para resolver 
esse dilema de “quem vigia o vigia?”, algumas 
empresas instalam câmeras nas próprias salas 
dos operadores, e fornecedores oferecem o 
monitoramento remoto, operado por eles 
próprios, que alertam o supermercado quando 
houver algo errado.

Também não se pode esquecer do mo-
nitoramento noturno, já que mesmo com 
as lojas fechadas muitos roubos internos 
e externos ocorrem. Para isso, há câmeras 
com visão infravermelha, que continuam a 
monitorar mesmo no escuro, caso o estabele-
cimento apague as luzes. “Claro que depende 
da viabilidade para a empresa, que muitas 
vezes é pequena e não tem a necessidade de 
investir tanto se as perdas nem podem chegar 
a um valor alto. Mas é recomendável que se 
monitore a todo momento”, diz Felisoni.

Com todas essas ações envolvendo o 
CFTV, a Gunnebo estima ser possível reduzir 
as perdas em até 30%. “Só de estarem instala-
das, o efeito inibidor já reduz um tanto. Mas 
com o monitoramento constante e treinado, o 
impacto é muito maior”, afirma Hailton.

Números

Com o CFTV, podem-se reduzir as perdas em 

até 30%, segundo a Gunnebo.

Índice de perdas dos supermercados 

(Pesquisa Provar/FIA/Abras):

2012: 1,96% 

2013: 2,52%

2014: 2,98%

65% dos supermercados possuem área 

específica de prevenção de perdas

Categorias com mais perdas: bebidas 

alcoólicas, chocolates/chicletes/balas, higiene 

e perfumaria, desodorantes e açougue.
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Jaques Grinberg Costa Coach de vendas 

de Recursos Humanos enfrenta desafios 
diários, e administrar a gestão de pessoas é uma 
das grandes dificuldades das empresas. Alguns dos 
desafios são: as novas gerações de profissionais onde 
a liberdade e condições de criar valem mais que a 
remuneração; reter e motivar os talentos; treinar e 
qualificar; manter um clima adequado e agradável 
para todos e gerir gestão de conflitos internos.

Se entre as funções do RH estão adminis-
trar e manter uma provisão de recursos huma-
nos (colaboradores), desenvolver, capacitar e 
monitorar para depois recompensar, como atin-
gir os resultados esperados em tempos de crise 
econômica? Lembrando que a insegurança dos 
profissionais aumenta e a cobrança para atingir 
metas também. O momento é propício para as 
empresas avaliarem a sua estrutura organiza-
cional, política interna de trabalho e perfil de 
colaboradores que deseja manter e investir.

Um dos primeiros passos é alinhar a lide-
rança, pois todos os departamentos trabalham 
para um objetivo comum e único, o sucesso da 
empresa. Uma liderança alinhada e com o apoio 
do RH terá condições de potencializar os resul-
tados independentemente da situação econômica 
do país e do planeta. Se existem empresas do seu 
segmento ganhando mais dinheiro do que você, se 
existem profissionais da sua área ganhando mais 
dinheiro do que você, a culpa da sua situação atual 
é da crise ou é preciso mudar?

a área Se for preciso mudar, o RH é fundamental 
neste processo. Todas as mudanças atingem de 
alguma forma os profissionais, que no primeiro 
momento podem receber as notícias de forma 
negativa. As mudanças exigem que todos saiam 
da zona de conforto: quando as empresas mu-
dam, os colaboradores precisam mudar junto.

O trabalho do RH começa na pré-mudança, 
quando a ideia de mudar surge. Precisa entender 
tudo que irá acontecer, os passos da mudança, para 
preparar a comunicação e administrar os conflitos, 
acompanhar e avaliar os resultados relacionados a 
gestão de pessoas. Este processo é fundamental 
para manter e potencializar os resultados.

Aproveitando, se a comunicação de mudan-
ças com os colaboradores também é função do 
RH, o segredo para driblar esse período de crise 
econômica é manter uma boa comunicação, 
pontuando as ações e expectativas da empre-
sa. Uma comunicação falha pode prejudicar, 
e muito rápido, todo um processo, reduzindo 
os resultados e as vendas. É importante que as 
comunicações sejam coerentes com a política 
da empresa, e sempre que possível convém 
orientar os líderes antes do comunicado geral. 
Ter o apoio da liderança é um fator que fará a 
diferença na gestão e nos bons resultados.

