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Trilhando o 
caminho certo

de coroação das empresas que mais 
se destacaram no Ranking Agas 2015, ocorrida em abril 
no Grêmio Náutico União, foi uma síntese do trabalho 
do setor supermercadista gaúcho. Nosso segmento está 
no caminho certo: nunca buscou reservas de mercado, 
atende 100% dos lares gaúchos, emprega mais de 94 
mil pessoas e, com cerca de 4.400 lojas, conseguiu re-
gistrar um crescimento nominal de 8,6% ano passado. 
Objetivamente, isto significa uma pequena queda real 
de 1,9% nas vendas. Ou seja, temos as credenciais para 
buscarmos melhores condições de renda aos nossos 
clientes, que são as pessoas que pagam os nossos salá-
rios e alavancam os investimentos. Acreditamos que 
o poder emana do povo: nosso segmento está sempre 
aprendendo com este consumidor cada vez mais exi-
gente, obrigando-nos a sermos mais eficientes. 

Estamos diante de um cenário político-econômico 
difícil, mas não vamos recuar. Seguiremos com projetos 
de interiorização e de fomento de negócios em todo o 
Estado, ainda que alguns destes eventos sejam defici-
tários para a Agas. Se precisarmos operar no vermelho 
em algum evento para alavancar o crescimento dos 
supermercadistas e fornecedores, assim o faremos. 
Não abrimos mão do conceito de que uma economia 

a  cerimônia só é forte quando todos os setores crescem juntos. 
De nada adianta o varejo pujante com uma indústria 
fraca, por isso conclamamos os fornecedores regio-
nais a participarem de nossos encontros e buscarem 
diferenciais, novos clientes e oportunidades. Somos 
incentivadores e parceiros da indústria gaúcha.

Gostaríamos de frisar o trabalho feito pelo Mi-
nistério Público Estadual, especialmente por meio 
da promotora Caroline Vaz, para que busquemos 
sempre, no diálogo com todas as pontas da cadeia, 
a solução para os problemas. Em abril, realizamos 
seminário sobre Segurança Alimentar, a fim de sanar 
as dúvidas do varejo com relação às atividades de 
fiscalização de saúde, sendo iminente e necessária a 
unificação dos processos entre municípios, Estado e 
União. Antes, já havíamos concretizado parcerias de 
sucesso com o MP, como no case das sacolas plásticas 
e no Projeto De Olho na Validade. E novas ações 
certamente virão. Mesmo com dificuldades, o varejo 
supermercadista mais uma vez cresceu acima da 
economia do RS em 2015, espelhado nos modelos 
de sucesso que agraciamos com o prêmio Ranking 
Agas 2015. Que em 2016 essas empresas sigam 
sendo inspiradoras para todos. Boa leitura!
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ia primeiro advogado atuan-

te no Rio Grande do Sul a presidir a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB Nacional) 
em 85 anos de história, Cláudio Lamachia 
recentemente esteve nas manchetes da mídia 
pela entrega de um pedido institucional de 
impeachment da presidente Dilma Rousseff à 
Câmara Federal. A OAB cita como motivo as 
pedaladas fiscais, renúncias fiscais ilegais em 
favor da Fifa e a intenção de beneficiar um 
aliado, alvo de investigação judicial. Na visão 
de Lamachia, o crime de responsabilidade 
restou configurado. A entidade também ga-
rante que vai cobrar a apuração das suspeitas 
que recaem contra todos os envolvidos, sejam 
eles quem forem. “A política brasileira precisa 
passar por um processo de depuração”, defen-
de Lamachia. Nesta entrevista, entre outros 
assuntos, o representante da advocacia ataca 
o fundo partidário que retira dinheiro de áreas 
necessitadas e diz que o Brasil é incompetente 
na aplicação dos recursos provenientes da alta 
carga tributária. “Cobra-se muito, entrega-se 
pouco”, pontua.

Revista agas Quais os principais desafios da sua 

gestão frente à OAB Nacional?

CL Temos dois eixos principais de atuação. 
Um no plano corporativo, de defesa das 
prerrogativas, valorização dos honorários 
e melhoria da prestação jurisdicional. 
Exemplo disso é o nosso trabalho em busca 
da aprovação de um projeto de lei que 
criminalize a violação das prerrogativas 
dos advogados, que são na verdade uma 
garantia de respeito aos direitos de toda 
a sociedade. Estamos empenhados em 
demonstrar à sociedade a importância 
do papel do advogado para a democracia 
e fortalecimento do estado democrático 
de direito, além de desenvolver ações 
específicas em defesa dos direitos 
humanos e do meio ambiente e criar 
um portal nacional de prerrogativas. 
Queremos intensificar uma campanha pelo 
aumento da capacidade instalada do Poder 
Judiciário. Há hoje inúmeras comarcas 
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sem juízes, sem servidores. É uma 
vergonha um processo simples demorar 
um ano para ser consumado. O cliente 
vai cobrar do advogado pela morosidade, 
mas a culpa é do sistema. O segundo eixo, 
este ligado mais diretamente à defesa 
dos interesses da sociedade, está em 
pleno andamento. Colocamos na rua uma 
campanha contra o aumento de tributos, 
em especial a criação da CPMF. Em 
tempos de ajuste fiscal, no qual o governo 
afirma como única saída recriar o imposto, 
contraditoriamente se vê o aumento 
absurdo do fundo partidário. Vamos 
fazer tudo o que estiver ao nosso alcance 
para mobilizar a sociedade civil contra 
qualquer proposta que pretenda colocar 
a mão no bolso do cidadão, aumentando 
a carga tributária que já é gigantesca. 
Conseguimos recentemente que a Anatel 
revisse a decisão que permitia o corte 
da franquia de internet banda larga por 
parte das operadoras. Outra campanha 
que iniciaremos é a de conscientização 
da sociedade da importância do voto e 
da cobrança permanente sobre os eleitos, 
assim como estamos lançando no Brasil 
inteiro comitês para combater o caixa 2 
em campanhas eleitorais. O Brasil tem 
uma oportunidade de ouro para criar um 
novo padrão ético na política. 
 

Revista agas A OAB foi decisiva no processo de 

impeachment do Collor, que culminou em sua 

renúncia. Qual o papel da OAB frente ao atual 

cenário político do país?

CL A Ordem jamais se furtou de 
posicionar-se a favor do cidadão, das 
garantias constitucionais e do Estado 
Democrático de Direito. Não será agora, 
em meio a um período tormentoso, que 
faltaremos. A OAB cobrará a apuração 
das suspeitas que recaem contra 
todos os envolvidos, sejam eles quem 
forem, do partido que for. É preciso 
apurar, encontrar os culpados e punir. 
Mas tudo dentro da lei, das regras do 
Estado Democrático de Direito. Os 
investigados e os réus precisam ter 
direito à ampla defesa e ao devido 
processo legal, e os advogados precisam 
ter suas prerrogativas asseguradas e o 
direito de trabalhar com liberdade. O 
processo deve ser conduzido seguindo 
todo o procedimento legal, sem pular 
etapas. Ninguém merece privilégios 
nem linchamento. O Estado de Direito 
significa que a lei deve ser aplicada para 
todos, seja quem for, independentemente 
de sua condição política ou social. Assim 
como a OAB pediu o impeachment da 
presidente da República, Dilma Rousseff, 
a Ordem também cobrou o imediato 
afastamento do deputado Eduardo Cunha 
da presidência da Câmara. Ou seja: a 
OAB não vai escolher quem criticar ou 
contra quem cobrar rigor. 

P”“A sociedade brasileira não aceita 

mais ser representada por pessoas 

que não fazem jus aos seus anseios.

olítica precisa  
passar por depuração

(maio/junho 2016) Revista AGAS 06/07



Revista agas A OAB cita três motivos 

em seu pedido de impeachment da atual 

presidente Dilma Rousseff, mas o processo em 

curso no Congresso avança analisando 

somente as pedaladas fiscais. O senhor acredita 

que esta razão, por si só, é suficiente para 

afastá-la do cargo?

CL Nossa Constituição é clara ao afirmar 
que ocorre crime de responsabilidade 
quando o presidente da República pratica 
atos contra o livre exercício de algum 
dos Poderes, contra a probidade na 
administração, contra a lei orçamentária 
ou contra o cumprimento das leis e das 
decisões judiciais. A presidente também 
cometeu infrações à lei 1.079/50. Essa lei 
inclui entre os crimes de responsabilidade 
a infração de normas legais no provimento 
de cargos públicos e o transporte ou 
excesso, sem autorização legal, das verbas 
do Orçamento.

Revista agas No caso do impeachment efetivo 

da presidente, quem assume é o vice, Michel 

Temer, que também poderia passar por processo 

de impeachment por corresponsabilidade. A 

OAB já tem algum posicionamento para o caso? 

CL Estaríamos nos precipitando. Vamos 
esperar as etapas do processo para, 
então, discutirmos em Plenário. Todo e 
qualquer posicionamento da Ordem nasce 
da opinião dos 81 conselheiros federais 
eleitos pelo voto dos quase um milhão de 
advogados brasileiros. 

Revista agas Alguns cientistas políticos dizem 

que o processo de impeachment não resolverá 

o problema da corrupção no Brasil, porque 

o sistema político brasileiro não sanou as 

brechas que permitem as negociatas. O próprio 

Congresso voltou a aprovar o financiamento 

privado de campanhas. Não corremos o risco de 

trocar um governo marcado por denúncias de 

corrupção por outro igual? 

CL O que posso dizer é que o cidadão tem 
uma percepção real de que a corrupção 
existe. Logo, ele precisa sentir que a 

corrupção também é punida. A OAB 
espera que o Brasil deixe de ser o país da 
impunidade. E espera também que, cada 
vez mais, o Brasil seja fortalecido como um 
Estado Democrático de Direito, em que 
a ampla defesa esteja assegurada. Que o 
julgamento justo e o devido processo legal 
sejam entendidos como um direito básico 
de todos, sem importar cor ou condição 
social. O que podemos fazer agora estamos 
fazendo, não tenha dúvidas.

Revista agas Governistas criticam o processo de 

impeachment ser julgado por acusados na Lava- 

Jato. Como o senhor analisa a questão? 

CL A política brasileira precisa passar por 
um processo de depuração. A sociedade 
brasileira não aceita mais ser representada 
por pessoas que não fazem jus aos 
seus anseios. A crise ética e moral que 
enfrentamos atualmente em nosso país nos 
trouxe a uma encruzilhada. O caminho 
que vamos seguir daqui para a frente 
determinará se chegaremos, ou não, a um 
lugar melhor do que o que deixamos para 
trás. Precisamos de homens e mulheres 
que sirvam à política e não daqueles 
que se sirvam dela. Ou acabamos com a 
corrupção ou ela acaba com o Brasil.

Revista agas Como o senhor avalia o trabalho 

do juiz Sérgio Moro na condução da Operação 

Lava-Jato, especialmente frente às queixas dos 

advogados de alguns dos réus? 

CL A operação Lava-Jato tem realizado um 
grande trabalho de combate à corrupção. 
Vem esclarecendo fatos importantíssimos 
e repatriando uma grande quantidade 
de recursos. No entanto, existem erros 
cometidos no meio do caminho. Houve 
queixas de advogados que recorreram à 
OAB para ter suas prerrogativas garantidas. 
A justiça deve ser feita, mas sempre 
respeitando as normas processuais, o 
devido processo legal, a ampla defesa e, 
acima de tudo, a Constituição Federal. 
Remetemos ofício ao juiz federal Sérgio 
Moro requerendo informações sobre as 
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Um novo pacto federativo é urgente 

para equilibrar as contas do país, bem como 

cabe ao governo avaliar como os recursos 

são distribuídos.”

decisões tomadas por ele que autorizaram 
a interceptação telefônica de advogados no 
âmbito da Operação Lava-Jato. A gravação 
de advogados e clientes é inaceitável. 
Não podemos defender o combate à 
corrupção permitindo que isso seja feito 
ferindo a Constituição.

Revista agas A OAB integra o movimento 

Agora Chega de Carga Tributária: não à CPMF, 

com 10 propostas para que o Estado cumpra 

o seu papel de prover educação e saúde 

sem aumentar a carga tributária. Uma dessas 

medidas envolve a reforma do setor tributário. O 

que precisa ser feito? 

CL O problema do Brasil, além da altíssima 
carga tributária, é a pouca eficiência 
na aplicação dos recursos arrecadados 
dos contribuintes. Cobra-se muito e 
entrega-se pouco. Os problemas são 
muitos na saúde, educação, segurança e 
na prestação jurisdicional. O país precisa 
de uma ampla reforma tributária, que 
promova, antes de tudo, a igualdade 
social aliada ao desenvolvimento. Ela tem 
de vir acompanhada do imprescindível 
aprimoramento da gestão das verbas que 
chegam ao poder público. Um novo pacto 
federativo é urgente para equilibrar as 
contas do país, bem como cabe ao governo 
reavaliar a maneira como os recursos são 
distribuídos, garantindo que estados e 
municípios tenham maiores condições 
de aplicar recursos. É inadmissível que a 
União retenha recursos desproporcionais, 
se é nos estados e municípios que políticas 
públicas básicas como segurança, saúde e 
educação são mais exigidas.

Revista agas Outra medida defende mudanças 

nas verbas do Fundo Partidário, que o senhor 

classifica como uma vergonha nacional. 

Por que a crítica?

CL Uma das propostas do movimento 
que tem como mote barrar a recriação 
da CPMF é cobrar a aplicação correta 
do dinheiro arrecadado dos cidadãos, 
principalmente no que se refere à 

aplicação no Fundo Partidário e nas 
campanhas eleitorais. Há uma inversão 
de prioridades no uso da verba pública 
no Brasil. Quando afirmo que um fundo 
partidário de mais de R$ 800 milhões 
é uma vergonha nacional é porque 
enquanto isso faltam recursos para 
saúde, educação, transporte e segurança. 
Todo esse dinheiro público dado aos 
partidos é gasto sem licitação, e com a 
fiscalização de uma Corte Eleitoral, que 
não é uma Corte de Contas.

Revista agas O que pode ser feito para redução 

da sonegação fiscal, que no ano passado 

chegou a R$ 420 bilhões, segundo o Sinprofaz? 

CL O ponto de partida é uma mudança 
da cultura em nosso país. A começar 
pelos governantes, que se valem dos 
suados recursos do povo para financiar 
campanhas políticas. Outro fator 
primordial é o engajamento do eleitor 
em uma fiscalização da atuação dos 
eleitos. A certeza da impunidade se 
dissemina país afora. Mensalão, Petrolão, 
BNDES, Operação Zelotes, Eletrolão: 
os escândalos de corrupção, sonegação e 
desvios estão aí aos montes. Imaginem 
quantos ainda existem que não são de 
conhecimento público.
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Dia dos Pais
Tal pai, tal filho

Comemorado sempre no segundo 

domingo do mês de agosto no Bra-

sil, o Dia dos Pais é uma das datas 

de destaque para as vendas do co-

mércio. Confira algumas dicas para 

preparar o seu supermercado para as vendas da data:

Criando momentos – Em época de recessão as famílias optam 
cada vez menos por comer fora de casa. Ofereça opções de 
produtos para que os filhos ou o próprio pai façam da refeição 
uma lembrança inesquecível.

Para todos os pais – Os kits temáticos são uma boa pedida para 
atender aos diferentes perfis de pai (gourmet, esportivo, cult), 
reunindo opções de produtos para todos os gostos.

Beleza masculina – No setor de Higiene e Beleza, monte um espa-
ço específico com totens chamativos para destacar os produtos 
focados para o público masculino, em especial os conjuntos 
preparados para a data pelas próprias marcas da área.

Semana Farroupilha
Mantendo a tradição

Neste ano a celebração dos costumes 

do Estado será temática pelos 180 

anos da proclamação da República 

Rio-Grandense. Confira algumas dicas 

para destacar seu estabelecimento para a data:

Em família – O feriado de 20 de setembro é sinônimo de con-
fraternização familiar. Investir nos setores de bazar, açougue, 
e acessórios para churrasco é sempre uma boa pedida. Monte 
um kit churrasco e sorteie entre seus clientes.

Decoração tricolor – Não esqueça de utilizar as cores da bandeira 
do Estado na decoração do estabelecimento, com produtos 
típicos. Garanta que seus colaboradores usem adereços da 
tradição gaúcha, como lenços e bombachas.

Chove chuva – A Semana Farroupilha acontece em época de 
chuva, com consumidores à procura de produtos de final de in-
verno, como pinhão, além do já tradicional chimarrão. Aposte na 
criatividade nos displays e receba calorosamente os clientes.
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Coagrisol 
promove sorteio

Desco inaugura 
nova unidade

A Coagrisol Cooperativa Agroindustrial 
realizou em 26 de março em Soledade o 
sorteio final da promoção “Entre de car-
rinho e saia de carrão”. Na ocasião, foram 
sorteados os últimos 10 vale-compras no 
valor de R$ 200 e um automóvel Pálio 
0 km. A promoção teve seu início em 
julho de 2015, com duração de 8 me-
ses e distribuição de 51 prêmios, além 
de premiação extra para a cidade de 
Mormaço, pela inauguração de um novo 
supermercado no município. Ao todo, 
foram distribuídas 500 mil cartelas entre 
as 10 unidades da cooperativa. 