Para ter um diferencial é preciso fazer 
diferente. Qual o seu diferencial?
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importância da área de RH em 
períodos de crise econômica 
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bem à empresa
C
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 gosta de ter funcioná-
rios ausentes no trabalho. “Fulano ficou doente de 
novo?”, perguntam, irritados. Mas boa parte também 
não quer perder tempo com ações de prevenção que 
possam significar, eventualmente, algumas horas de 
pausa nas atividades. “É perda de tempo, e tempo 
é dinheiro”, alguns dirão. No entanto, médicos e 
empresas que investem na saúde de seus funcionários 
mostram que essa é uma ótima atitude não só para o 
bem-estar deles, mas também para aumentar a pro-
dutividade na companhia e ainda reduzir custos.

 “As empresas têm dificuldade em perceber a 
importância disso. Um funcionário doente ou afas-
tado representa uma série de ônus, e a melhor forma 
de evitar é a prevenção”, afirma o vice-presidente 
da região Sul da Associação Nacional de Medicina 

nenhum gestor do Trabalho (Anamt), o médico Antônio Mário 
Guimarães. Custos maiores com planos de saúde, 
o pagamento por dias não trabalhados e a eventual 
realocação de alguém mal treinado para a função do 
colaborador que está ausente são alguns dos proble-
mas que o absenteísmo traz, segundo ele.

A lei obriga que as empresas com mais de 
50 funcionários mantenham serviços médicos 
periódicos para seus funcionários: exames básicos, 
como medição de pressão arterial e perguntas 
sobre o histórico de doenças ocorrem a cada dois 
anos – ou anualmente, no caso de posições e am-
bientes de maior risco. Mas, segundo Guimarães, 
o ideal é fazer mais do que isso. “Uma boa ideia 
para prevenção seria, a partir dos 40 anos de ida-
de, medir o colesterol dos funcionários”, sugere, 

Empresas que 

adotam uma cultura 

de promoção da 

saúde e prevenção 

de riscos reduzem 

ausências no trabalho 

e têm funcionários 

mais produtivos



lembrando que altos níveis da substância no sangue 
podem induzir a diversos problemas de saúde.

Ambiente saudável é essencial

Na rede de supermercados gaúcha Imec, 
com sede em Lajeado, os funcionários fazem 
exames periódicos, e ainda são avaliados sem-
pre que trocam de função ou retornam ao 
trabalho depois de afastamento. A empresa 
subsidia 50% dos planos de saúde da equipe e 
tem no seu Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) uma estrutura 
permanente para cuidar da saúde dos seus 
mais de 2.000 colaboradores. Uma das ações 
desse programa foi realizar intervenções em 
ambientes de trabalho que traziam riscos à 
saúde dos funcionários. “Diminuímos o nível 
de ruído de alguns geradores, instalamos 
sistemas de exaustão e restringimos acessos 
às câmaras frias, por exemplo”, cita Rosan-
gela Gomes Schmachtenberg, gerente de 
recursos humanos da rede. 

Essa é uma parte fundamental do tra-
balho de prevenção, segundo Guimarães. 
“O médico deveria sempre visitar a área de 
trabalho do funcionário para identificar os 
possíveis riscos, mas isso raramente aconte-
ce”, lamenta. Segundo ele, ruídos, alta quan-
tidade de poeira e temperaturas extremas 
são alguns fatores que podem trazer, a longo 
prazo, doenças aos trabalhadores.