Apostando no formato atacarejo, o 
Desco Super&Atacado abriu sua quarta 
unidade no Bairro Timbaúva, em Mon-
tenegro. A Rede Imec busca atender a 
comunidade deste município e região 
com uma nova proposta de venda. Para 
o diretor comercial, Alexandre Uebel, 
a abertura da nova unidade vem ao en-
contro das necessidades da população 
de Montenegro e municípios vizinhos, 
composta por famílias, pequenos e mé-
dios comerciantes, entre outros. “Uma 
das principais vantagens deste formato 
é que quanto maior for a quantidade 
comprada de um determinado produto, 
mais barato fica o mesmo em relação à 
unidade avulsa, gerando mais economia 
para o consumidor,” explica.
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NOTA DE FALECIMENTO
O setor supermercadista gaúcho perdeu duas 
figuras ilustres recentemente. Em 19 de abril, 
faleceu o gerente comercial da Massas Romena, 
Leo Antônio Baldin, que atuava há 45 anos com 
vendas no Estado. Em 2013, ele recebeu o prêmio 
Carrinho Agas na categoria Gerente de Vendas do 

Ano. Em 1º de maio, aos 73 anos, morreu João 
Benjamin Zaffari. Ex-vice-presidente da rede 
de supermercados, trabalhava atualmente como 
diretor superintendente da empresa, ao lado dos 
irmãos Cláudio, Ivo José e Aírton Alberto Zaffari. 
A Agas, em nome do setor, presta sua homenagem 
às famílias neste momento de dor.
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Rede Super Útil 
realiza encontro

Languiru em 
Arroio do Meio 
A Cooperativa Languiru e o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (STR) de Arroio 
do Meio assinaram contrato em 11 de 
março para que a cooperativa teutoniense 
assuma, em definitivo, o supermercado 
do sindicato no município. Com isso, a 
Languiru assume efetivamente a infraes-
trutura do supermercado e suas instala-
ções prediais. O sindicato segue com suas 
instalações, em prédio próprio, no segun-
do pavimento, onde permanece com o 
atendimento aos seus associados.
A estrutura conta com 5 mil m², distri-
buídos em dois pavimentos de estacio-
namento coberto, depósito e adminis-
tração. Para atendimento aos associados 
e clientes, além da acessibilidade com 
dois elevadores, são dez caixas. No 
local há açougue, padaria, confeitaria, 
mercearia, bebidas, hortifrúti, seção de 
higiene e limpeza, segmento de bazar, 
ferramentas e rações. Além do Super-
mercado Languiru em Arroio do Meio, 
a cooperativa conta com unidades co-
merciais em Teutônia (bairros Languiru 
e Canabarro), Poço das Antas e Bom 
Retiro do Sul. 

No dia 29 de março, a Rede Super Útil 
de Supermercados realizou o seu Se-
minário Anual, que contou com forte 
presença dos associados e onde foram 
compartilhadas experiências do dia a dia 
das lojas. Na ocasião, o destaque ficou 
com a palestra principal, ministrada por 
Vanderlei Goulart, da M&TA Assessoria 
Contábil, sobre processos e cálculos 
para uma gestão de sucesso em super-
mercados. A Rede Super Útil possui 59 
lojas associadas distribuídas na região do 
Planalto, Serra e Alto Uruguai do Rio 
Grande do sul.

Agas é homenageada em 
evento que celebra o CDC 
Celebrando os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), no dia 16 de março foram homenageadas as 25 ins-
tituições, empresas e personalidades que mais contribuíram 
para o cumprimento desta legislação no Estado. A Agas foi 
uma das instituições deferidas com o prêmio “Deusa do 
Consumidor”, dedicado àqueles que colaboraram para o 
pleno atendimento dos direitos dos consumidores gaúchos 
nas últimas duas décadas. Além do presidente Antônio Cesa 
Longo, prestigiaram o encontro o gerente-executivo Francisco 
Schmidt, o presidente do Agas Jovem, Matheus Viezzer, e 
os diretores Ademir Gasparetto, Eduardo Cidade, Antonio 
Romacho e Danilo Tiziani. A premiação aconteceu no Grêmio 
Náutico União, em Porto Alegre, em evento realizado pelo 
Instituto Nacional de Educação do Consumidor e do Cidadão 
(INEC) em parceria com o Portal Consumidor RS. 

Di
vu

lg
aç

ão
/IN

EC



    



14

àv
is

ta

Revista AGAS (maio/junho 2016)

Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

Informações: 
capacitacao@agas.com.br. 

Agenda de cursos

Dia 17 de Maio
Jantando com a Agas, em Novo Hamburgo, no 
NH Hall.

Dia 16 de Julho
Encontro de Diretoria e Representantes Agas, 
em Gramado.

Dia 14 de Junho
Jantando com a Agas, em Lajeado.

De 23 a 25 de Agosto
ExpoAgas 2016 – 35ª Convenção Gaúcha de Supermercados, 
no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

Informações: 
eventos@agas.com.br

Agenda de eventos
m

ai
o

ju
n

h
o

ju
lh

o

VENâNCIo AIRES 

09/maio
Excelência em atendimento
Instrutora: Luci Carmen

10/maio
Prevenção de perdas
Instrutor: Kleber Moraes

11/maio
Gestão de perecíveis
Instrutor: Kleber Moraes

12/maio
Tendência de mercado e hábitos 
de consumo
Instrutor: Antonio Kober

NoVo HAmbuRGo 

16/maio
Formação de cartazistas
Instrutor: Rainer Telini

17/maio
Prevenção de perdas no 
setor de FLV
Instrutor: Mário Rivas

18/maio
o açougue de sucesso
Instrutor: Luiz Carlos Jantzen

19/maio
manipulação com frios e laticínios
Instrutor: Mario Rivas

LAJEADo

13/jun
A arte de vender mais
Instrutor: Itamar Razzera

14/jun
Segurança Pessoal e Patrimonial:
Instrutor: Kleber Moraes

15/jun
Excelência em atendimento
Instrutora: Cleize Gallas

16/jun
Supridores: técnicas de exposição e 
reposição de mercadorias
Instrutor: Antonio Kober

TRAmANDAí

4/jul
Supridores: técnicas de exposição e 
reposição de mercadorias
Instrutor: Kleber Moraes

5/jul
Excelência em atendimento
Instrutor: Kleber Moraes

6/jul
Formação de cartazista
Instrutor: Rainer Telini

7/jul
Curso básico para mulheres 
açougueiras
Instrutor: 
Luiz Carlos Jantzen

11/jul
Curso básico e fundamentos para 
profissionais de padaria e confeitaria
Instrutor: Fabiano Soares

12/jul
Transformando atendentes em 
vendedores
Instrutor: Antonio Kober

13/jul
Formação de empacotadores
Instrutor: Antonio Kober

14/jul
Formação de fiscal de caixa
Instrutora: Cleize Gallas
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Orquídea recebe nova 
certificação

Orquídea Alimentos ampliou seu portfólio de 
certificações e agora possui também a de Gestão 

em Segurança de Alimentos, conhecida como 
FSSC 22000. A empresa já possuía a certificação da 
norma ISO 9001, e agora ela comemora mais essa 
conquista. A iniciativa tem uma nova abordagem 
para combater os riscos de alimentos de origens 
animal e vegetal, é reconhecida pela Global Food 
Safety Initiative (GFSI), e conta com a participação 
de 50 das maiores empresas brasileiras. 

Nestlé reforça o marketing 
de cereais integrais

postando no potencial crescente dos produtos 
fit e integrais, a Nestlé anunciou investimentos 

de R$ 10 milhões no Brasil, que, segundo pesquisa 
da marca, representa o quarto maior mercado 
do mundo para produtos deste segmento. O 
investimento é 30% maior em relação a 2015 e será 
destinado a ações de marketing para intensificar 
a presença do cereal integral como principal 
ingrediente da sua linha alimentícia. A campanha 
incluirá uma nova comunicação para as embalagens 
de todos os produtos da linha e para os materiais de 
ponto de venda, além de desenvolver ativações nas 
redes sociais e no canal da Nestlé do Youtube. 

Frily agora conta com 
fanpage no Facebook

Frölich lançou este mês uma fanpage oficial no 
Facebook para a sua marca própria de segmento 

pet, a Frily. Com este movimento nas redes sociais, 
a empresa busca um canal de aproximação com 
o consumidor, utilizando o espaço para publicar 
notícias relacionadas, mensagens divertidas e 
dicas de alimentação para os animais, entre outros 
conteúdos. A página também prevê a interação 
como um diferencial, chamando o público para 
postar seus animais de estimação utilizando 
hashtags. Você pode acessar a página pelo link 
facebook.com/frilyoficial.

A

A

A
Tirol inaugura CD em Erechim

Laticínios Tirol resolveu investir em projetos de ampliação 
por todo o país em 2016, e, neste mês, a empresa inau-

gurou um novo Centro de Distribuição na cidade de Erechim, 
no noroeste do Estado. De acordo com a empresa, o novo CD 
possibilita o atendimento de grandes redes, pequeno e médio 
varejo da região, o que facilita a apresentação dos seus produtos 

aos clientes, além de se 
fixar no mercado e no 
cotidiano dos consumi-
dores locais. As cidades 
atendidas pelo centro 
serão Passo Fundo, Vaca-
ria, Carazinho, Santa Ma-
ria, Santo Ângelo, Santa 
Rosa, Cruz Alta, Frederico  
Westphalen e Planalto. 
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Água da Pedra é a preferida 
e mais lembrada no RS

P elo segundo ano, a Água da Pedra lidera o 
ranking Marcas de Quem Decide como marca 

de água mineral preferida no Rio Grande do Sul. 
A empresa contabilizou 38,5% da preferência 
entre os entrevistados, com crescimento de quase 
10% em relação ao levantamento do ano anterior. 
Repetindo a colocação de 2015, a Água da Pedra 
também foi a marca de água mais lembrada entre 
entrevistados, com 34,3% dos entrevistados. A 
Fruki foi o segundo refrigerante mais lembrado 
entre os gaúchos, com 15,4%, e também na 
preferência, contabilizando 18,8%. 

Nissin muda nome de sua 
plataforma de treinamento

A nteriormente conhecida como Miojolândia, 
a plataforma de treinamento de promotores 

e supervisores de vendas da Nissin Foods Brasil 
agora passa a se chamar Universo Nissin. 
A mudança foi anunciada em um evento no mês 
de março para os 31 usuários que obtiveram 
os melhores desempenhos em avaliações. 
Durante quatro dias, os participantes assistiram 
a apresentações sobre estratégias de marketing da 
empresa, conheceram novos produtos e trocaram 
informações comerciais. O evento terminou com 
uma visita à fábrica da empresa, na cidade de 
Ibiúna, em São Paulo. Atualmente o portal de 
capacitação Universo Nissin possui uma média 
de 25 mil acessos por mês, principalmente de 
promotores, supervisores e vendedores. 
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Girando Sol inaugura novo complexo industrial
esmo com os desafios do cenário econômico atual, a Girando Sol comemora os seus 25 anos 
de fundação em pleno crescimento. Em abril, a empresa realizou a inauguração oficial do 

seu novo complexo industrial. O evento reuniu centenas de convidados, entre eles o governador 
José Ivo Sartori, colaboradores, fornecedores, 
clientes e supermercadistas. O projeto do par-
que industrial teve um investimento de mais 
de R$ 45 milhões, distribuídos entre a obra e a 
aquisição de novo maquinário. O novo parque 
conta com área total de 22 mil m², está localiza-
do no bairro São Caetano, em Arroio do Meio, 
e agora integra três unidades da fábrica que 
anteriormente trabalhavam separadas. 
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Santa Clara é lembrada e 
preferida entre os gaúchos 

Projeto Criança Dália realiza 
doações a hospitais

Projeto Criança Dália agora também 
abrange bebês recém-nascidos e prematuros, 

mediante doação da empresa ao Hospital Estrela, 
localizado na cidade homônima. Uma comitiva 
da Dália Alimentos responsável pelo projeto 
entregou, durante o mês de março, equipamentos 
adquiridos com recursos do programa e que 
agora estão alocados na UTI Neonatal. Parte 
do material também foi para a ala pré-natal do 
hospital, que é referência em cuidados com 
gestantes de alto risco no Rio Grande do Sul. O 
Hospital Roque Gonzales, de Roca Sales, também 
foi beneficiado pelo projeto com o valor de R$ 
8 mil. O investimento foi destinado à compra 
de balanças digitais, aquecedores, estadiômetro 
infantil, glicosímetro, termômetros e bolsas de 
água quente, entre outros itens. 

S

O

O

Piá contabiliza 
crescimento em 2015

m Assembleia Geral Ordinária realizada 
durante o mês de março, a Cooperativa Piá 

apresentou os índices de crescimento alcançados 
durante 2015, e o resultado se demonstrou 
promissor. A Cooperativa encerrou o ano com 
um faturamento total de R$ 673,3 milhões, 
o que configura um crescimento de 3,1% em 
relação a 2014. Entre as ações da diretoria para 
que a empresa continuasse em expansão, houve a 
manutenção da política de valorização produtiva, 
que pagou R$ 0,06 a mais por litro de leite em 
relação à media do Conseleite. Além disso, 
também se credita o sucesso aos lançamentos de 
produtos diferenciados, como iogurtes e leites 
zero lactose, e aos investimentos financeiros em 
equipamentos com tecnologia de ponta. 

Eegundo a pesquisa Marcas de Quem Decide, 
realizada pelo Jornal do Comércio, a Santa 

Clara é a marca de queijos mais lembrada e 
preferida pelos gaúchos, contabilizando 42,7% 
da lembrança e 35,3% da preferência dos 
entrevistados. A marca também é a preferida na 
categoria de Produtos Lácteos, citada por 25% 
dos consumidores. Na categoria Cooperativas, 
a Santa Clara assume a terceira posição na 
lembrança e preferência, ficando atrás apenas 
do Banco Sicredi e da Unimed. 

Superpan: presidente 
recebe medalha

presidente do Grupo Superpan, Arildo Bennech 
Oliveira, receberá da Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio Grande do Sul a mais alta 
condecoração gaúcha, a Medalha do Mérito 
Farroupilha, homenagem a qual estende a todos 
colaboradores e parceiros da empresa panificadora. A 
solenidade será no dia 18 de maio, no Salão Júlio de 
Castilhos. A Superpan tem 45 anos de mercado, 700 
colaboradores e fabrica mais de 100 variedades de 
produtos, incluindo pães, bolos,  folhados e salgados, 
todos entregues congelados. A empresa está presente 
em toda a região Sul.
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Governo do Estado reinaugura Escola 
Superior de Defesa do Consumidor 

oi reinaugurada na semana passada a Escola Su-
perior de Defesa do Consumidor, que trabalha 

para capacitar consumidores, empresas e integran-
tes dos Procons do Estado. O ato fez parte da pro-
gramação da 1ª Semana do Consumidor, elaborada 
pelo Procon-RS, departamento da Secretaria da 
Justiça e Direitos Humanos do RS, em parceria 
com a Frente Parlamentar do Consumidor.

Tribunal Pleno Superior do Trabalho aprovou 
o cancelamento da Súmula 285, que rege a 

questão do cabimento de agravo de instrumento 
em caso de admissibilidade parcial de recurso de 
revista nos tribunais regionais do trabalho, e editou 
a Instrução Normativa 40. Na mesma sessão, foi 
alterada a redação da Súmula 219, que trata de 
honorários advocatícios. A súmula recebeu três 
novos itens que abordam as ações rescisórias, da 
atuação dos sindicatos e das causas que envolvem 
a Fazenda Pública.

Inmetro realiza operação para 
identificar lâmpadas irregulares 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro) iniciou, em todo o 

país, a Operação Especial Lux para fiscalização de 
produtos ligados à área de iluminação. Os fiscais 
de cada estado serão os responsáveis por verificar 
a segurança dos produtos e as embalagens contêm 
informações obrigatórias. Será observada ainda a 
existência de material ferroso na parte metálica 
das lâmpadas, uma vez que ele pode enferrujar e 
causar curto circuito. 

Ações do TJ-RS tramitam 
online a partir de maio 

esde o dia 2 de maio, os processos originários 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul tramitam por meio eletrônico. Têm 
caráter digital as petições para ingresso de 
mandado de segurança, ação rescisória, ação 
declaratória de constitucionalidade, ação direta 
de inconstitucionalidade, habeas corpus, suspensão 
de execução de sentença, suspensão de liminar, 
bem como medidas cautelares na esfera criminal. 
A novidade não se estende às medidas no plantão 
jurisdicional do segundo grau, bem como os pedidos 
de habeas corpus impetrados por quem não seja 
advogado, defensor público ou procurador.

Receita regulamenta atrasos 
de pagamento no Refis

Secretaria da Receita Federal e a Procura-
doria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

publicaram no Diário Oficial da União, em 12 
de abril, a portaria nº 550/16 com os prazos 
e os procedimentos a serem observados pelos 
contribuintes do Refis de 2014 que precisam 
consolidar os débitos com contribuições sociais. 
O sujeito passivo deverá indicar os débitos a 
serem parcelados ou pagos à vista, informar o 
número de prestações pretendidas e indicar os 
montantes de prejuízo fiscal e de base de cál-
culo negativa da CSLL a serem utilizados para 
liquidação de valores correspondentes a multas, 
de mora ou de ofício, e a juros moratórios. Os 
processos devem ser consolidados de 7 a 24/6, 
no site da Receita ou da PEGN.

Revista AGAS (maio/junho 2016)20/21

O

O

F

O

D

A

Auxílio-doença tem novas regras
auxílio-doença é benefício assegurado ao 
trabalhador que, tendo cumprido período de 

carência exigido na lei, ficou incapacitado para o 
trabalho por mais de 15 dias seguidos ou alterna-
dos, num período de 60 dias, desde que se trate do 
mesmo CID (Código de Identificação de Doença). 
Por novo decreto (nº8.691/16), foram alteradas as 
regras de auxílio-doença. Agora, quando a incapaci-
dade ultrapassar o período previsto, o seguro será 
encaminhado à perícia médica do INSS ou o segu-
rado será encaminhado ao SUS para a perícia. Se 
ela não acontecer antes do término do período de 
recuperação indicado, o empregado deve retornar 
ao trabalho no dia seguinte à data indicada.