As lesões físicas são outro ponto críti-
co para os supermercados. “Repositores e 
operadoras de caixa tendem a fazer esforços 
repetitivos no trabalho, ou adotarem posturas 
corporais inadequadas, trazendo grande risco 
ergonômico”, alerta o médico da Anamt. 
Campo que estuda as relações entre o ser 
humano e as máquinas no trabalho, a Ergono-
mia foi incorporada cada vez mais, ao longo 
dos anos, ao ramo da saúde ocupacional, para 
evitar lesões e outros problemas de saúde 
no ambiente profissional.  Não foi à toa que, 
entre as ações que promovem a saúde, o Imec 
criou também um Programa de Ergonomia. 
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“O programa motivou, por exemplo, a ade-
quação dos check-outs para que as operadoras 
ficassem mais confortáveis e seguras”, conta 
Rosangela. Ginásticas laborais periódicas nas 
áreas administrativas completa o ciclo de pre-
ocupação com o bem-estar dos colaboradores, 
assim como Comissões Internas de Prevenção 
a Acidentes em todas as lojas. 

Embora muitas vezes não possam ser 
previstos, os acidentes de trabalho são um 
grande causador de ausências no expediente. 
O Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social estimou em 711 mil as ocorrências em 
2013, mas uma pesquisa inédita do IBGE 
feita ano passado mostrou que esse número 
é muito maior. “Foram quase cinco milhões 
de acidentes. Isso porque muitas vezes a 
empresa não notifica o INSS de que houve o 
acidente, ou o funcionário está terceirizado ou 
não regularizado na carteira de trabalho”, diz 
Antônio Mário Guimarães. Fazer a prevenção 
de acidentes com atividades, orientações e até 
palestras aos trabalhadores traz benefícios in-
clusive financeiros. “Normalmente se paga um 
Seguro de Acidentes no Trabalho de 1% a 3% 
sobre a folha de pagamento, mas empresas que 
reduzem a quantidade de acidentes diminuem 
essa alíquota para 0,5%”, lembra o médico.

Cabeça também é importante

Guimarães também atenta para outro aspecto 
da saúde: o mental. “Os riscos psicossociais geral-
mente passam despercebidos. “Hoje há um aumento 
grande de doenças mentais, como distúrbios de 
ansiedade e depressão, e aos poucos se conhece mais 
a ligação disso com o trabalho”, alerta o profissional, 
citando jornadas excessivas de trabalho e cobranças 
constantes por produtividade entre os fatores que 
geram esses problemas. 

Como nesse caso não há como identificar a 
causa da doença em exames, empresários costumam 
não se responsabilizar pela saúde mental de seus 
colaboradores. Mas negligenciar essas doenças pode 
levar a ausências prolongadas no futuro, ou à perda 
de funcionários. Entre as ações básicas para evitar isso 
estão manter um ambiente aberto ao diálogo, uma 
ouvidoria para conhecer as queixas dos colaboradores 
e não abusar das horas extras. “Procuramos manter 
ambiente de trabalho mais inclusivo e motivador, 

pois sabemos que isso tem impacto significativo no 
bem estar dos nossos profissionais, reduzindo suas 
incertezas e consequentemente o estresse”, conta 
Rosangela, do Imec.

São diversos os benefícios alcançados pelo Imec 
com suas ações preventivas. Apenas quatro acidentes 
de trabalho aconteceram neste ano na companhia, 
que ainda diminuiu sua taxa mensal de absenteísmo 
de 4,02% para 2,12% em outubro. Ou seja, a cada 
100 presenças de funcionários no trabalho, há apenas 
duas ausências. E poucas ausências significam maior 
produtividade. Mas a maior vantagem, segundo a 
gerente de RH da rede, é a confiança que o fun-
cionário acaba depositando na empresa. “Quando 
as pessoas recebem suporte para exercerem suas 
atividades, estabelecem uma relação positiva com 
o empregador, e querem permanecer trabalhando 
conosco”, comemora. Junto a outros benefícios, 
como programas de qualificação e participação nos 
resultados, essas ações levaram o turnover mensal 
médio do Imec a cair de 8,2%, no ano passado, para 
5,8% em 2015. É aquela velha máxima que todos 
conhecem, mas muitos ainda esquecem: prevenir é 
sempre melhor que remediar.

Alguns cuidados para 
se tomar nas empresas

Crie um programa de saúde ocupacional 

permanente, com processos padroniza-

dos e ações periódicas. 

Verifique periodicamente níveis de ruído, 

poeira, iluminação e temperatura nos 

ambientes de trabalho. 

Ginástica laboral ajuda, mas não sozinha. 

Deve fazer parte de um programa maior 

de ergonomia, que deve verificar a pos-

tura no trabalho.

Saúde mental também é importante. Pres-

são demasiada e jornadas estendidas de 

trabalho geram estresse e ansiedade.

Lembre-se: mais do que o benefício 

imediato, vale a produtividade a longo 

prazo. Uma falta no trabalho para ir ao 

médico pode significar menos ausências 

no futuro, quando um problema aparecer 

inesperadamente.
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foi fundado no dia 4 de novembro 
de 1965 pelo casal Jacy Ludgero e Elzina Pfitscher. 
O estabelecimento ficava localizado na avenida 
Protásio Alves, em Porto Alegre, e era voltado para 
o setor atacadista. O casal comercializava produtos 
básicos, como milho, arroz e feijão para os pequenos 
armazéns da região. A dinâmica de trabalho dos pro-
prietários era igual à dos demais atacados. Eles com-
pravam os alimentos, empacotavam e vendiam em 
fardos. Além do atendimento no balcão, a empresa 
tinha vendedores de rua que coletavam os pedidos 
para posteriormente realizarem a entrega. 

A primeira grande dificuldade do Gecepel 
foi na década de 1970, com a entrada no Brasil da 
rede atacadista Makro, que possuía um sistema de 
atendimento de autosserviço. Então, Jacy e Elzina 
aproveitaram um outro terreno da família – tam-
bém na avenida Protásio Alves – onde hoje fica a 
matriz da empresa e montaram um novo atacado. 
Além da nova sede, eles passaram a oferecer o aten-
dimento de autosserviço, em 1981. “A preocupação 
sempre foi acompanhar as mudanças do mercado 
para melhor satisfazer os clientes”, afirma o sócio 
-proprietário do Gecepel, Paulo Pfitscher.

Outra reinvenção foi necessária quando as 
indústrias começaram a vender direto para os 
minimercados, no final da década de 1980. Para 
se adaptarem às dificuldades, os donos fizeram 
muitos estudos, pesquisas, participaram de con-
sultorias do Sebrae e, em 1999, decidiram inves-
tir no setor varejista, voltando as suas atividades 
para o consumidor final. Atualmente, o Gecepel 
possui quatro lojas em Porto Alegre, conta com 
290 funcionários e é gerenciado pelos filhos dos 
fundadores: Ana, Karin e Paulo Pfitscher. 

Além do cuidado no atendimento aos 
clientes, o supermercado tem uma preocupação 
social e ambiental. Há mais de cinco anos, a em-
presa possui parceria com o programa Sesc Mesa 
Brasil, em que os excedentes de hortifrutigran-
jeiros são recolhidos e doados para instituições 
sociais. A sustentabilidade também é uma das 
bandeiras do Gecepel, tanto que no seu site há 
o espaço ecodicas, que ensina os consumidores a 
terem atitudes sustentáveis no seu dia a dia.

Para comemorar os seus 50 anos, a rede 
está oferecendo uma série de descontos, até 
dezembro, em diversas linhas de alimentos, 
produtos de higiene e limpeza. Além disso, a 
promoção especial de aniversário sorteará 200 
vale-ranchos de R$ 150, no dia 3 de dezembro, 
entre os consumidores que comprarem nas lojas 
do grupo. “O foco do trabalho é o cliente. Não 
importa se é uma ou quatro lojas, a simplicidade 
e a proximidade nas relações com o público é 
o nosso ideal, e no aniversário não poderia ser 
diferente. Nosso maior presente é ver os com-
pradores felizes”, ressalta Pfitscher.

Simplicidade 
que faz história

Neste ano, o supermercado 

Gecepel, de Porto Alegre,  

completa 50 anos. O negócio 

que começou com um pequeno 

atacado, hoje conta com 

quatro lojas na capital gaúcha 

destinadas a todos os tipos de 

consumidores

o gecepel
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A Flópi Diet, bala sem açúcar mais vendida do 
Brasil, vai ganhar estampas novas na sua embalagem. 
A Vintage Collection chega ao mercado com 40 
imagens de pin-ups figurando a nova coleção de 
latinhas. A nova coleção será limitada e estará dispo-
nível nos sabores Morango, Uva, Cereja e Laranja, e 
cada sabor receberá dez variações de imagem. 