Mudanças sobre agravos e honorários 
advocatícios são aprovadas
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Fórum Internacional de Resíduos 
Sólidos será realizado em Porto Alegre

Ampara-RS e os produtos sujeitos à 
substituição tributária

e acordo com as alterações da legislação estadu-
al, que criou o adicional de alíquota de 2% do 

ICMS, destinado ao Fundo de Proteção e Amparo 
Social do Estado do Rio Grande do Sul (Ampara-
RS), o referido adicional é devido, também, nas 
operações em que há substituição tributária. Caso 
isso se concretize, o advogado tributarista e con-
sultor da Agas Fábio Canazaro alerta: “O cálculo, 
o destaque na nota e o recolhimento, tanto para 
operações internas quanto para as interestaduais, 
são ônus dos substitutos tributários”.

TST invade competência do Supremo 
Procuradoria-Geral da República pede para 
o Supremo Tribunal Federal confirmar limi-

nar que suspendeu decisão do Tribunal Superior 
do Trabalho acerca da correção dos créditos 
trabalhistas pelo índice da inflação. O TST teria 
invadido competência do STF ao considerar 
inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial 
(TR) para correção desse tipo de crédito.

Leguminosas: Agas vai a reunião  

P D

A R

ara fomentar a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, o Instituto Venturi para Estudos 

Ambientais promoverá em Porto Alegre, de 15 a 
17 de junho, o 7º Fórum Internacional de Resíduos 
Sólidos, no auditório do Ministério Público, em 
Porto Alegre. A lei pactua, entre outras pautas, a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos, coordenando as ações de todos os 
envolvidos na produção, importação/distribuição, 
comercialização, consumo de produtos e manejo 
de resíduos sólidos.

epresentada por seu diretor Eduardo Cidade, 
a Agas participou de reunião no dia 12 de 

abril sobre o Ano Internacional das Leguminosas, 
encontro promovido pela Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) atra-
vés da Unidade de Coordenação de Projetos para 
a Região Sul e do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – Delegacia Federal do RS.
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Garantir que os produtos estejam sempre em dia com a data de validade 

é tarefa que exige planejamento desde o momento do pedido com o 

fornecedor. É preciso criar processos e envolver colaboradores para que a 

vida útil dos itens à venda seja mais longa e segura para todosEvite produtos vencidos
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Novos produtos: 
mire certo no alvo

razer itens novos para sua loja pode ser uma 
vantagem competitiva, e pode ajudar a man-
ter engajada sua clientela. No entanto, novas 
marcas só devem ser admitidas se trouxerem 
alguma vantagem de venda, margem, imagem 
ou diferenciação ao estabelecimento. Garantir 
que a vida do produto em sua rede – fazer o 
pedido, receber em estoque, colocar em loja 
e vender para o ciente – seja o mais curta 
possível é uma das formas mais seguras para 
não acabar com mercadorias vencidas.

Acompanhe todos 
os processos

supermercado deve avaliar o processo de conser-
vação dos produtos e embalagens já no recebi-

mento do pedido junto ao fornecedor. Se a aquisição 
é de linha seca (mercearia), é importante conferir a 
política de tempo de vida dos itens, como a data de 
vencimento. Se a mercadoria recebida é perecível, 
como FLVs, além dos cuidados básicos, deve-se 

atentar ao seu estado para venda. E, nos 
refrigerados, deve-se também conferir 
em que temperatura que o artigo está 
chegando. Assim que descarregado o 
material, é necessário armazenar cor-
retamente e fazer checagens regulares 
para garantir o bom estado permanente 
do estoque. 

Negocie antes
ntes de cuidar para que o produto não ven-
ça na sua loja, é preciso garantir que somen-
te a quantidade certa de itens seja pedida 
para que seu estoque tenha rotatividade 
adequada. Em pedidos normais, os super-
mercados devem trabalhar por reposição 
da demanda – onde a tabela de custo deve 
estar negociada para mais tempo –, repon-
do apenas o que se vendeu. A negociação 
para quantidades fora do giro deve ficar 
restrita somente a ações de alavancagem 
da demanda do varejista, e mesmo assim, 
devem ser pensadas a partir da experiência 
e do uso de dados de promoções anteriores 
para se chegar na quantidade a ser solicita-
da ao fornecedor.

Treine sua equipe
odos os colaboradores são essenciais para garantir 
que o supermercado não exponha nem mante-

nha produtos vencidos em estoque. Deve-se treinar 
as equipes na base da conscientização de que todos 
somos também consumidores e na responsabilidade 
de cada integrante em cada fase da operação. Pode 
ser criada e treinada também uma equipe interna 
multidisciplinar, que assiste 
como “olheira” para outras 
equipes na melhoria dos 
processos internos, ajudan-
do na prevenção de perdas 
e precisão nos estoques.
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Organize procedimentos 
para a empresa

epois de receber as mercadorias com o me-
lhor prazo possível, temperatura e condições 

a seu favor, é preciso ter controle das datas em 
depósito e em loja para rodízio de mercadorias. 
Para organização e movimentação de produtos 
é primordial o controle de reposição com o 
sistema PVPS – Primeiro que Vence, Primeiro 
que Sai (do inglês, FEFO – First End, First Out) 
– nas gôndolas e de estoque. Além disso, devem 
-se criar processos internos com responsáveis e 
responsabilidades claras para a equipe, fazendo 
ação antecipada de “fiscalização” baseada em 
respeito ao consumidor, ao colaborador e em 
observância à legislação. 

Cuidados extras 
para perecíveis

as seções como hortifrúti e padaria, os cui-
dados para o manuseio dos alimentos devem 

ser maiores pela natureza das mercadorias e 
levados em alta exigência por parte da liderança 
e do time. Em FLV, é essencial que os pedidos 
sejam corretos e que haja rodízio de itens com 
manutenção da cadeia de frio. Na padaria e 
confeitaria com a produção própria, exige-se 
acompanhamento diário daquilo que vende 
(itens e suas quantidades) em uma planilha, 
junto à produção e as respectivas sobras, para 
adequação e lançamento de novos produtos. Em 
suma, deve-se fabricar e ofertar artigos e quan-
tidades compatíveis à demanda. Os supermer-
cados têm que medir e analisar gerencialmente 
toda a sobra que irá para descarte.D

Cliente de olho
ideal é sempre evitar a situação, mas, se acontecer, a melhor forma de responder a um cliente 
que aponta ou compra um item vencido em loja é através do atendimento personalizado e res-
peito pela legislação. Iniciativas como a Campanha de Segurança Alimentar Agas e a De Olho na 
Validade também atuam como programas de segurança, alerta e benefício para clientes e lojistas, 
pois proporcionam uma fiscalização por parte de cada consumidor, a partir do que estabelece a 
legislação consumerista. “A Campanha de Segurança Alimentar Agas é de extrema importância 
para que a sociedade gaúcha possa tomar conhecimento acerca da qualidade dos produtos que 
são comercializados no mercado de consumo. Ainda, a publicização deste tipo de fiscalização 
e campanha educa tanto o consumidor quanto o fornecedor e, naturalmente, impõe mais pre-
venção e precaução por parte do fornecedor e a consequente exigência de maior qualidade por 
parte do consumidor”, afirma Flávia do Canto, diretora do Procon-RS.

Fonte consultada: Gustavo Fauth, especialista em operações de loja  e instrutor de cursos da Agas
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com a Agas, que percebe a importância deste tema 
para a sociedade”, conta Caroline. Foi criada uma 
campanha, com o slogan Antes de Comer, Melhor 
Saber, para alertar os consumidores sobre o tema 
e a sua responsabilidade de buscarem nos rótulos, 
gôndolas, etiquetas e nos meios de divulgação in-
dicados (como sites próprios) informações sobre 
os alimentos e seus produtores.

Para mostrar as competências dos órgãos de fis-
calização, o fiscal estadual da Secretaria da Agricultu-
ra do RS, Vilar Ricardo Gewehr, enumerou diversas 
leis. O também médico veterinário apontou ainda 
exemplos de irregularidades, como ovos comprados 
em caixas vendidos depois por unidade. 

Integrante da Divisão de Vigilância Sanitária do 
CEVS, Fernanda Araujo de Britto Velho detalhou as 
regras sobre a fiscalização sanitária de produtos de 
origem animal. São dois órgãos que fiscalizam estes 

dúvidas dos supermer-
cadistas quanto à interpretação das legislações pela 
vigilância sanitária nas inspeções aos supermercados, 
a Agas promoveu, em conjunto com o Ministério 
Público do RS (MP-RS), um seminário sobre segu-
rança alimentar. No evento, em 12 de abril, inte-
grantes de diversos órgãos do governo esmiuçaram 
as leis que tratam da venda de produtos de origem 
animal, e responderam às diversas perguntas sobre 
a fiscalização destas atividades. “As empresas que 
não estão focadas no respeito ao consumidor e na 
segurança alimentar não sobreviverão no mercado. 
O consumidor é o nosso fiscal de todos os dias”, 
afirmou o presidente da Agas,  Antônio Cesa Longo, 
na abertura do evento. 

“Com a Operação Leite Compensado, per-
cebemos a falta de participação mais rigorosa do 
Estado no controle dos alimentos que os consu-
midores estão digerindo”, afirmou a coordenadora 
do Centro de Apoio de Defesa do Consumidor 
(Caocon) do MP-RS, Caroline Vaz, sobre um dos 
motivos que levaram à criação do Programa Segu-
rança Alimentar RS, em 2014. O principal objetivo 
do projeto é assegurar que os alimentos cheguem 
ao consumidor em condições adequadas e adotar as 
providências necessárias para retirar de circulação 
aqueles considerados impróprios, autuando e pro-
cessando os responsáveis por irregularidades. 

Procon-RS, Secretaria da Agricultura, Pe-
cuária e Agronegócio e Divisão de Vigilância 
Sanitária do Centro Estadual de Vigilância em 
Saúde (CEVS) – vinculado à Secretaria Estadual 
da Saúde – e MP-RS são alguns dos integrantes 
deste grupo de trabalho. “Depois, surgiu a parceria 

motivada pelas

eunidos em prol da  

saúde do consumidor 
R

Seminário apresentou competências da fiscalização 

em vigilância sanitária e legislações para a venda de 

produtos de origem animal
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Longo colocou a Agas à disposição para 
colaborar com os órgãos do Programa 
Segurança Alimentar RS
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alimentos, em diferentes etapas da cadeia produtiva. 
À Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação 
(Seapi) cabe acompanhar os processos considerados 
da industrialização, enquanto à Secretaria da Saúde 
compete fiscalizar a comercialização. 

Processos que envolvam congelamento, cura 
ou salga, uso de corantes e aditivos, condimentação, 
defumação, fabricação de embutidos e embalagem 
e rotulagem na ausência do consumidor devem ser 
licenciados e fiscalizados por órgãos da agricultura. 
São eles o Sistema de Inspeção Municipal (SIM), a 
Coordenadoria de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal (Cispoa), ligada à Seapi, e o Sistema de Ins-
peção Federal (SIF), do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 

“É preciso montar um plano de ação para a 
regularização do setor. É um processo que tem que 
acontecer. Também precisamos avaliar a necessidade 
de normatização conjunta pelos órgãos da Agricultu-
ra e Saúde”, afirmou a integrante do Centro Estadual 
de Vigilância em Saúde. 

Segundo Dora Valéria Bocchi Barlem, chefe 
substituta da Divisão de Vigilância Sanitária do 
CEVS, os municípios recebem automaticamente 
recurso federal para realizar ações classificadas 
como estruturantes pela resolução 250/07 da CIB/
RS – basicamente, referem-se às ações de baixa 
complexidade sob o ponto de vista sanitário. Em 
circunstâncias especiais, como na falta de atuação 
dos municípios, a vigilância estadual pode atuar em 
seu lugar, como ocorreu na Operação Verão 2016, 

realizada no Litoral Norte, em parceria com o  
MP-RS. “Queremos estar ao lado do bom fornece-
dor, e aquele que eventualmente não está adequado, 
que venha a se adequar para que consumidor tenha 
protegido o seu bem maior, que é a sua vida”, com-
plementou Caroline Vaz. Em 2015, o MP-RS, por 
meio do Caocon, comprometeu-se em articular jun-
to com os gestores dos municípios que não possuem 
a criação desse serviço.

Colaboração em força-tarefa 

Ao fim do evento, Longo abriu as portas 
para trabalho em conjunto: “Nos colocamos à 
disposição de uma força-tarefa”. Levando em 
consideração os procedimentos já existentes 
na operação de autosserviço em perecíveis para 
supermercados em relação à manipulação de 
produtos de origem animal, a Agas considera 
adequado que as previsões normativas sejam 
reavaliadas, pois os supermercados não estão 
contemplados de forma clara na legislação 
vigente no que diz respeito à comercialização 
de produtos de origem animal e rotisseria. 
Também devem ser estudadas possíveis altera-
ções que podem impactar no atendimento ao 
cliente, deixando de suprir as suas expectativas 
e necessidades de consumo. Com a evolução 
das relações de consumo e das tecnologias, as 
legislações também devem se adaptar ao perfil 
do consumidor, que constantemente muda.

Membros de órgãos 
responsáveis pela fiscalização 

dos alimentos produzidos e 
comercializados no Estado 

apresentaram uma série de 
leis sobre o setor
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ano de completar 30 anos de fundação, o Arma-
zém Bom Preço, de São José do Norte, tem muito 
a comemorar. O supermercado do Sul do Estado é 
o primeiro colocado na categoria faturamento entre 
R$ 15 e 25 milhões, pela primeira vez em sua his-
tória. Anteriormente, o empreendimento já havia 
conquistado as categorias de maior faturamento 
por m² e maior faturamento por check-out. Com 
uma porcentagem de crescimento ao ano fechando 
em 18,1%, o Armazém possui uma área de vendas 
com 980 m², com 8 check-outs e conta com 56 
funcionários em chão de loja. 

O executivo-chefe de Operações do su-
permercado, Felipe de Carli, conta que, no fim 
da década de 80, seu tio-avô Adelino Verona 
demonstrou interesse em ser sócio investidor de 
um empreendimento. “Na época, um tio procurou 
meu pai, Jaime de Carli, e propôs o velho modelo 
de negócio ‘Eu financio e tu trabalhas’”, revela. 
Então, Jaime arregaçou as mangas e, em 1987, o 
Armazém Bom Preço foi fundado.

Felipe conta que os desafios iniciais da em-
preitada não foram poucos. “Entre as maiores inse-
guranças do meu pai estavam o medo, o receio, mas 
a esperança ainda prevalecia. Graças ao seu empenho 
e esforço, o Armazém se desenvolveu e continua em 
crescimento até hoje”, enfatiza. Quando o súper foi 
fundado, trabalhavam apenas dois funcionários e 
havia um estoque muito baixo. “A nossa mercadoria 
chegava e ia diretamente para as prateleiras! Hoje 
contamos com um quadro de quase 60 colaboradores 
e possuímos um estoque de 500 m² e um depósito 
extra de 400 m²”, revela Carli. 

Há três anos, o Armazém Bom Preço decidiu 
arriscar e construir uma nova sede. Segundo de 
Carli, a nova loja tem 1.200 m² e é pautada no 
conceito de modernidade, com as suas prateleiras 
repletas de tudo o que há de melhor no mercado. 

“A loja era um projeto antigo do meu pai, Jaime, 
e um sonho também. Então, conforme a nossa 
demanda foi crescendo, entendemos a necessidade 
de expandir, e, apesar dos riscos, fomos muito 
bem-sucedidos na nossa decisão.”

O executivo-chefe afirma que, devido ao 
pequeno porte da cidade onde estão instalados, 
o supermercado encontrou poucos concorrentes 
desde a sua fundação. “Mas foi com muita serie-
dade e força que o nosso comércio montou a sua 
trajetória. É graças à ótima bagagem que acumu-
lamos nesses quase 30 anos que hoje tornamos a 
nossa marca sólida e muito forte”, conta. Hoje, o 
Armazém Bom Preço desempenha um papel fun-
damental no dia a dia da cidade e dos moradores 
dela. “São José do Norte tem uma população de 
35 mil habitantes. E, apesar de termos diversos 
minimercados aqui, acreditamos que são poucas 
pessoas na cidade que não passem, pelo menos 
uma vez por mês, na nossa loja. De acordo com 
a nossa estimativa, pelo menos um rancho de 
início do mês é feito dentro da nossa unidade”, 
comemora o executivo-chefe.

Aposta do pequeno 

 O Armazém Bom Preço, localizado no Sul do Rio Grande do Sul, 

contabiliza quase três décadas de muito crescimento, sempre 

mantendo a identidade e sua importância dentro da cidade

a um
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mercado



coisas mais preciosas para os pais do 
que seus filhos. Os progenitores querem sempre o que há 
de melhor para suas crianças. Os cuidados são ainda maiores 
quando se trata de bebês. Por isso, todos os produtos das 
linhas bebê e infantil são cuidadosamente selecionados, 
desde as papinhas até as fraldas. E muitos não abrem mão 
de suas escolhas, mesmo se elas forem mais caras.

Outra explicação para esses números são as mudanças 
de hábito da população. “Esse mercado sempre existiu, mas 
ganhou força com o passar dos anos. Há 20 anos, usavámos 
muito mais as fraldas de pano. Conforme a vida moderna 
vai ficando mais complicada, com menos tempo livre, as 
famílias buscam soluções rápidas e práticas”, analisa o 
consultor em varejo da Agas, Rogério Machado. 

No início dos anos 1990, as fraldas de plástico tinham 
um preço salgado e eram adotadas para ocasiões especiais, 
como festas e viagens, e apenas pelos pais com maior 
poder aquisitivo. O instituto brasileiro Data Popular traz 
uma explicação complementar: além da ida da mulher 
para o mercado de trabalho, que reduziu o tempo e a 
disposição para a lavagem das fraldas de pano, houve a 
ascensão das classes C e D, levando mais dinheiro ao bolso 
do consumidor.

De acordo com um estudo do instituto global de 
pesquisas Nielsen publicado no último mês de outubro, os 
valores das vendas em alimentos e fórmulas infantis atingi-
riam em torno de US$ 30 bilhões em 2015, e o mercado de 
fraldas ultrapassaria US$ 29 bilhões. No âmbito nacional, as 

há poucas
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Com bastante potencial de 

crescimento, linhas bebê e infantil têm 

uma boa colaboração para a margem de 

contribuição das lojas 
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o vendas de fraldas e fórmulas infantis apresentam 
resultados positivos. No Brasil, entre 2012 e 2014, 
o volume de vendas de fraldas aumentou 5,2%.  
Já os produtos com fórmulas infantis (à  base de 
leite e destinadas à alimentação de lactentes sa-
dios ou com necessidades nutricionais especiais) 
cresceram 11,8% neste mesmo período. Somente 
o segmento de comidas para bebês, formado por 
alimentos destinados para bebês entre 6 meses e 
3 anos de idade, como papinhas, purês e sopinhas, 
teve declínio de 3,6% no volume de vendas, no 
período de 2012 a 2014.

Canal mais competitivo

Dentro deste cenário, o atacarejo se 
destaca com um crescimento de 24% em 
volume de vendas, no primeiro semestre de 
2015 na comparação com o mesmo período 
de 2014. As vendas por cash & carry se 
destacam em meio ao cenário econômico 
desfavorável, uma vez que este é o canal 
que oferece preços mais competitivos para 
compras em grandes volumes. A pesquisa 
ainda constatou que aumentou a quantidade 
de fraldas compradas por ocasião no período, 
sob influência do crescimento de embala-

gens com 32 unidades ou mais. Ao todo, a 
categoria de fraldas no Brasil cresceu 0,5% 
em volume de vendas no varejo tradicional 
nesse mesmo período.  

Segundo o Instituto Nielsen, os con-
sumidores brasileiros são mais sensíveis ao 
preço na hora de escolherem fraldas. Os 
principais motivos para a troca de marca na 
categoria são a presença de promoção, falta 
da marca preferida em lojas e supermercados 
ou a troca para marcas mais baratas como 
forma de economizar sem reduzir o consu-
mo, de acordo com o estudo.

De olho nas tendências do mercado na-
cional, indústrias do setor têm se preocupado 
em diversificar seus produtos, ao mesmo 
tempo que novas empresas ingressam neste 
nicho. As ofertas incluem produtos para 
pele, cabelo, proteção solar, lenços umede-
cidos e pomadas para assaduras. 

Fatima Merlin, sócia-fundadora da 
Connect Shopper, consultora de varejo e em 
shopper, complementa: “É um mercado que 
cresce continuadamente, em especial, no 
setor de higiene e beleza. Há todo um forte 
apelo emocional diferenciado, em especial, 
no cuidado com os bebês. O Brasil é um dos 
maiores mercados mundiais de cosméticos 
infantis. Entram inúmeras categorias, de 
higiene pessoal, como shampoos, condicio-
nadores e sabonetes infantis”.

Relevância da categoria 

A categoria é interessante para aumentar o 
tíquete, levando em conta que as linhas bebê e 
infantil têm uma colaboração muito grande para 
a margem de contribuição da loja, melhor do que 
a maioria dos outros produtos, explica Machado. 
“A mãe vai ao mercado buscando uma solução. 
Há uma preocupação forte que acompanha uma 
mudança de hábito de alimentação da população 
em geral, que é de as mães buscarem dar um 
alimento mais saudável para os seus filhos. Com 
menos açúcar, menos sódio. Dentro dessa linha, 
o supermercadista deve prestar atenção para 
trazer produtos que tenham uma melhor qua-
lidade final. Vale lembrar que, com o aumento 
de doenças transmissíveis por mosquitos, o uso 
do repelente se tornou ainda mais importante. 
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Guanabara reúne produtos para 
bebês e crianças no mesmo espaço
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E além de deixar o filho protegido contra picada 
de mosquitos, a mãe também vai buscar deixá-lo 
protegido contra o sol, por exemplo.” 

A Rede Vivo, que tem atualmente 22 lojas 
e em torno de 1,3 mil colaboradores, procura 
atender à demanda das linhas bebê e infantil 
oferecendo produtos básicos de higiene,  lim-
peza e utilidades, incluindo fraldas descartáveis, 
shampoos, condicionadores e chupetas. “A 
procura por estes produtos teve uma queda de 
11% referente a 2015, no comparativo do 1º 
trimestre deste ano em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado. Acreditamos que o aperto 
no orçamento familiar seja o principal motivo 
para que este segmento esteja em queda”, afir-
ma Márcio Oliveira, gerente comercial da rede, 
presente em 14 cidades.

Enquanto isso, no Grupo Guanabara, a de-
manda teve momentos de crescimento bem ex-
pressivo, porém está hoje bem mais comedida, 
não apresentando queda, mas com crescimento 
tímido, abaixo de dois dígitos, segundo Ricardo 
Wirti, gestor de compras. O mix do grupo – que 
conta com 10 lojas e 2,3 mil colaboradores – en-
volve fraldas, mamadeiras, chupetas, acessórios, 
itens de higiene bucal, banho e pós-banho. “Te-
mos o cuidado de atender ao máximo possível 
às expectativas dos pais e principalmente das 
mães, que são os compradores deste segmento”, 
afirma Wirti.

Desaceleração no Brasil

Os resultados acompanham o cenário 
nacional. Em 2014, o setor de higiene pes-
soal, perfumaria e cosméticos (HPPC), 
que inclui produtos infantis e fraldas, 
cresceu 11%, segundo a Associação Bra-
sileira da Indústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). 
Todavia, o mercado brasileiro começou 
a desacelerar. Em 2015, as vendas do 
setor caíram 8%. O país foi ultrapassado 
pelo Japão e voltou a ser o quarto maior 
mercado do mundo, além de perder a 
liderança em categorias como protetores 
solares, desodorantes e perfumes.

Falando especificamente do mercado 
de fraldas descartáveis, o setor acumulou 
70% de expansão em valor de 2009 a 2013. 

Uma pesquisa do Euromonitor mostrou 
que as fraldas seguiram em crescimento em 
2015,  de 3% em volume de vendas e de 9% 
em valor. O instituto de pesquisa atribui o 
aumento ao fato de que os consumidores 
estão buscando produtos melhores, mas 
não estão dispostos a pagar muito mais por 
isto. Assim, a expansão das vendas no ano 
passado indica que os consumidores tive-
ram a oportunidade de comprar produtos 
melhores em maiores quantidades, pagando 
um preço que consideravam razoável.

Em termos de projeções, o instituto 
de pesquisa considerou que, como o país 
enfrenta um cenário macroeconômico 
complicado, os fatores que provocaram uma 
desaceleração do aumento nos números do 
mercado das fraldas devem seguir influen-
ciando este produto. A categoria é essencial 
para os consumidores e é considerada uma 
necessidade básica. No entanto, os níveis 
de inovação e de frequência de uso são 
influenciados pelo poder de compra do 
consumidor, que pode seguir limitado até 
a estabilização da economia do país. 
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o “De olho nesse segmento promissor, as 
empresas buscam inovar-se continuadamen-
te e se adequar para encontrar seu espaço 
nesse nicho de mercado. Para conquistar os 
consumidores, as empresas se atentam em 
dois públicos distintos: as crianças, que cada 
vez mais possuem voz ativa e influenciam 
nas decisões de compra e os pais. O foco na 
maioria dos produtos é a qualidade, diante 
da preocupação com a saúde dos filhos”, 
ressalta Fatima, autora do livro Meu cliente 
não voltou, e agora?. 

Estímulo às crianças

Para gerar desejo e conquistar os clientes, 
as indústrias buscam alinhar embalagem cria-
tiva, que atraia a atenção das crianças, com um 
produto de extrema qualidade que conquiste a 
confiança dos pais. O primeiro aspecto é justifi-
cado por pesquisas que comprovam a influência 
das crianças sobre as compras. Seis em cada dez 
mães não resistem ao apelo dos filhos quando o 
assunto é comprar, indica pesquisa do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC). O estudo observou 
a reação das mães, com filhos entre 2 e 18 anos, 
na aquisição de produtos supérfluos como brin-
quedos, roupas e doces.

De acordo com o levantamento, o passeio 
em um centro de compras ou supermercado 
na companhia dos filhos estimula ainda mais o 
consumo. Nessa situação, quatro em cada dez 
mães consultadas admitem gastar mais que o 
planejado. Segundo os resultados, 67,3% dos 
filhos aceitam estabelecer algum acordo antes 
de sair de casa, como comprar só o combinado 
(em 18,6% dos casos) ou acordar um valor ou 
quantidade previamente (48,7%). Uma minoria 
de mães (15,6%) só presenteia os filhos em datas 
comemorativas. 

Selecionando as estratégias 

Em meio à variedade oferecida nas 
gôndolas, os pequenos se encantam com 
itens que chamam a atenção por suas cores 
e embalagens bem elaboradas. “A boa ini-
ciativa é a integração de todos os produtos 
destinados para crianças pequenas reunidos 
em um mesmo ambiente, porque assim 

ocorre a venda por impulso. Recomendo 
colocar tudo que for destinado para a 
criança nas prateleiras mais baixas, porque 
a criança participa das compras”, indica o 
consultor Rogério. 

Nos dias atuais,  em que tempo 
tornou-se um vetor relevante no processo 
de compra,  ganha destaque nas agendas 
de varejistas organizar a loja por soluções. 
“Disponibilizar um espaço em que a mãe 
possa de uma forma prática e rápida encon-
trar tudo o que precisa cria um ambiente 
inspirador para, de um lado, facilitar a vida 
do cliente, e, de outro, aumentar o tíquete 
médio, vendas e rentabilidade. Muitos 
produtos não estão na lista regular, ou não 
são lembrados. Expô-los conjuntamente 
converte em mais cliente”, orienta Fatima. 
Outras boas práticas são o desenvolvimen-
to de ações de comunicação personalizada, 
pensando na linguagem, canais e promo-
ções adequadas às necessidades, o emprego 
de promotoras para explicar sobre uso e 
benefícios dos produtos, e a criação de um 
espaço infantil, separando baby de kids, 
indica a sócia da Connect Shopper.
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Os itens de maior venda nas linhas 
bebê e infantil na Rede Vivo são fraldas, 
sabonetes e shampoos



Entre as estratégias voltadas ao pú-
blico infantil, pode-se avaliar a criação de 
um espaço kids, onde as crianças podem 
brincar enquanto os pais vão às compras. 
“Se o estabelecimento tiver lugar, espaço e 
fizer isso bem feito, aí é realmente uma boa 
alternativa. Os monitores devem ter vocação 
para cuidar das crianças. É um público que 
exige um pouco mais de cuidado, a mãe vai 
deixar o seu pequenininho em confiança com 
alguém, em nome da empresa. Ela quer algo 
animado, seguro e que não ocorra nenhum 
acidente. É bom, mas é uma responsabilida-
de grande para os supermercadistas”, adverte 
o consultor da Agas. Por isso, é preciso pesar 
bem a relação custo/benefício desta ação.

É possível oferecer uma melhor experi-
ência de compra com carrinhos de plástico 
para as crianças. A prática, da qual o Pão de 
Açúcar foi pioneiro, tem crescido. Machado, 
no entanto, faz uma ressalva:“Isso é comum 
em mercados maiores. Mercados menores, 
com três ou quatro corredores, não têm nem 

onde armazenar esses carrinhos para os clien-
tes circularem. Agora, para supermercados 
maiores e hipermercados, é ótimo. É inte-
ressante, pois o filho vai interagindo, deixa 
de atrapalhar, de tirar a atenção dos pais e se 
diverte com aquilo, ao mesmo tempo”.

O Grupo Guanabara, que oferece carri-
nhos plásticos, projeta, com a reestruturação 
de sua nova loja da cidade de Pelotas, a cons-
trução de um espaço kids no interior da loja, 
concentrando os produtos desta categoria.
Algumas unidades contam com playground 
externo para os pequenos. Há dez anos, a 
empresa promove o evento cultural Mundo 
Encantado Guanabara, no mês de outubro. 
“Três unidades de nossa rede efetuam três 
dias de atividades integrando sustentabilida-
de, brincadeiras e entretenimento. Nestes 
eventos gratuitos, há a presença de filhos de 
clientes, de estudantes de escolas públicas e 
de filhos de funcionários”, conta Wirti. 

Já a Rede Vivo disponibiliza na maioria 
de suas lojas carrinhos de compras com 
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Novas regras para embalagens 
de leite e fórmulas infantis 

ara estimular a amamentação, um decreto 
presidencial pôs fim às “figuras ou ilustrações 
humanizadas” nos rótulos de alguns laticínios. 
Assinado em novembro do ano passado, o texto 
prevê que, em 12 meses, fotos, desenhos ou 
representações gráficas não necessárias para 
ilustrar métodos de preparação ou de uso do 
produto sejam banidas das embalagens de fór-
mulas infantis, leites fluidos ou em pó, leites 
modificados (elaborados a partir de leite in 
natura ou leite em pó integral) e similares de 
origem vegetal (como o leite de soja).

O principal alvo são os produtos destina-
dos a crianças em fase de amamentação, mas 
a nova norma estende a restrição a produtos 
consumidos por gente todas as faixas etárias. A 
justificativa da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) é que a utilização desse tipo 
de imagem nos rótulos estimularia o consumo 
de outros tipos de leite em detrimento do 
materno por bebês e crianças de até 3 anos.

P

bebê conforto, para que os pais possam 
realizar suas compras e levar seu bebê 
bem acomodado. Além disso, a empresa 
tem programado um cronograma anual de 
eventos. Em muitos deles, são contratadas 
empresas de recreação, onde são dispo-
nibilizados brinquedos e personagens de 
entretenimento. “Nós estamos em cons-
tante negociações com nossos parceiros 
para oferecer produtos, inovações e preços 
competitivos aos nossos clientes. Além de 

campanhas de premiações, damos brindes 
para os consumidores que comprarem itens 
dessa família”, afirma Oliveira. 

De olho no calendário

Tradicionalmente, o Dia das Crianças atinge 
patamares significativos para a categoria, mas 
as vendas neste ano podem ser um pouco mais 
contidas. “Renda, emprego e crédito já não 
crescem nos mesmos patamares de anos ante-
riores e alguns apresentam resultados negativos. 
Somam-se a isso o aumento do endividamento, 
da inadimplência e, sobretudo, dos preços de 
diferentes produtos e serviços, inclusive das 
tarifas públicas, com impacto significativo no 
poder de compra. Isso tem impactado o bolso 
e as decisões. Os números devem acompanhar 
a tendência da Páscoa, isto é, os consumidores 
serão mais econômicos”, prevê Fatima Merlin.

O Grupo Guanabara, por exemplo, projeta 
redução nas vendas nos produtos específicos 
para esta data festiva entre 5% a 10%. “O Dia 
das Crianças de 2015 já teve vendas 5% menores 
que o ano anterior, mas vale ressaltar que não 
trabalhamos com foco no segmento de brinque-
dos”, lembra Oliveira. O clima é mais otimista 
na Rede Vivo, que projeta um crescimento en-
tre 7 % e 9% para a data. Em 2015, o Dia das 
Crianças apresentou vendas 15% superiores, em 
média, em relação a 2014.

Machado, que trabalha com um calen-
dário anual de ações, relata que não há um 
movimento tão forte sobre a data para todos os 
supermercados. “Isso é muito particular de cada 
supermercadista. Na época do Dia das Crianças, 
quem tem setor de brinquedos ou quem tem 
roupas vende mais.” Segundo o consultor, os 
supermercadistas costumam deixar isso para 
cima da hora. “O ideal seria se adiantar um 
pouco para fazer bem feito. O Dia das Crianças 
pode ser bem importante, depende do trabalho 
que o supermercadista fizer. Isso está ligado em 
como o assunto for tratado dentro da loja. Uma 
loja bem organizada, que tenha palhaço ou ani-
mador, balões naquela semana, no sábado antes, 
colocar música infantil, tirar fotos dos bebês e 
das crianças, com retirada das fotos nas lojas,  
isso tudo favorece para que o pai vá à loja com 
seus filhos”, garante o consultor.
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para a ExpoAgas 2016 já 
estão a todo vapor. A edição deste ano é alusiva aos 
35 anos da feira, que traz como tema Uma história 
de bons negócios. O evento, promovido pela Agas, 
ocorrerá de 23 a 25 de agosto, no Centro de Eventos 
da Fiergs, em Porto Alegre (Av. Assis Brasil, 8787).

A abertura da convenção gaúcha de supermer-
cados está prevista para as 9 horas da terça-feira 
(23), com o discurso do presidente da entidade, 
Antônio Cesa Longo, no Teatro do Sesi. Por volta 
das 10 horas, será realizada a palestra A conexão 
gaúcha, com os jornalistas Diogo Mainardi, Lucas 
Mendes e Caio Blinder, que apresentam o progra-
ma Manhattan Connection, da Globo News. A 
primeira visita técnica sairá às 13h30 do veículo 
de capacitação De Olho no Futuro para visitação a 
um centro logístico referência no setor. No Centro 
de Aperfeiçoamento Técnico (CAT), às 14 horas, 
será possível acompanhar a palestra Tendências 
de mercado e hábitos de consumo. Já no salão de 
convenções, às 15 horas, a atração do Agas Jovem 
será Max Gehringer – administrador de empresas, 
autor de livros sobre carreiras e gestão empresa-
rial. Uma hora depois, haverá uma nova palestra 
no CAT, intitulada Conciliação de Cartões. Além 
disso, ocorrerá a tradicional feira do setor, com 
diversos expositores relacionados à área, durante 
toda a tarde e noite. 