A Nescafé anunciou o 
lançamento da mais nova 
bebida láctea da marca, o 
Smoovlatté. O produto já 
é sucesso mundo afora e 
chega ao Brasil com fórmula 
exclusiva. O Smoovlatté une 
café com leite a um toque de 
chocolate, tudo isso em uma 
bebida gelada de 270 ml, 
pronta para consumo. 

 A Pantene resolveu ampliar o seu 
leque de produtos para cabelo e trou-
xe a Ampola Advanced Keratin Repair, 
da coleção Pantene Expert Collection. 
Destinada a cabelos danificados, o 
produto recupera a fibra capilar e ofe-
rece proteção da queratina natural do 
cabelo, reduzindo frizz, dando brilho 
superior e resistindo a maiores danos 
mecânicos e químicos.

FLORESTAL Sem 
açúcar, mas com muita graça

NESCAFÉ Novidade 
internacional PANTENE Revitalização 

em uma ampola

A Di Hellen lança neste mês a linha Sunprotec, 
para o verão 2016. A linha incluirá loções protetoras 
FPS 15, 30 e 50, loções bronzeadoras FPS 6, spray 
óleo bronzeador FPS 6, spray protetor solar FPS 15 e 
30, gel hidratante pós-sol e protetor facial diário FPS 
30. Os produtos são hipoalergênicos e auditados pela 
Anvisa, além de não serem testados em animais. 

DI HELLEN Preparação 
para o verão

A Gourmet Brasil lançou a sua própria mistura pronta para Crepioca, união da 
tapioca com ovos. O produto é um pioneiro no segmento, pois é o único no mercado 
a não conter glúten nem lactose, além de ter baixo teor de sódio e não levar óleo ou 
gorduras no seu preparo. A Crepioca é feita da mistura de ovos e féculas de mandioca 
e batata, e para seu preparo basta adicionar água. 

GOURMET BRASIL Crepioca
 para todos
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A Alho Planalto, empresa no ramo de condi-
mentos, lançou o tempero pronto Limão e Ervas, 
voltado para o seu uso em carnes no geral. Com 
a embalagem prática de 100g, o tempero busca 
uso funcional para o consumidor, com dosador na 
ponta para evitar desperdício e sujeira na hora de 
preparar o prato. O Limão e Ervas combina com 
qualquer tipo de carne, mas há a preferência para 
carnes brancas e omeletes, podendo ser utilizado 
tanto no preparo quanto na receita pronta.

ALHO PLANALTOLimão
 e ervas no potinho

Atendendo a pedidos de consumidores e restau-
rantes, a Tirol lançou a sua própria linha de queijo 
cremoso, o Cream Cheese. A receita do produto 
mistura alta qualidade, sabor e leveza, resultando em 
uma novidade única no mercado. O Cream Cheese 
da Tirol será comercializado em embalagens de 150g 
(para as gôndolas dos súperes) e de 3,5kg (para servir 
melhor às necessidades do food service).

TIROL Lançamento 
cremoso da Tirol 

Para o segundo semestre, a Kunzler, empresa consa-
grada no ramo alimentício, apresenta suas duas novidades: 
o Kunzler Snack e a Batata Palha Kunzler. O Kunzler Snack 
são salgadinhos de trigo folhados, sequinhos e crocantes, 
estão disponíveis nos sabores queijo e tradicional. A 
Batata Palha Kunzler teve a sua embalagem reformulada 
em sachês de 80g e 120g, e é perfeita para colocar no 
cachorro-quente, strogonoff ou risoto. 

KUNZLER Salgadinhos 
de cara nova

A Brasil Kirin, uma das marcas de bebidas mais conheci-
das no país, apresentou uma série de novidades no seu néctar 
de frutas, o Fruthos. O novo posicionamento e a alteração 
de identidade visual do produto são as principais mudanças, 
nas quais há a aproximação do consumidor por meio de uma 
comunicação mais otimista, leve e alegre. As novas embalagens 
dão mais destaque para a essência do néctar: as frutas e a ‘caixa 
de madeira’ que as carrega, dando assim mais naturalidade à 
marca. O Fruthos é vendido nas versões de 1l e 335 ml. 