No segundo dia, as atividades se reiniciarão às 
8h30, com um debate econômico no Teatro do Sesi. 
Por volta das 10 horas, ocorrerá mais uma palestra 
magna. A segunda visita técnica terá como foco duas 

redes varejistas do Estado, partindo da Carreta Agas 
às 13h30. Já o CAT contará com seminário jurídico, 
às 14 horas, e a palestra Boas práticas em refrigeração 
– as novas tendências e adequações, prevista para 
as 16 horas. Além disso, está confirmada mais uma 
edição do Agas Mulher, prevista para as 15 horas, 
no salão de convenções.

O destaque da quinta-feira será a palestra 
Ansiedade – Como enfrentar o mal do século, com 
o médico, doutor em Psicanálise e escritor Augusto 
Cury, que se dará às 10 horas, no Teatro do Sesi. A 
última visita técnica desta edição sairá da unidade 
móvel da Agas, às 13h30, com destino a uma indús-
tria. No Centro de Eventos estão programadas mais 
duas palestras no CAT: Gerenciamento de Categorias 
(14 horas) e Conceitos e Inovações em Merchandi-
sing, Comunicação Visual e Layout de Loja. 

Nos dois primeiros dias do evento, a feira 
de negócios funcionará do meio-dia às 22 horas. 
No último, as atividades seguirão até as 21 horas, 
culminando com o sorteio da Promoção Agas. As 
inscrições para o evento serão disponibilizadas em 
1º de julho, no site www.agas.com.br. Varejistas 
e fornecedores sócios das Agas têm entrada gra-
tuita se cadastrados no site da entidade até 17 de 
agosto. Após, as inscrições serão feitas mediante 
investimento de R$ 50 (varejista associado) e R$ 
70 (fornecedor associado). Para os não sócios, 
variam de R$ 100 (varejista) e R$ 140 (fornecedor 
e visitante). Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (51) 2118-5200 ou por intermédio 
do e-mail expoagas@agas.com.br. 

Sucesso e bons negócios

A convenção gaúcha de supermercados, promovida pela Agas, completa 

nessa edição 35 anos. As programações ocorrerão de 23 a 25 de agosto, 

na Fiergs, em Porto Alegre, com o tema Uma história de bons negócios

os preparativos
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Num universo cada vez maior de 

especialização, torna-se chave contar 

com alguém que não necessariamente 

tenha as respostas para todas as 

perguntas, mas que saiba como buscá-las 
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de 1950, fez sucesso um livro 
chamado Voyage of the Space Beagle, escrito por 
A. E. Van Vogt. No Brasil, a obra foi intitulada 
Missão Inter Planetária. São histórias de ficção 
científica, em que os personagens viajam em uma 
nave espacial. Apesar de ter muitos cientistas a 
bordo, quem surgia como herói e tirava a tripu-
lação do perigo era um passageiro chamado de 
nexialista, que não era especialista em nenhuma 
disciplina específica, mas possuía a habilidade 
de integrar diferentes matérias ou ciências como 
psicologia, química e física. “No livro, esse pas-
sageiro era a pessoa que conseguia fazer sentido 
entre as várias disciplinas, os vários conhecimen-

na década tos das pessoas, pegava o conhecimento de um e 
o conhecimento de outro, conectava e acabava 
por encontrar uma solução para o problema da 
nave”, sintetiza Zé Luiz Tavares, Chief Knowled-
ge Officer da Nexial Tecnologia.

Assim surgiu o termo nexialismo, uma 
espécie de supraciência que é complementar e 
sequencial às várias disciplinas que compõem o 
conhecimento humano, de modo que as coisas 
e atividades façam nexo entre si. “O profis-
sional nexialista é o cara que tem um nível de 
conhecimento de diversas coisas. Ele não tem a 
profundidade do especialista nem é generalista 
que conhece muito superficialmente as coisas. 
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consegue fazer as conexões entre as diversas áreas 
de conhecimento. É alguém que tem múltiplos 
conhecimentos, um determinado nível de pro-
fundidade que consegue conectar o conhecimen-
to para resolver os problemas”, conceitua. Essa 
capacidade torna-se ainda mais importante para 
complementar o universo de especialização cada 
vez maior. “Você não precisa guardar na cabeça 
as coisas. A sua habilidade de processar tudo o 
que você vê no mundo é o que lhe confere esse 
perfil”, complementa.

O consultor de marketing costuma dizer que 
não existe nexialista júnior. “Não é possível dizer 
‘agora vou ser nexialista’. É uma história de vida 
que você tem. Você tem que acumular um reper-
tório de conhecimentos interessante. Em geral, 
o profissional que tem essa habilidade passa por 
vários setores dentro de uma mesma empresa ou 
passa por várias empresas”, define Tavares.

Exemplo nos supermercados 

Dentro das empresas se reproduzem as 
situações imaginadas por Van Vogt na sua 
ficção futurista. Nem sempre o especialista 
é quem encontra a saída para problemas 
específicos, assim como os generalistas 
também não conseguem resolver todas 
as equações. João Carlos Ligabue, atual 

presidente da Rede Unisuper, se encaixa 
neste perfil. Sempre atuou no varejo, mas 
passou por diversos cargos, em uma ascen-
são meteórica. Aos 14 anos, começou como 
empacotador no Nacional. Foram apenas 
quatro meses na função.

Em três anos, teve três promoções: foi 
fiambreiro, aprendiz de chefe de loja e che-
fe de loja. “Tenho interesse por um pouco 
de tudo. Nunca fui de prestar atenção ape-
nas na área em que eu estava trabalhando. 
Eu gostava de observar e fui aprendendo 
com os colegas de outras funções”, lembra 
o supermercadista. “Creio que o varejo 
exige isso. São várias situações que surgem 
ao longo do dia, e tu tens que conhecer 
um pouco de cada área para solucionar os 
problemas”, descreve Ligabue. 

Depois de ser chefe de loja, ele al-
cançou o cargo de gerente operacional e 
mais adiante, gerente geral. Ao todo, ficou  
18 anos no Nacional, e mais 2 anos no 
Sonae, quando o Nacional foi vendido. Em 
2004, saiu para abrir uma loja com a marca 
Unisuper. Para se manter atualizado, o 
supermercadista gosta de ler sobre varejo, 
áreas comerciais, logística, marketing e 
financeiro. Almeja, quando sair da presi-
dência, trabalhar com logística, operações 
ou comercial, dentro da Rede Unisuper. 

Aspectos para desenvolver

Se, por um lado, são as oportunidades, as 
circunstâncias e as vivências que transformam 
um especialista ou generalista em um nexialis-
ta, por outro, é possível trilhar passos para se 
aproximar deste perfil. “A grande dica é ter uma 
intensa curiosidade sobre tudo, é ter avidez por 
conhecimento. O mundo precisa cada vez mais de 
nexialistas para poder fazer os negócios acontece-
rem. Se você acredita nisso, deve estimular o seu 
espírito curioso, inovador, inconformado. Mesmo 
que você não saiba as coisas, procurar saber é o 
que faz todo o sentido hoje em dia”, recomenda 
Tavares, coautor do livro O Marketing na Era do 
Nexo. As empresas, por sua vez, devem prestar 
mais atenção em gente com características ne-
xialistas, tendo isso em mente ao lançar mão de 
estratégias de retenção de talentos. 

Atenção para ficar dentro da lei

muito bom ter uma equipe com funcio-
nários que sabem de tudo um pouco. 
Mas é preciso atenção para evitar casos 
de acúmulo de função, que é quando o 
trabalhador, além de exercer sua fun-
ção, exerce função de outros cargos, de 
forma habitual, que não foram previstas 
no contrato de trabalho – problema que 
pode gerar processos trabalhistas. 

O que as empresas podem fazer para 
evitar o acúmulo de função? De acordo 
com o advogado Paulo Tramontini, elas 
devem especificar claramente no contrato 
de trabalho quais serão as funções que o 
empregado exercerá.

É
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de fundação em 1° de janeiro de 1952, 
os Supermercados Paraíso começaram originalmente 
como um armazém perto da estação de trem de 
Jaguarão, no Sul do Estado. O diretor-presidente 
Cláudio Neves conta que foram os pais, Dario e 
Alba, que iniciaram a história da empresa em um 
espaço de 80 m² e com o atendimento da família 
e mais cinco funcionários. Mas os negócios muda-
ram apenas quando surgiu a ideia de tirar proveito 
da proximidade com a cidade de Rio Branco, no 
Uruguai. “Havia um trem que vinha diariamente 
de Montevidéu e chegava às 11 horas da noite, tra-
zendo pessoas para comprar na fronteira. Meus pais 
decidiram fazer um segundo turno para receber estes 
clientes que vinham de longe. Abriam o armazém e 
atendiam sozinhos até as 3 horas da madrugada, e 
no outro dia às 8 horas já estavam abertos de novo. 
Faziam até almoço dentro do armazém para manter 
o estabelecimento aberto”, conta. 

Cláudio se formou em Ciências Econômicas 
na Ufrgs e voltou para trabalhar com seus pais, 
assumindo após alguns anos a parte administra-
tiva e mudando a cara da empresa. Em 1980, o 
atendimento transformou-se em autosserviço, e a 
partir dessa alteração de atendimento houve um 
aumento significativo das vendas. “Apesar da resis-
tência deles, venci esta barreira e então a empresa 
começou a se desenvolver, consegui agregar meu 
conhecimento teórico com a experiência que eles 
já tinham”, explica.

Hoje a Paraíso conta com 300 funcionários em 
suas seis lojas – duas em Jaguarão e quatro em Pelotas 
–, e tem projeto de abrir ainda mais uma neste ano. 
A preferência pela expansão em outra cidade veio 
de um plano de olho na economia local. “Estamos 
em cidade fronteiriça onde a venda limita-se à va-
riação cambial. É um mercado muito instável, e em 
função disso optamos por expandir em Pelotas.” 

A primeira filial foi aberta em 1996, e seguindo as 
tradições, os colaboradores mais antigos recebem 
cargos de destaque para manter o jeito Neves de 
fazer negócio. “Principalmente na parte de gerência 
dos funcionários com mais de 20 anos de casa, pro-
curamos dar oportunidades para que essas pessoas 
cresçam dentro da nossa empresa nos mais diferentes 
setores”, comenta o diretor. Outra característica da 
Paraíso é não utilizar recursos de bancos ou capital 
de fora, trabalhar apenas com recursos próprios. 
“Sempre nos organizamos com antecedência. Nós 
temos um faturamento na volta de 110 milhões e 
não paramos de crescer”, diz. 

A parte administrativa da Paraíso permanece 
em Jaguarão, onde o nome da família está imorta-
lizado: a praça ao lado da ponte que separa Brasil 
do Uruguai, que também é o endereço da unidade 
matriz, foi batizada com o nome do fundador da 
empresa, Dario Almeida Neves. Além de investir 
somente com capital próprio, a gerência da empresa 
continua nas mãos da família Neves, com a sucessão 
já garantida. Apesar de participar do dia a dia, Cláu-
dio e o irmão Dario Vasques Neves já transferiram 
boa parte da gestão para os filhos de Cláudio: Edu-
ardo Vilela Neves, 44, diretor comercial, e Adriana 
Neves Munhoz, 39, diretora financeira. “Saímos 
praticamente do zero, e com muito trabalho e ho-
nestidade conseguimos crescer com o exemplo que 
meus pais nos deram. Hoje, fazemos com que esta 
conduta seja a nossa marca”, conclui. 

Expandindo o paraíso

Há mais de cinco décadas trabalhando na fronteira do Estado, os 

Supermercados Paraíso não param de crescer
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oas práticas em refrigeração  
para o supermercadista 

a união entre a importância 
da responsabilidade com o meio ambiente com a 
necessidade de redução de custos, o departamento 
de Capacitação da Agas promove em 2016 o Projeto 
Boas Práticas em Refrigeração. O principal objetivo 
é a diminuição do fluido frigorífico HCFC-22 nos 
sistemas e equipamentos de refrigeração em super-
mercados, uma vez que o seu vazamento, além de 
ser extremamente poluente na atmosfera, também 
pode doer no bolso. Várias entidades brasileiras se 
juntaram para tentar barrar esse consumo exacerba-
do e excedente. Entre elas estão o Senai, o Senac, 
o Ministério do Meio Ambiente e a Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). 

Trabalho com software

Entre as ações previstas pelo projeto está a 
ação-piloto do uso de um software de controle 
de manutenção dos equipamentos. O sistema 
realiza um acompanhamento de ações preven-
tivas no controle de manutenção das linhas de 
refrigeração e climatização das lojas. O Grupo 
Asun e a Rede Unisuper integraram a parceria 
em primeira mão, durante a experimentação 

do software. De acordo com o gerente da 
Abras Marcos Manea, os resultados serão 
monitorados de perto. “Pelos retornos que 
estamos obtendo, o sistema novo ajuda muito 
os técnicos responsáveis pela refrigeração nos 
súperes”, revela. 

O software foi desenvolvido pela GIZ, fi-
lial de empresa alemã no Brasil que trabalha no 
ramo de refrigeração. De acordo com a gerente 
de projetos no Brasil, Stefanie von Heinemann, 
o sistema funciona como um livro de registros 
online a ser alimentado com dados constante-
mente: “Podemos coletar informações técnicas 
de cada loja, como sistema e carga do frigorí-
fico, reparos e manutenções, recolhimento de 
gás e histórico do maquinário”. 

De acordo com ela, toda essa compilação 
resulta em uma melhor tabulação dos dados 
da empresa, adequando assim as atividades 
de manutenção preventiva e corretiva. “Se 
sabemos e entendemos os erros sequenciais de 
uma máquina, podemos ser mais assertivos no 
conserto dela”, comenta. Stefanie ainda conta 
que, pelas suas visitas técnicas e palestras de 
conscientização, os supermercadistas gaúchos 
estão muito interessados em manter e incenti-
var cada vez mais esta proposta de boas práticas 
em refrigeração.

Segundo o diretor de controladoria do 
Grupo Asun, Valdecir Pressi, as lojas Asun 
estão atualmente trabalhando com o software 
de maneira que a empresa se tornará referência 
para outros supermercados: “Considerando 
que já temos uma ação preventiva nas lojas, 
durante o período de análise os problemas 

para fomentar

B
É imprescindível que o gestor de varejo atualmente trabalhe em 

prol da preservação ambiental. Para isso, a Agas resolveu apostar 

na qualificação dos supermercados para diminuir cada vez mais a 

emissão de gases de refrigeração
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foram poucos”. Ele detalha ainda que o pro-
grama tem sido útil em mapear resistências de 
evaporadores que podem ser substituídas por 
outros mais eficientes.

Formar para conscientizar

Ainda apostando na união custo/benefício e 
preservação do meio ambiente, a Agas oferece atu-
almente a quarta edição do curso gratuito de boas 
práticas em refrigeração, que atualmente conta com 
certificação da GIZ e registro do Ibama. A formação 
é ministrada por instrutores do Senai, e as aulas 
acontecem na sede da entidade. São ao todo três 
dias de curso, contabilizando 24 horas-aula, e nelas 
os supermercadistas podem se atualizar nas questões 
técnicas e tendências da legislação ambiental. Já fo-
ram capacitados 240 profissionais em boas práticas 
na operação, e, para este ano, estão programados 
cerca de 15 alunos por mês, de março a agosto. 

E os cursos GES também não ficaram de 
fora da proposta sustentável. O instrutor Kleber 
Moraes realizou uma visita nas empresas do Grupo 
Asun e da Rede Unisuper, além de receber ins-

truções da gerente de projetos da GIZ no Brasil. 
“Montamos a disciplina de Gestão Ambiental para 
os GES, para compartilhamento de informações e 
tendências do projeto e demais temas abordando 
a sustentabilidade”, conta. As aulas trabalharão 
os pilares que devem nortear o varejo em direção 
a uma sociedade moderna e respeitosa em rela-
ção ao meio ambiente, como emissão de gases, 
acordos de logística reversa, créditos de carbono 
e normas ambientais do setor, entre outros. “É 
de fundamental importância o supermercadista 
trabalhar na preservação do meio ambiente, uma 
vez que é vantajoso tanto para o bolso quanto para 
o planeta”, conclui o instrutor.
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ongo dá início ao   
GES Agas Jovem 

vez durante seus sete anos 
de trajetória, o curso de Gestão Estratégica em 
Supermercados oferece uma turma voltada para o 
Agas Jovem. O grupo iniciou as atividades no dia 18 
de março, com uma aula inaugural comandada pelo 
mestre em administração Airton Dória, e contou 
ainda com um bate-papo com a presença do presi-
dente da entidade, Antônio Cesa Longo. 

O presidente contou mais sobre a sua história 
no setor, além de enfatizar a importância da atuação 
de ponta dentro dos supermercados:  “O varejo 
te coloca à prova todos os dias, estamos sempre 
aprendendo muito com as experiências. Ainda me 
considero muito jovem no setor. No varejo, nos 
tornamos parte da comunidade, e tudo o que se 
planta é colhido”.

Ele ainda relembrou o seu caminhos dentro do 
segmento, e ressaltou a importância da humildade 
para manter o crescimento constante. “Sempre 

convivi com comércio na família, e cresci com pla-
nos de me tornar sucessor”, revela. Ter passado por 
vários departamentos e ter convivido entre os mais 
diversos cargos o tornou um gestor mais consciente 
e de constante formação e crescimento. “Fiz grandes 
amigos, me entrosei na comunidade e então resolvi 
me inserir no associativismo”, declara. Para comple-
tar, ele ainda deu dicas sobre a persistência dentro 
do setor supermercadista: “É preciso muita paixão 
para trabalhar nos supermercados”. 

O presidente do Agas Jovem, Matheus Vie-
zzer, avalia a experiência de um GES voltado aos 
futuros supermercadistas como muito positiva, e 
que promete excelentes resultados: “Queremos 
melhorar o futuro da própria Agas e das lojas de 
nossas famílias. Nas reuniões do grupo, esta sempre 
foi uma demanda, e o departamento de Capacita-
ção nos apoiou”, conta. Segundo ele, as aulas devem 
focar muito em estratégia de empresa, abordando 
diversos aspectos da gestão.

O diretor do Mercado Brasco, de Porto Alegre, 
Arthur Bolacell, conta que, por ser novo no setor 
supermercadista, é uma ótima oportunidade poder 
participar do GES Agas Jovem. “Sou o primeiro  na 
família dentro do varejo, não tenho com quem trocar 
experiências. Poder conversar com meus colegas 
ajuda muito na gestão do empreendimento.” Bolacell 
afirma que foi muito enriquecedor ouvir a trajetória 
do presidente da Agas para aprender algumas novas 
lições sobre tradição e motivação no setor. 

pela primeira

L Para dar continuidade 

ao fortalecimento do 

associativismo entre os 

jovens sucessores, o GES 

este ano aposta na formação 

do Agas Jovem, que 

representa o futuro do setor 

supermercadista gaúcho
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ES Porto Alegre  
começa ano letivo 

2007, o curso GES de Porto 
Alegre já formou centenas de colaboradores dos 
súperes da capital e Região Metropolitana. A turma 
de 2016 conta com 41 participantes oriundos de sete 
cidades ao total, e começou no dia 15 de março, com 
uma aula inaugural regida pelo instrutor do curso, 
Salvador Fraga. Além disso, foram convidados os 
supermercadistas Sandro Formenton, João Carlos 
Ligabue e Mário Viezzer, para trocarem as suas 
experiências de vida e gestão com a turma. 

Salvador Fraga afirma que o encontro foi 
muito enriquecedor para os presentes. “Pode-
mos identificar muitas pessoas incentivadas pela 
empresa, mas que, por possuírem muito conhe-
cimento do chão de loja, estão apreensivas por 
não saberem o que desejam ainda”, comenta. Na 
parte da manhã, foi apresentado o cronograma 
e conteúdo programático que será apresentado 
durante o curso. “Após este momento, tivemos a 
conversa com os diretores. Foi muito proveitoso, 
pois pudemos mostrar a importância da interação 
entre a geração em atuação e os próximos gestores 
supermercadistas”, revela. 

O presidente da RedeCen, Mário Viezzer, 
afirma que, ao ser convidado pelo setor de Ca-
pacitação da Agas, ficou muito feliz com a opor-
tunidade de conversar com a futura geração de 
supermercadistas da capital. “Foi muito especial 
poder dividir as nossas experiências com os jovens, 
principalmente porque nunca havia sido realizada 
uma conversa assim, de troca entre todos nós”, 
enfatiza Viezzer. 

Para Sandro Formenton, diretor de Marketing 
da Rede Unisuper, é sempre importante estar em 
contato direto com os jovens, devido às novas ten-

dências de mercado. “Estou há 26 anos no setor, 
e gostei muito de poder dividir o que tenho de 
bagagem para um grupo que busca se aprimorar”, 
comenta. Ele afirma ainda que a turma, por ser 
bastante questionadora, ouviu atentamente e deu 
muito retorno com as suas próprias vivências. 

A coordenadora de RH do Gecepel, Cecília 
Martins, é uma integrante da turma de Porto 
Alegre este ano, e revela que a aula inaugural foi 
muito importante para reafirmar alguns valores 
supermercadistas. “Foi muito motivador ouvir 
a história daqueles gestores que estão há tanto 
tempo no setor. Entender que eles mesmos 
começaram pequenos, atravessaram diversos 
obstáculos para chegar onde estão hoje”, conta. 
Cecília ainda declara que muitos dos desafios 
que eles relataram ainda são observados hoje, 
dentro dos supermercados, e que a nova geração 
tem a possibilidade de mudar os rumos do ramo. 
“Depois, durante o meu trabalho, refleti sobre o 
que debatemos na aula inaugural, e tentei aplicar 
alguns conceitos que aprendemos lá. Principal-
mente a como incentivar os novos colaboradores 
ao entrarem na empresa”, conclui. 

lançado em

G
O curso Gestão Estratégica em Supermercados 

de Porto Alegre contou com a presença de diretores de 

supermercados para debater suas vivências 
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Antiguidade, a ingestão de óleos e azeites 
se mostra essencial para a sobrevivência humana. 
Com grande valor nutricional, este tipo de gordura 
– extraída geralmente de sementes, folhas e plantas 
– pode ser uma grande aliada contra doenças, des-
de que consumida com moderação. Usados como 
ingredientes ou mesmo como tempero de pratos 
diversos, em diferentes culturas, opções não faltam 
para agradar a consumidores de gostos mais simples 
ao paladar refinado. A variedade de produtos dispo-
nível no mercado tem mostrado que o consumo no 
Brasil está em alta, registrando um crescimento de 
2,6% no volume de vendas do ano passado. Queda 
nas importações indica ainda que os brasileiros pre-
ferem os produtos fabricados no país. 

Acredita-se que na Idade da Pedra, entre 2 
milhões de anos e 8 mil anos a.C., o homem já 
utilizava sementes ricas em óleo. Girassol, sésamo, 

papoula e linhaça eram as mais consumidas devido à 
sua facilidade de armazenamento. Ressecadas ao ar, 
elas não precisavam ser consumidas imediatamente 
após a colheita. Já o gergelim figurava entre os ali-
mentos preferidos dos antigos egípcios – registrado 
em desenhos de Heródoto Grego (484 - 425 a.C.), 
na Babilônia, como o mais consumido para fins me-
dicinais –, juntamente com o óleo de oliva e outras 
variedades, extraídos de frutos secos. 

Na Idade Média, reis e imperadores, como Car-
los Magno, fomentaram o cultivo da planta do linho 
pela Europa central, embora a produção do óleo fosse 
secundária. Leonardo da Vinci foi um dos pensadores 
que otimizaram o rendimento das fábricas de óleo, 
inventando, por exemplo, uma prensa de azeite mais 
eficaz. Devido à pouca capacidade de investimento 
na época, a técnica de extração por pressão teve uma 
evolução mais lenta.
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Mais sabor na mesa
Óleos e azeites são produtos que não podem faltar nas 

refeições. Mesmo com a crise econômica, consumo está em 

alta e os brasileiros preferem o produto nacional
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Normalmente, o óleo era prensado tanto por 
trabalhadores como por animais, movimentando 
as rodas de ferro ou pedra que possibilitaram que 
sementes fossem moídas. A industrialização dos 
processos ocorreu efetivamente com a utilização 
de moinhos d’água, a alavanca para mover as mós 
(par de pedras duras) e os moinhos de vento. Mas 
foram as invenções da máquina a vapor e da alavan-
ca hidráulica que marcaram o início da produção 
industrial do óleo.

Parecidos, mas diferentes

Embora integrem o mesmo grupo de 
produtos, óleos e azeites possuem caracterís-
ticas e utilizações diferentes. Com suas gor-
duras extraídas de plantas, os óleos vegetais 
são formados por triglicerídeos. A maioria 
deles é extraída quase que exclusivamente 
das sementes. Seus principais usos são na 
culinária, para pintura, como lubrificante, 
fabricação de cosméticos e farmacêuticos, 
iluminação, combustíveis (biodiesel ou puro) 
e fins industriais. Alguns tipos, como o óleo 

de colza, algodão ou rícino (mamona), são 
impróprios para o consumo humano, deven-
do passar por processamento prévio.

Os tipos vegetais são ésteres de gli-
cerina e uma mistura de ácidos graxos, 
esteróis e tocoferóis (vit. E), além de trazer 
resíduos minerais. Eles são insolúveis em 
água, mas podem ser dissolvidos com sol-
ventes orgânicos. Algumas fontes comuns 
de óleos naturais são o abacate, a abóbora, 
amêndoas, amendoim, arroz, azeitonas, 
avelã, castanhas, coco, damasco, dendê, 
gergelim, girassol, linhaça, mamona, milho, 
mostarda, nozes, papoula e soja.

O azeite é obtido basicamente por 
pressão, não sendo extraído por solven-
tes químicos ou sofrendo o processo de 
refinação. Ele é uma gordura saudável 
que vem da azeitona, também rica em 
vitamina E, considerada por especialistas 
um excelente antioxidante que ajuda 
a evitar o envelhecimento da pele. No 
entanto, não se recomenda a ingestão 
de mais de quatro colheres de sopa por 



dia (cerca de 200 calorias). Acima disso, 
pode aumentar a gordura no sangue, sendo 
prejudicial à saúde. Esses produtos serão 
mais nobres e puros quanto menor for o 
seu grau de acidez, sendo indicado para 
o bom funcionamento estomacal o teor 
de 1 grau de acidez (1 grama a cada 100 
gramas), ou menos. O mais puro deles é o 
extravirgem, rico em vitaminas e minerais 

– indicado para temperar saladas e legumes 
ou até pratos recheados e fritos. 

Produção e números

Em pouco mais de dez anos, o RS se tornou 
o maior produtor de oliveiras do Brasil. De acordo 
com a Emater, a área cultivada totalizou cerca de  
1, 670 mil hectares plantados em 2015. A produção 
envolve 139 produtores de 55 municípios gaúchos, 
além de seis indústrias de extração. Atualmente, as 
variedades de azeites mais cultivadas no Estado são 
arbequina, arbosana, koroneike, frantoio e picual. 

A produção do azeite de oliva é uma das mais 
importantes economicamente, representando 3% 
do volume mundial. Ele é o produto mais típico 
da costa do Mediterrâneo, que concentra cerca de 
75% da produção e 68,5% do consumo do planeta. 
O Brasil figura como o quinto maior importador 
mundial de azeite de oliva. Já a Comunidade Eu-
ropeia é destaque na olivicultura (2,140 milhões 
de toneladas), sendo a Espanha, a Itália e a Grécia 
responsáveis por 80% da produção mundial. A 
Argentina é o único país da América do Sul entre 
os dez maiores produtores, figurando em 8° lugar 
(20 mil toneladas). De acordo com a Embrapa, o 
país que mais importa azeite de oliva é os Estados 
Unidos (250 mil toneladas), seguido da Comunidade 
Europeia (188 mil toneladas), Austrália e Brasil (35 
mil toneladas, cada um). 

Enquanto a comercialização de azeites cresceu 
2,6% em volume no Brasil em 2015, as importações 
tiveram retração de 23% no ano passado, em relação 
a 2014. De acordo com a consultoria Nielsen, a 
comercialização dentro do país foi de 56,8 milhões 
de litros no período, com preço médio de venda a 
R$ 26 por litro. Na avaliação da empresa, a categoria 
representa 4,8% do mercado total de óleos vegetais, 
que cresceu 1% em volume e 3,8% em receita no ano 
passado. Além disso, houve também uma perceptível 
alta na elevação dos preços, apesar de ainda estar 
abaixo da inflação.

Com relação às importações, a Associação Bra-
sileira de Produtores, Importadores e Comerciantes 
de Azeite de Oliveira (Oliva) considera os números 
um reflexo do cenário desfavorável que o país atra-
vessa. A busca de produtos fora do país passou de 73 
mil toneladas, em 2014, para 56 mil toneladas no ano 
passado, mostrando que os produtos feitos no país 
estão sendo mais valorizados pelos consumidores.

Principais tipos de azeites e óleos

Basicamente há quatro tipos de azeite: o extra- vir-
gem é o mais puro (até 1% de acidez), o virgem é um 
pouco mais ácido (entre 1,2% e 1,5%), o refinado, que 
perde qualidade de cor, sabor, aroma e vitaminas (entre 
1,5% a 2,3%) e o composto, que mistura o refinado com 
outros tipos de óleo, como o de soja.

Já a variedade de óleos vegetais é vasta, sendo deno-
minada conforme a sua origem e diferenças nutricionais:

Óleo de amêndoa: é usualmente extraído a frio e, quando 

refinado, em geral, é utilizado na indústria farmacêutica. 

É um óleo popular em receitas orientais e muito utilizado 

em sobremesas.

Óleo de palma: utilizado principalmente nas cozinhas 

africanas e asiáticas, enquanto na Europa é normalmente 

usado no processo da margarina.

Óleo de soja: seu óleo é geralmente refinado, podendo 

ser extraído também a frio. Indicado para pratos tradi-

cionais do Oriente, sua principal diferença é um sabor 

característico, enquanto o refinado é neutro.

Óleo de girassol: possui um sabor neutro quando 

refinado, mas, quando extraído a frio, tem um sabor 

semelhante ao de frutos secos.

Óleo de linhaça: encontrado à venda tanto extraído a frio 

quanto refinado. Não aguenta temperaturas muito eleva-

das devido ao seu alto teor de ácido linoleico, auxiliando 

quem sofre de doenças reumáticas inflamatórias. 

Óleo de gergelim: prensado a frio, apresenta um sabor 

agradável do próprio gergelim, tornando-se neutro 

quando refinado e muito intenso quando elaborado a 

partir do gergelim torrado. Este último é muito utilizado na 

cozinha asiática, principalmente nos pratos elaborados 

na tradicional panela a wok.

Óleo de canola: conhecido por seu sabor neutro, que evi-

dencia o sabor de outros ingredientes, sendo indicado 

principalmente para frituras. 
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considerada uma das capitais regio-
nais do Brasil, com a terceira cidade gaúcha mais 
populosa (são mais de 327 mil habitantes, con-
forme o IBGE), Pelotas é um importante polo 
artístico-cultural e de negócios do Rio Grande do 
Sul. A pujança da região Sul do Estado, em meio 
aos desafios vivenciados no país, inclusive no RS, 
foram alguns temas debatidos por empresários, 
lideranças, fornecedores e convidados na primei-
ra edição de 2016 do Jantando com a Agas. O 

evento reuniu mais de 140 pessoas no Hotel San 
Sebastian, no centro de Pelotas, tendo como pa-
trocinadores Superpan, Orquídea e Gota Limpa, 
e apoio da Vinícola Aurora e Bebidas Fruki.

A primeira parte da programação teve início 
às 17 horas, na sala Piratini do Hotel Curi Palace, 
com o painel Agas em foco – Gargalos e opor-
tunidades na região Sul. Entre os debatedores 
estavam o secretário estadual de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio 
de Oliveira Branco, e o titular da secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo de Pe-
lotas, Fernando Curi Estima. Representando os 
empresários da região integraram também a mesa 
o diretor comercial da Fruki, João Carlos Miran-
da, e o gerente de logística do Macro Atacado 
Treichel, Emerson Gonçalves. O grupo contou 
com a mediação do jornalista Carlos Machado, 
da Rádio Pelotense.

Falando sobre a situação financeira do Estado, 
Branco disse é preciso ter responsabilidade para 
tomar as medidas necessárias à retomada do cres-
cimento. “Dos gastos com pessoal, 51% são para 
funcionários inativos e mais de 75% da receita do 
Estado vai para o pagamento da folha. Os gestores 
anteriores não tiveram planejamento”, criticou. 

Alternativas
para a região Sul

A primeira edição do Jantando 

com a Agas em 2016 reuniu 

empresários, fornecedores, 

lideranças e convidados, 

em Pelotas, para debater as 

dificuldades e soluções do setor 
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Já o secretário de Desenvolvimento de Pelotas 
comentou que alguns entraves dificultam ações no 
município: “Trabalhamos todos os dias apagando 
incêndios na Secretaria Municipal, destravando 
processos que deveriam incentivar investimentos, 
mas que na realidade estão inibindo. É preciso uma 
mudança de cultura dos processos”.

Experiências locais

Só em Pelotas, segundo o diretor regional 
da Agas, Davi Treichel, mais de 20 empresas 
fecharam suas portas nos últimos 30 dias. 
“Precisamos dar a volta por cima. É hora de 
enxugar as operações e estreitar relaciona-
mentos com os nossos fornecedores. Este 
pode ser o caminho”, falou o comerciante. 

Expondo sua experiência no comércio 
da região, Gonçalves – do Macro Atacado  
Treichel – considera que o momento não está 
favorável para investimentos. “Não pensa-
mos em expandir a empresa. Com o poder 
de compra reduzido, temos revisado nosso 

mix de produtos. É hora de fazer o dever 
de casa”, afirmou o profissional. Miranda 
mostrou que o otimismo faz parte da cultura 
da Fruki: “Quando levo à diretoria que não 
estamos vendendo satisfatoriamente em 
determinada região, imediatamente me per-
guntam qual é a minha sugestão para aquele 
problema. Assim como o mal contagia, tenho 
certeza de que assuntos positivos também 
contagiam as pessoas e empresas”. 

O diretor-administrativo da Rede 
Righi de Supermercados, de Santana do 
Livramento, Antonio Alberto Righi, parti-
cipou do evento com o filho Vinicius Righi, 
diretor-financeiro das lojas, e aprovou o 
debate. “Foram amplamente discutidos os 
problemas da região, que é um importante 
polo mecânico do Estado.” Os comerciantes 
contam que também aproveitaram a viagem 
para se atualizar. “Visitamos três supermer-
cados locais, conversamos sobre a situação 
atual, além de conhecer algumas novidades 
do mercado e trocar experiências.”
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Arlei Karpinski, um dos sócios dos super-
mercados Karpinski e Sul Brasil, de Getúlio 
Vargas, retornou a Pelotas depois de 21 anos. 
“Tenho um carinho muito grande por essa 
cidade, onde construí parte da minha história. 
É preciso mexer com o pessoal da região para 
que o milagre se crie”, afirmou o empresário, 
citando que o painel abordou formas de dri-
blar os problemas da região. “Passamos por 
um momento gravíssimo no Estado, diante 
de uma crise nacional. É preciso pensar em 
um Brasil para daqui a mais de 20 anos”. A 
situação, segundo ele, traz reflexos não só 
para o setor: “Há uma dificuldade de arre-
cadação, reflexo da diminuição de atividade 
econômica, e o medo gerado por um governo 
instável, além da baixa taxa de retorno para 
quem investe. Está muito complicado”.