BRASIL KIRINFruthos
 com aparência mais natural
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Caroline Vaz Promotora de Justiça do Ministério Público Estadual 

século 21 as relações de consumo 
inserem-se no panorama da globalização e na neces-
sidade de serem abordadas de forma interdiscipli-
nar. Assim, o direito, a economia e a sociologia são 
ramos que se complementam para explicar alguns 
fenômenos que acarretam mudanças no compor-
tamento humano, à sua saúde e à própria vida.  
Considerando-se o estudo da chamada “Sociedade 
de Risco”, é possível constatar como a sociedade de 
consumo faz parte desse contexto maior, cuja defi-
nição mais difundida foi a de Ulrich Beck, segundo 
o qual a sociedade contemporânea vive o paradoxo 
da modernidade reflexiva, cujas consequências dos 
avanços científicos e tecnológicos ainda não são 
totalmente conhecidas. Daí, o risco ao homem.  

A questão das diversas substâncias utilizadas 
nos alimentos industrializados expõem a socieda-
de a uma série de problemas de saúde, sem que 
ela perceba. Portanto, assume especial relevância 
o direito à informação dos consumidores para 
que, tendo acesso a esta da forma mais adequada 
e clara, como direito básico – art.6º, III, CDC 
(Lei 8078/90), possam se emancipar e ser fiscais 
da qualidade dos alimentos que consomem. O 
direito do consumidor à segurança alimentar – 
conjunto de atuações relacionadas aos alimentos 
que visam a precaver efeitos adversos à saúde e 
à vida humana – é tarefa do Poder Público, e da 
sociedade em geral, quanto à fiscalização acerca 
dos alimentos adequados ao consumo humano. 
Assim, a segurança alimentar é dever dos for-
necedores (art. 3º. do CDC), mas também dos 
consumidores (art. 2º,17 e 29 CDC) no momento 
de conferirem as substâncias que compõem o 

em pleno alimento antes de adquiri-lo, além do prazo de 
validade, armazenamento adequado, etc., deven-
do cobrar dos responsáveis o cumprimento de 
seus direitos, e denunciá-los quando indiferentes 
a esses problemas. Por outro lado, caso os danos 
econômicos, à saúde ou à própria vida venham a se 
concretizar haverá a necessidade de se recorrer aos 
órgãos essenciais à Justiça, com base na respon-
sabilidade civil e suas funções, inclusive punitiva 
e dissuasória, buscando a reparação e evitar que 
o alimento impróprio pela composição ou pela 
falha na informação não volte a ser vendido, de 
acordo com as normas do Código de Defesa do 
Consumidor, Código Civil (Lei nº 10406/02) e 
atos normativos próprios da área alimentar. 

O sociólogo Anthony Giddens refere que “o 
mundo moderno vive um paradoxo, pois para ter 
uma vida com prazer e segurança a sociedade é, 
contraditoriamente, desafiada por novos riscos que 
se desdobram da capacidade tecnológica, a qual 
anuncia uma suposta máxima qualidade para as vidas 
humanas”. Nesse sentido, a intenção é utilizar essas 
funções da responsabilidade civil para prevenir danos 
e punir civilmente o causador do prejuízo concreto 
ou abstrato (mas provável) à saúde e vida humana 
pelo comportamento ilícito, inclusive por propiciar 
falta de informação adequada quanto aos componen-
tes dos produtos nas embalagens, rótulos e gôndolas. 
E, ainda, dissuadir o mesmo e outros fornecedores 
de repetirem tal conduta. Não se pode abrir mão 
do direito fundamental à informação como forma 
de proteger os consumidores para, acima de tudo, 
não permitir que os avanços da modernidade gerem 
reflexos negativos irreversíveis.

egurança alimentar:direitos 
e responsabilidades  
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Ana Helena da Cunha Maia  Médica Veterinária da Vigilância Sanitária de Porto Alegre

de alimentos e as mais 
diversas técnicas aplicadas para esse fim fazem 
parte da eterna luta entre o homem e os outros 
seres vivos na tentativa de obter as calorias e os 
nutrientes provenientes dos alimentos. O alimen-
to carrega consigo o binômio saúde-doença, ou 
seja, dependendo da forma como for transpor-
tado, manipulado, acondicionado, conservado e 
exposto ao consumo, poderá causar doença para 
quem for consumi-lo, DTA (Doença Transmitida 
por Alimento), a qual é uma das importantes 
causas de morbidade e mortalidade no mundo. 
Anualmente mais de 30% da população tem DTA 
(em países industrializados). 