Para o diretor-presidente da rede Peru-
zzo de Supermercados, de Bagé, Lindonor 
Peruzzo, o evento trouxe tanto as dificuldades 
como os desafios para o desenvolvimento 
local. “Cada um abordou os temas em que 
tinha conhecimento. Aprende-se muito em 
cada oportunidade dessas”, destacou. Nesta 
edição do Jantando, chamaram a atenção dele 
questões relacionadas à logística. “Falar de 
crise é tema atual, tanto em termos políticos 
como econômicos. As dificuldades são cons-
tantes e para todos, inclusive em uma área em 
pleno desenvolvimento do setor.”

Integração e negócios

Por volta das 20 horas foi o momento de 
integração entre varejistas e fornecedores, que 

contou ainda com a apresentação de produtos 
do setor e sorteio de brindes. Representando 
o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, o 
diretor Patrique Nicolini Manfroi disse em seu 
discurso que é preciso aperfeiçoar as operações 
no setor supermercadista: “Precisamos fazer a li-
ção de casa. O momento é de arregaçar as mangas 
e trabalhar. Temos ajustes políticos a fazer, mas 
também temos deveres em nossas empresas”.

O networking realizado em Pelotas, segundo 
o diretor-superintendente da Orquídea, Rogé-
rio Tondo, auxiliou no pré-lançamento da nova 
campanha de massas na mídia. “Dessa forma, 
deixamos a lembrança da nossa marca no cora-
ção das pessoas, além de ter sempre ativa uma 
rede dinâmica de clientes”, afirmou o executivo. 
Ele destacou ainda que as empresas da região 
estão sofrendo um pouco com a parada do Polo 
Naval: “As pessoas de lá não param nunca e es-
tão em busca de novos caminhos para melhorar 
esta situação”.

Para o diretor-presidente do grupo Super-
pan, Arildo Bennech Oliveira, a edição do evento 
foi importante para a troca de experiências e a 
divulgação do mix da marca na região. “Houve 
pouca participação dos supermercadistas locais. 
Apesar de terem espaço reduzido, devido às 
explanações dos secretários, os empresários 
puderam colocar algumas preocupações, diante 
das incertezas da atual situação econômica”, des-
creveu. Ele lembra que a parceria firmada com 
a Agas é muito ampla, abrangendo uma série de 
eventos. “Encontros como esse são sempre posi-
tivos, possibilitando a conquista de novos clientes 
para que todos possam crescer juntos.” 

Diretora comercial da Gota Limpa, Camile 
Bertolini Di Giglio, elogiou o novo modelo de 
debates, embora esperasse a participação de mais 
pessoas da região. “Houve bastante conversa e 
troca de informações. O local era muito bonito 
e o jantar estava muito bom”, avalia. Ela citou 
ainda que o evento é muito informativo, pois 
possibilita o conhecimento sobre a realidade 
dos supermercadistas da região. “Estar na casa 
dos clientes é sempre muito interessante para 
atendê-los cada vez melhor e dentro das suas 
necessidades”, ressalta. As próximas edições do 
Jantando com a Agas estão previstas para 17 de 
maio, em Novo Hamburgo, e 14 de junho, em 
Lajeado. Inscrições em www.agas.com.br.
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Trabalhando com inovação constante, a Mars 
relançou sua linha de sachês neste ano, passando de 
quatro para oito opções de sabor e variedade para os 
cães. O portfólio de produtos é classificado por porte 
e fases da vida dos animais, com seleção específica para 
filhotes e sêniores. Os itens da linha sachê custam, em 
média, R$ 2 cada.

A empresa Lacticínios Tirol está lançando 
no mercado o queijo mussarela fatiado 150g zero 
lactose. Assim como a versão tradicional, a versão 
zero lactose é produzida em um diferente processo, 
que resulta em fatias soltas, consistentes e fáceis de 
serem retiradas da embalagem. 

A marca Flopito Co-
ração, da Florestal Alimen-
tos, uma das mais vendidas 
na categoria de pirulitos 
planos, agora soma à sua li-
nha uma versão que mescla 
os sabores morango com 
chocolate, unanimidades 
na preferência entre os 
consumidores. O produto 
mantém as mesmas ca-
racterísticas dos demais 
sabores da linha, com seu 
peso individual de 10g em 
pacotes com 50 unidades. 

Com ingredientes 
selecionados, a Massa 
Integral Parati, lança-
mento da empresa para 
2016, traz os benefí-
cios do grão integral, 
sem perder o sabor ini-
gualável do tradicional 
espaguete. O produto 
vem em embalagens de 
500 gramas, e atende 
a uma demanda de 
mercado que mostra a 
preocupação dos con-
sumidores com sua 
saúde e bem-estar.

MARS Linha de sachês
Pedigree para cachorros

TIROL Queijo mussarela
fatiado zero lactose

FLORESTAL Novo pirulito 
morango com chocolate

PARATIAposta nas 
massas integrais
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no consumo chegou no meio supermerca-
dista, e o setor, apesar do crescimento nominal de 
8,76% em relação aos resultados de 2014, acabou 
registrando uma queda real de 1,91% nas vendas 
do ano passado, quando o índice é deflacionado 
pelo IPCA/IBGE do período. O resultado é con-
sequência da redução do poder de compra e do 
aumento do desemprego no país. Mesmo assim, o 
Ranking Agas 2015 reuniu mais de 550 pessoas no 
Grêmio Náutico União, na noite de 13 de abril, 
para premiar os supermercados que conseguiram, 
mesmo num cenário de crise, mostrar sua força e 
conquistar clientes. A ocasião também serviu para 
homenagear as empresas que completaram 80 
anos de atividade, as novas lojas abertas e quatro 
agências de publicidade e propaganda em razão 
de suas campanhas em prol de quatro diferentes 
setores: indústria, serviços, varejo e entidades. O 
evento teve o patrocínio de Nestlé, Fruki, Isabela, 
Santa Clara e Tramontina.

As 255 companhias supermercadistas avaliadas 
pelo Ranking Agas 2015 representam 79,2% do total 
arrecadado pelo setor, num faturamento de R$ 20,8 
bilhões. Os resultados mostraram que o autosserviço 

o freio

Com o Ranking Agas, a 

Associação Gaúcha de 

Supermercados distinguiu 

as empresas que mais 

cresceram em 2015 

em 12 categorias de 

faturamento. O evento 

ocorreu no dia 13 de abril, 

no Grêmio Náutico União 

esempenhos
premiados 
D

no Rio Grande do Sul aumentou levemente sua 
representatividade na receita total do setor no país, 
chegando aos 8,2% (era 8,1%), gerando mais de 
94,5 mil empregos diretos em 4.400 lojas. Os su-
permercados respondem por 8,6% do PIB estadual, 
segundo estimativas. “No Brasil, o setor apresentou 
um faturamento de R$ 315,8 bilhões, o que significa 
uma queda real de 4% nas vendas nacionais”, analisa 
o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.

No discurso de abertura do evento, o presidente 
saudou o desempenho geral, apesar de tudo. “Aten-
demos 100% dos lares gaúchos, temos as credenciais 
para comemorarmos e buscarmos melhores condi-
ções de renda aos clientes, que são as pessoas que 
pagam os nossos salários e alavancam investimentos, 
fazendo-nos comprovar que todo o poder emana do 
povo, e é para isto que todos levantamos todas as 
manhãs com os nossos desafios”, frisou. Longo de-
fendeu o fortalecimento da indústria para manter a 
pujança do varejo. Ele também pregou menos Estado 
e mais gestão no país, e teceu críticas à corrupção, 
sem esquecer do papel das empresas. “A crise ética 
também é um problema privado, já que o rombo das 
pedaladas surgiu a partir de bolsas BNDES, então 

Diego Castro
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façamos o mea culpa, pois a corrupção está em todos 
os setores da sociedade”, disse. “Não vamos recuar 
diante de um cenário difícil. Seguiremos com nossos 
projetos de interiorização e de fomento de negócios 
em todo o Estado.”

 
A força dos agraciados

A Unidasul, de Esteio, conseguiu su-
perar a Cia. Zaffari na categoria de maior 
crescimento (15%) entre as empresas com 
faturamento anual acima de R$ 1 bilhão. 
“Nossa missão é atender com paixão, e quan-
do todos os 4,3 mil colaboradores abraçam 
a causa, dá resultado”, explica o presidente 
Augusto De Cesaro, responsável por lojas em 
23 cidades. Na categoria de empresas com 
faturamento anual de R$ 400 milhões a R$ 1 
bilhão, o Imec Supermercados, de Lajeado, 
venceu registrando 12,3% de crescimento. 
“Tornamos nossas operações mais enxutas, 
para conseguirmos competir em preços e 
promoções, principalmente sem comprome-
ter os níveis de serviços nas 21 lojas”, revelou 
o diretor-presidente, Leonardo Taufer.

Dona do maior crescimento verificado 
em 2015 na faixa de faturamento anual de 
R$ 300 milhões a R$ 400 milhões (19,9%), 
a passo-fundense Comercial Zaffari voltou 

a levar a melhor. “Temos conquistado ano a 
ano distinções por nossa atuação na comuni-
dade, excelência em gestão ou por qualidade 
no ambiente de trabalho, e isso é reflexo da 
dedicação de nossos colaboradores”, contou 
o diretor administrativo da rede de 19 lojas, 
Sérgio Zaffari. De Santana do Livramento 
veio o vencedor na categoria de empresas 
de melhor desempenho com faturamento 
entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões: 
Righi Supermercados (15,2%). “O ano foi 
bom porque o aumento do dólar no segundo 
semestre favoreceu o poder aquisitivo dos 
uruguaios. É uma honra estar aqui”, come-
morou o proprietário Antônio Righi.

A performance líder entre os congêneres 
de faturamento anual entre R$ 150 milhões 
e R$ 200 milhões foi dos Supermercados 
Nicolini, de Bagé, com 19,1% de crescimento. 
“Conseguimos entregar preço e produto de 
qualidade e essa conquista é compartilhada 
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Ranking das Centrais de Compra

Classif.  Razão Social  Faturamento 
2015 (R$) 

Sede Nº Lojas Check-outs Func.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Rede Unimax 
Rede União 
Rede Multimercados
Rede Super Ltda
Rede Super Sul
Rede Fort
Rede Super Passo
Rede Agasuper
Rede da Gente Gaúcha 
Rede GrandeSul 
Rede Super Util
Rede Unisuper
Rede Ammpa
TOTAL

Porto Alegre

Erechim

Caxias do Sul

Santa Maria

Cruz Alta

Novo Hamburgo

Passo Fundo

Campo Bom

Casca

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

98

19

19

57

25

163

33

9

41

35

61

46

22

628

392

111

108

351

172

380

96

23

165

187

183

303

51

2522

1373

624

524

2.445

1179

1.500

248

111

455

1.274

609

2.180

302

12824

662.978.205,74

193.980.995,00

180.101.814,57

801.317.586,00

293.546.145,94

329.342.400,00

82.047.604,00

39.600.000,00

134.981.000,00

476.908.428,67

329.685.000,00

586.276.365,47

70.080.000,00

R$ 4.180.845.545,39

com nossa equipe de 900 funcionários em 
nove lojas”, garantiu o diretor Patrique Nicolini 
Manfroi. A rede Unisuper superou a concor-
rência, na faixa de faturamento anual de R$ 
100 milhões a R$ 150 milhões, alcançando um 
resultado de vendas 303% maior do que no ano 
anterior. “Apresentamos ao consumidor lojas 
padronizadas, climatizadas, e com atendimento 
de muito boa qualidade em perecíveis”, desta-
ca o presidente João Carlos Ligabue. 

A “mãozinha” das 
centrais de compras

A rede porto-alegrense de três lojas Super 
Kan foi quem mais cresceu (25,7%) em 2015 na 
categoria de faturamento anual entre R$ 75 mi-
lhões e R$ 100 milhões. Para o empresário Marcos 
dos Santos, “é uma vitória da soma de esforços de 
colaboradores, fornecedores e toda comunidade”. 
O Supermercado Santa Rita, de Porto Alegre, 
venceu na categoria de faturamento entre R$ 50 
milhões e R$ 75 milhões. O proprietário Danilo 
Tiziani credita ao apoio da Rede GrandeSul o 
crescimento de 20,6% registrado. “Estamos há 
44 anos no comércio. Com a central de compras, 
conseguimos melhores preços e o consumidor foi 
favorecido, alavancando as vendas”, justificou.

O Mercado Pozzobon, de Santa Maria, com 
duas lojas, cresceu 67,8% no ano passado, o melhor 
na categoria de faturamento anual de R$ 25 milhões 
a R$ 50 milhões. “Temos mercados de bairro, volta-
dos à população do entorno, e a parceria forte com 
a Rede Super nos ajudou na organização interna, no 
expertise, nas negociações”, apontou o procurador 

Miguel Passini. Em São José do Norte, o Armazém 
Bom Preço alcançou vendas 18,1% maiores em 
2015 na categoria de faturamento anual de R$ 
15 milhões a R$ 25 milhões. “Fizemos trabalho 
ímpar na qualificação dos profissionais dentro da 
loja e eliminamos perdas, reduzindo um câncer no 
comércio, as quebras e rupturas”, ressaltou o chefe 
geral de desenvolvimento, Felipe de Carli. 

No time dos bicampeões, o Super Brescience, 
de Gravataí, subiu ao palco para receber sua home-
nagem pelo melhor desempenho (63,4%) entre as 
empresas que faturaram em 2015 de R$ 3,6 mi-
lhões a R$ 15 milhões. “A mudança de nosso ponto 
de uma rua lateral para a avenida alavancou nossos 
resultados”, analisou o diretor Alexandre Paolazzi. 
O Mercado Brasco, de Porto Alegre, vendeu 86% 
a mais no ano que passou, também sendo agracia-
do pelo segundo ano consecutivo na categoria de 
faturamento anual até R$ 3,6 milhões. A abertura 
de nova loja do estabelecimento que cultiva o re-
lacionamento com a vizinhança foi fundamental. 
“Brascão mais uma vez no topo”, brincou o diretor 
Arthur Bolacell nas redes sociais. 

Uma das novidades da noite foi a entrega do 
prêmio à rede de compras que mais cresceu em 
2015, juntamente com a divulgação do Ranking 
setorial. A vencedora foi a Rede Ammpa, com 22 
associados na capital e Grande Porto Alegre. “Re-
presentamos a união de pequenos comércios, e foi 
justamente isso que alavancou nosso desempenho e 
o nosso poder de barganha junto aos fornecedores”, 
resumiu o presidente Reni Flores. 

Apostas no varejo

A rede Walmart recebeu novamente 
a distinção por ser a maior empregadora 
no autosserviço, com 16.271 funcioná-
rios em 105 lojas. A Companhia Zaffari 
(fundada em 1935, em Porto Alegre) e 
Supermercados Tischler (fundado em 
1924, em Cachoeira do Sul) foram agra-
ciados com o prêmio especial de longe-
vidade empresarial por mais de 80 anos 
de atividades. A Agas também concedeu 
dez prêmios especiais pela abertura de 
novas lojas em meio ao cenário recessivo, 
para  Comercial Zaffari (Passo Fundo), 
Cotripal (Panambi), Unisuper (Porto 
Alegre), Center Shop (Porto Alegre), 
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Classif.  

As 10 maiores por faturamento bruto

Razão Social  Faturamento 
2015 (R$) 

Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Walmart (*)
Companhia Zaffari (**)
Supper Rissul
Imec
Asun Supermercados
Supermercado Guanabara
Comercial Zaffari
Peruzzo
Master ATS
Rede Vivo

Porto Alegre

Porto Alegre

Esteio

Lajeado

Gravataí

Rio Grande

Passo Fundo

Bagé

Erechim

Santa Maria

  5.534.845.540,00

4.508.000.000,00

1.138.884.891,00

476.854.369,00

450.102.531,00

441.969.787,00

396.309.021,33

392.289.831,34

384.925.537,00

314.643.820,00

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por m2

Razão Social  Faturamento/m2

(R$)
Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Cooperativa Agrícola Mista Agudo Ltda.
Centermastersul Dist. de Alimentos Ltda.
Dall Accua Com. de Alimentos Ltda.
Supermercado Beltrame Ltda.
Pedralli & Pedralli Supermercado Ltda.
Supermercado Dalpiaz Ltda.
Center Shop Com. Imp. Exp. Ltda.
Osmar Nicolini & Cia Ltda.
Comercial Samy Ltda.
Supermercado Genial’s Ltda.

Agudo

Porto Alegre

Porto Alegre

Santa Maria

Viamão

Osório

Porto Alegre

Bagé

Balneário Pinhal

Porto Alegre

 74.370,24 

66.029,02 

44.785,35 

37.723,89 

36.419,88 

35.903,44 

35.845,85 

 35.766,16 

35.211,88 

34.524,04 

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por check-out

Razão Social  Faturamento
/check-out (R$)

Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Centermastersul Dist. de Alimentos Ltda.
Companhia Zaffari Ind. e Comércio (**)
Danilo Alberto Tiziani Ltda.
Coop Agrária São José Ltda.
Macroatacado Treichel Ltda.
Supermercado Beltrame Ltda.
Cooperativa Agrícola Cairú Ltda.
Supermercado Rispoli Ltda.
Pedro Maccari & Irmãos Ltda.
Comercial de Alimentos Super Davi Ltda.

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Jaguari

Pelotas

Santa Maria

Garibaldi

Uruguaiana

Porto Alegre

Porto Alegre

6.867.017,86 

  5.211.560,69 

4.630.625,24 

4.531.353,09 

4.214.060,00 

4.086.755,20 

  4.085.100,82 

4.036.115,50 

3.942.188,50 

3.725.000,00 

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por funcionário

Razão Social  Faturamento
/funcionário (R$)

Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ana Cristina da Silva Vani Poli-ME
Mercado Kieling Ltda-EPP
Ireneu Roque Dartora ME
Supermecado Cavalhada Ltda.
Com. de Gêneros Alimentícios D Bem Ltda.
Pedro Maccari & Irmãos Ltda.
Comercial Bom de Alimentos Ltda.
Girardi Com de Prod Alim Ltda-ME
Mini Mercado Cecatto Ltda.
Cooperativa Agrícola Cairú Ltda.