Nos Estados Unidos aproximadamente 48 
milhões adoecem e representam US$ 15,5 bilhões 
em encargos econômicos anualmente. No Brasil 
anualmente morrem 6 mil pessoas vítimas de 
DTAs. As bactérias responsáveis são patogênicas 
e tem tropismo por alimentos de origem animal, 
os quais possuem proteína nobre e alta atividade 
de água, e um fato importante é que essas bac-
térias não alteram o sabor, cor, textura e odor 
dos alimentos; portanto, podemos ingerir um 
sanduíche e jamais por meio dos nossos sentidos 
(olfato, paladar, visão) poderemos identificar a 
presença dessas bactérias. As bactérias que alteram 
cor, sabor, textura em alimentos são chamadas de 
deteriorantes e tem ação apenas no alimento. 

Os supermercados trabalham com diferentes 
tipos de alimentos, diferentes formas de conser-
vação (resfriados, congelados e em temperatura 
ambiente, por exemplo) e formas de exposição. 
Para que esse segmento de serviço de alimentação 
oferte alimentos seguros ao consumidor todos os 

a conservação dias, proprietários e colaboradores fazem esco-
lhas. Primeiramente é importante que tenham 
claro o conceito de alimento seguro, o qual não 
apresenta perigos físicos, químicos e biológicos 
que possam causar danos à saúde da população. 
Lavagem correta das mãos é um fator importante; 
de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 
60% da população mundial são portadores as-
sintomáticos da bactéria Sthaphylococus aureus 
(a qual está presente na cavidade oral e nasal, 
na pele e cabelos), sendo a segunda bactéria 
responsável pelos surtos de DTAs no Brasil e no 
Rio Grande do Sul. 

O colaborador deve lavar as mãos e o gestor 
deve providenciar condições para que esse procedi-
mento ocorra de forma eficiente. É preciso escolher 
fornecedores que tenham alvará sanitário e medir 
a temperatura dos alimentos resfriados e congela-
dos quando chegam do fornecedor e quando são 
armazenados e expostos à venda. O colaborador é 
responsável pela medição e registro da temperatura, 
e o gestor em fornecer os instrumentos para que 
esses procedimentos possam ocorrer, e selecionar 
fornecedores que tenham alvará. Equipamentos 
limpos, em bom estado de conservação, de fácil 
higienização e à prova de entrada de pragas; a 
responsabilidade pela limpeza é do colaborador e 
as demais questões ficam a cargo do gestor. Lem-
brando que a saúde é o bem mais precioso que o ser 
humano possui, e o alimento deve ser uma fonte de 
fornecimento de nutrição de forma a manter o cor-
po saudável. Ressaltando que escolhas erradas irão 
acarretar prejuízo na vida da população, podendo 
inclusive levar a óbito. Escolhas corretas são feitas 
por meio do conhecimento, do comprometimento 
e da responsabilidade.

A limento seguro: uma 
questão de escolha
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representantes

Associação Gaúcha de 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320

CEP 90240-610

Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 2118-5200

www.agas.com.br

agas@agas.com.br
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Antônio Cesa Longo
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Ademar Pedro Cappellari 
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Cláudio Zaffari 

José Humberto Tischler 

Sérgio Zaffari

Diretores
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Leonardo Taufer
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Manuel Ademir Pereira 
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Paulo Fernando Pfitscher

Pedro Jacó Schneider

Raymundo Renero Beltrame Neto

Ugo Dalpiáz

Representantes junto à Abras
Antônio Cesa Longo

Cláudio Zaffari

Presidente do Agas Jovem
Matheus Viezzer
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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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