Gravataí

Morro Reuter

Porto Alegre

Porto Alegre

Gravataí

Porto Alegre

Porto Alegre

Fagundes Varela

Porto Alegre

Garibaldi

836.941,88 

830.025,00 

 702.000,00 

   683.333,33 

  652.098,00 

630.750,16 

628.894,87 

599.156,25 

575.484,00 

574.467,30 

Cotrisal (Sarandi), Supermercados Formenton 
(Canoas), Super Lenz (Venâncio Aires), Rede 
Müller (Taquara) e Mercado Brasco (Porto 
Alegre). Franck Muller, da Rede Müller, abriu 
sua terceira loja no começo de 2015, com 
450m² de área de vendas. “O público-alvo 
é o cliente da sacolinha, de passagem entre 
casa e trabalho”, observou. A Rede Unisuper 
investiu em lojas próprias. “Fortalecemos a 
marca dentro de um novo padrão, para mostrar 
aos associados que isso é possível”, contou o 
presidente Ligabue.

Publicidade em relevo

O Ranking Agas há três anos premia agências 
de propaganda pelo seu trabalho em diversas 
frentes. Vencedora na categoria de Serviços, com 
o case da DRT Logística, a Kamila Perotti Publi-
citária comemorou o reconhecimento. “É uma 
alegria enorme ganhar o prêmio depois de três anos 
de trabalho com a transportadora”, comentou. 
Na categoria Indústria, o case da Best Beef valeu 
à Vitrine Comunicação o prêmio, recebido pelo 
diretor Magnus Veríssimo da Costa.

A WT Agência, de Novo Hamburgo, foi home-
nageada na categoria Varejo pelo case Dia do Amigo 
do Super Rissul. O diretor-executivo Lucas Feltes 
recebeu a placa em nome da empresa, que segue o 
lema “fazer inspira”. A agência Matriz, já premiada 
anteriormente, desta vez ganhou pelo trabalho na 
categoria Entidades com o case da Fecomércio-RS. 
A diretora de contas Mayra Bagiotto subiu ao palco. 
A fábrica de alimentos Fröhlich, de Ivoti, também 
foi chamada para receber o prêmio como Anun-
ciante da Revista Agas. “O veículo é uma aposta 
certa para mostrar o melhor para o público da Fritz 
& Frida, que são os clientes e varejistas”, resumiu a 
diretora de Marketing, Sibele Fröhlich Führ.

Empresas médias

Pelo sexto ano consecutivo, as empresas 
de porte médio foram as que mais cresceram 
no setor em 2015, superando as grandes 
e as pequenas. “As empresas médias são 
identificadas historicamente com as suas 
comunidades. O consumidor se sente em 
casa e o supermercadista diagnosticar de des-
perdícios”, pontua Longo. Os supermercados 

*Dados estimados pelo departamento econômico da Agas
**Inclui faturamento das unidades em São Paulo

pequenos (até R$ 20 milhões de faturamento 
anual) cresceram 6,6%; os médios (de R$ 
20 milhões a R$ 100 milhões) alcançaram 
10,8%, e os grandes 8,6%.
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íderes em 2015L
Fat. anual de R$ 15 a R$ 25 milhões

Fat. anual de R$ 75 a R$ 100 milhões

Fat. anual de R$ 3,6 milhões 
a R$ 15 milhões

Fat. anual de R$ 50 a R$ 75 milhões

Fat. anual de R$ 150 a 
R$ 200 milhões

Faturamento anual até R$ 3,6 milhões

Fat. anual de R$ 25 a R$ 50 milhões

Fat. anual de R$ 100 a 
R$ 150 milhões

Vencedor: Armazém Bom Preço | São José do Norte

Vencedor: Super Kan | Porto Alegre

Vencedor: Mercado Paolazzi Ltda. | Gravataí

Vencedor: Supermercado Santa Rita | Porto Alegre

Vencedor: Supermercados Nicolini | Bagé

Vencedor: Mercado Brasco | Porto Alegre

Vencedor: Mercado Pozzobon | Santa Maria

Vencedor: Unisuper | Porto Alegre
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O Ranking Agas premia 

as empresas do setor que 

demonstraram otimismo e boas 

vendas mesmo diante das 

adversidades vivenciadas em 

2015. O setor supermercadista 

está presente em 100% dos 

lares gaúchos
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Prêmio especial de reconhecimento 
Campanha publicitária do ano

Anunciante da Revista Agas: Fröhlich (Ivoti)

Categoria Entidade: Agência Matriz,
Fecomércio-RS 

Fat. anual de R$ 300 a 
R$ 400 milhões

Prêmio especial de longevidade 
empresarial (+ 80 anos)

Fat. anual superior a R$ 1 bilhão

Rede de compras que mais cresceu

Fat. anual de R$ 200 a 
R$ 300 milhões

Prêmio especial por abertura de 
nova(s) loja(s)

Fat. anual de R$ 400 a R$ 1 bilhão

Maior empregador

Vencedor: Comercial Zaffari Ltda. | Passo Fundo

Agraciados: Cia. Zaffari (Porto Alegre) e 
Supermercados Tischler (Cachoeira do Sul)

Vencedor: Supper Rissul | Esteio

Vencedor: Rede Ammpa | Porto Alegre

Vencedor: Righi Supermercados | Sant’Ana 
do Livramento

Agraciados: Comercial Zaffari (Passo Fundo), 
Cotripal (Panambi), Unisuper (Porto Alegre), 
Center Shop (Porto Alegre), Cotrisal (Sarandi), 
Supermercados Formenton (Canoas), Super Lenz 
(Venâncio Aires), Rede Müller (Taquara), Mercado 
Brasco (Porto Alegre)

Vencedor: Imec Supermercados | Lajeado

Vencedor: Walmart | Porto Alegre

Categoria Indústria: Vitrine Comunicação,
Case Best Beef

Categoria Serviços: Kamila Perotti,
Case DRT Logística

Categoria Varejo: WT Agência,
Case Dia do Amigo – Supper Rissul
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partir de uma loja agropequária localizada em 
Ivoti, em 1995, que começou a Hercosul Ali-
mentos. Mais tarde, a loja transformou-se em 
uma distribuidora de produtos agropecuários, até 
que a empresa decidiu desenvolver, há 15 anos, 
uma marca própria de alimentos e industrializar 
e comercializar seus próprios produtos. 

Hoje, são 500 opções de alimentos para 
cães, gatos e pássaros, vendidos no Brasil e ex-
portados para 16 países, sendo a maioria deles 
latino-americanos. Para cuidar da produção de 
uma linha específica de alimentos, foi inaugura-
da uma filial em 2009, em Vacaria. Dentro das 
duas unidades, há diversas linhas de produção. 
Na matriz, a última planta foi construída em 
2013 para produção da linha Super Premium, 
a Biofresh. Atualmente, nas duas unidades, 
trabalham 380 colaboradores.

Luis Felipe de Azeredo, gerente de Marketing, 
atribui o crescimento da Hercosul à qualidade de 
sua produção. “São alimentos confiáveis, seguros 
e inovadores. Para entregar isso, trabalhamos hoje 
com as certificações Boas Práticas de Fabricação 
(BPF), Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle (APPCC) e ISO 9001.”

Buscando ter um impacto positivo na socie-
dade, sobretudo na região onde se encontram 
as fábricas, a indústria desenvolve ações sociais 
e ambientais. As sociais ocorrem por meio de 
um planejamento, junto a ONGs, asilos e insti-
tutos. As de cunho ambiental são centralizadas 
no projeto Hercológico, que desenvolve ações 
de consumo consciente com seus funcionários 
e busca fazer com que a empresa esteja em sin-

tonia com as necessidades da sociedade local, 
reduzindo impactos de seus processos fabris. 

Atualmente, a empresa foca seus esforços 
em crescer sustentavelmente. “Temos um pla-
nejamento bem definido e sua linha de produtos 
contempla os mais diversos públicos”, expõe 
Azeredo. Cada linha tem seu foco e seu posi-
cionamento de acordo com a maturidade do 
respectivo mercado e região, bem como o perfil 
do consumidor para o qual foi desenhada.

A companhia considera que os supermerca-
dos têm um papel fundamental para as famílias 
que desejam encontrar todos os itens em um 
mesmo local. Pensando especificamente neste 
público e em sua comodidade, desenvolveu 
algumas linhas, que têm até 50% da sua co-
mercialização em supermercados de diferentes 
portes. “Com base nessas estratégias pontuais 
por canal de compra e por perfil, a Hercosul 
Alimentos planeja crescer duas vezes mais do 
que a projeção para o mercado de petfood no 
ano de 2016”, conclui Azeredo.

Crescimento 
acima da média

Com 15 anos de 

mercado, Hercosul 

Alimentos exporta para 16 

países e oferece hoje um 

leque de 500 produtos 
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Valtemir Bruno Goldmeier Coordenador de programas e relações institucionais da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
Henrique Luiz Roessler (Fepam-RS)

licenciamento ambiental é objeto de  
muitos estudos e tem como base o conhecimento 
técnico que envolve multidisciplinaridade e experi-
ência. Este processo de desenvolvimento que levou 
o Brasil a ter expertise e que é público e notório que 
protege e preserva suas reservas naturais tem sido 
estudado e colocado em prática há muitas décadas 
no país, envolvendo todos os entes federados. Cabe 
à União licenciar as atividades potencialmente polui-
doras localizadas nas áreas fronteiriças, tanto entre 
países quanto entre estados. A estes, cabe licenciar 
as atividades potencialmente poluidoras localizadas 
em mais de um município ou nas suas fronteiras. 

Aos municípios cabe licenciar aquelas atividades 
consideradas de impacto local, limitadas ao seu 
território. Neste sentido, têm vivido ciclos de avan-
ços e retrocesso quanto à efetiva implementação 
do licenciamento ambiental. Ocorreram e ainda 
ocorrem algumas disputas de poder, discussões 
sobre teses defendidas por ambientalistas e soluções 
muitas vezes obscuras. O cidadão, na ponta deste 
sistema, é na maioria dos casos a vítima, e acaba 
condenado a aguardar, adiando seus projetos, que 
acabam também adiando o desenvolvimento local 
e em especial do próprio município. 

Assim fica evidente para todos os envolvidos, desde 
os entes federados até o cidadão, que o licenciamen-
to ambiental gera desenvolvimento com sustentabi-
lidade e é um instrumento de planejamento que se 
usado de forma adequada trará muitos benefícios 
às pessoas, ao ambiente, à fauna e flora, e garantirá 
qualidade de vida no âmbito local. Fica também 
evidente que o desenvolvimento obtido quando 
consequência de um licenciamento ambiental pro-

o tema duz sustentabilidade, economiza recursos naturais e 
gera resultados não só para quem é o empreendedor, 
como também para todos os envolvidos desde o am-
biente até as pessoas diretamente e indiretamente 
afetadas pelo empreendimento licenciado.

O argumento dos supermercados como atividade/
empreendimento em muito superou o fato de 
serem tão somente casos comerciais. Atualmente, 
os supermercados interferem em vários aspectos 
que têm alto viés ambiental, a saber: interferem no 
trânsito onde são construídos, consomem grande 
quantidade de energia, impermeabilizam grandes 
áreas, produzem alto grau de ruído e são grandes 
geradores de resíduos. No tocante aos resíduos ge-
rados pelo segmento, estes, na sua grande maioria, 
são recicláveis, mas também se geram outros resí-
duos, desde domésticos, sanitários, orgânicos, que 
devem ser tratados no Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos da Unidade, podendo ser de toda a rede 
quando a mesma tem várias unidades.

O Plano deverá ter uma área de planejamento, com 
controle operacional, inventário, monitoramento 
e registros legais, ter diagnóstico atual e proposta 
futura com a necessária capacitação visando à mini-
mização e valoração dos resíduos gerados.

Sabemos que a Lei Federal 12.305, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é recente 
e que a logística reversa das embalagens sequer foi 
regulamentada, mas cabe ao segmento supermerca-
dista buscar preparar-se e estar pronto para atender 
ao que os municípios exigirão quando do licencia-
mento ou renovação desses empreendimentos, pois 
para tal tem autonomia. 

Importância do 
licenciamento ambiental  
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Paulo e no Paraná, as experiências com 
o uso de autocaixas nos supermercados vêm ga-
nhando cada vez mais adeptos. Os equipamentos 
permitem aos clientes comandar o processo de 
pequenas compras por inteiro, sem a interferência 
de funcionários, a menos que haja solicitação. Eles 
escolhem os produtos, chegam no self check-out e 
os pesam (se necessário), verificam o total, sele-
cionam a forma de pagamento, acondicionam tudo 
nas sacolas e colhem a nota fiscal. Do lado lojista, a 
tecnologia avança a ponto de oferecer praticidade, 
agilidade, facilidades na escala e segurança contra 
roubos e fraudes. 

No Rio Grande do Sul, a proposta ainda não 
se tornou realidade. Segundo o presidente da 

em são Agas, Antônio Cesa Longo, isso é apenas questão 
de tempo. “É uma tecnologia que chegará aos 
poucos no mercado, devido à mudança cultural 
necessária para ser assimilada”, explica, antevendo 
a medida como alternativa de redução de custos. 
“O consumidor gaúcho precisa saber que haverá 
uma diminuição dos serviços, o varejo precisa 
enxugar a operação para evitar uma pressão ainda 
maior nos preços. O self check-out pode ganhar 
seus primeiros espaços neste contexto.”

Facilidades para a escala

O Boa Supermercados, de Jundiaí 
(SP), já instalou 22 autocaixas em quatro 

Os exemplos de supermercados que 

estão apostando no self check-out 

em outros estados se sucedem. No 

Rio Grande do Sul, as redes ainda 

preferem o modelo tradicional
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diferentes lojas. Elas são responsáveis por 
1,5 mil atendimentos diários e respondem 
por 10% a 12% das vendas em cada unidade. 
“O processo foi feito levando em conta as 
grandes filas, principalmente nos horários de 
pico”, conta o CIO Marcel Alves. Os resul-
tados, até o momento, satisfazem a equipe. 
“Conseguimos reduzir o tempo de espera por 
atendimento nos horários de grande movi-
mento, e ficou mais fácil resolver problemas 
de escala de operadores de caixa. Quando há 
greve de ônibus ou manifestações populares 
interrompendo o trânsito de alguma forma, 
as lojas dotadas de self check-out apresentam 
menos problemas”, diz.

O executivo admite que houve descon-
fiança em relação à segurança do processo 
como um todo, mas a recepção foi ótima. 
“Os clientes adoraram a novidade”, relata. 
O Boa Supermercados formou equipes para 
abordar os clientes assim que eles se aproxi-
mam do caixa. O objetivo é dar orientações 
sobre como o equipamento opera. “Há 
uma mudança de paradigma, na forma de 
interação com o cliente. Um operador de 
caixa normal sempre se coloca à disposição 
do cliente e manipula todos os produtos. 
Um orientador de autoatendimento deve 
fazer o oposto, ensinar o cliente a ser autos-
suficiente”, destaca Alves. À medida que os 
consumidores vão se apropriando do conhe-
cimento necessário para realizar as compras, 
as equipes são reduzidas. 

De acordo com o CIO, as autocaixas são 
tão seguras quanto o check-out normal. Há 
balança que confere o peso das compras, câ-
meras monitorando a precificação dos itens, 
sacolas acopladas em outra ponta e fiscais. 
A rede trabalha com vendas por cartão no 
modelo, mas a tecnologia permite também o 
pagamento em dinheiro, avaliando, inclusive, 
a validade das cédulas. Já houve tentativa de 
fraude? Sim, mas ela foi contida. Um cliente 
tentou levar uma dúzia de cervejas pagando 
por apenas uma unidade, sendo flagrado 
pelo fiscal. “Visitamos supermercados com 
autocaixas em Portugal, na Espanha e nos 
Estados Unidos, e nosso modo de operação 
é idêntico, com monitoramento na loja e 
câmeras auxiliares.”

No gosto do freguês

O Jaú Serve Supermercados, rede paulista 
com 31 lojas em diversas cidades, foi pioneiro 
na iniciativa de trabalhar com o self check-out 
100% nacional, o que aconteceu em 2014, de-
pois de visita à feira da NRF, em Nova Iorque. 
“Foi um desafio lançado para a reinauguração de 
uma loja na cidade de São Carlos. Esta cidade foi 
escolhida para a implantação, por ser conhecida 
pelo seu caráter de polo tecnológico, educacional 
e científico”, aponta o diretor de Tecnologia da 
Informação, Angelim Scuciato Filho. Depois da 
escolha do fornecedor da tecnologia, “com custo 
muito reduzido em relação aos importados”, o 
projeto ganhou força e saiu do papel. 

Assim como no exemplo anterior, uma 
equipe foi treinada para orientar os clientes a 
utilizar o equipamento. As operações foram 
acompanhadas por vários dias, com a finalidade 
de analisar aprimoramentos e as dúvidas mais 
frequentes para poder dar todo o suporte para as 
operadoras. “Desta experiência surgiu o manual 
de como deve ser o padrão de atendimento pelo 
canal, que é utilizado internamente para treinar as 
operadoras que supervisionam os self check-outs e 
ficam disponíveis para ajudar os clientes, quando 
estes necessitam. Porém, hoje elas são pouco re-
quisitadas, pois a comunicação do terminal com 
o cliente é muito intuitiva, assim como ocorre em 
caixas de bancos.”

Atualmente, a rede tem quatro self check-outs 
na loja de São Carlos, sendo três terminais conven-
cionais, nos quais o cliente possui autonomia para 
realizar todo o processo de compra, e um terminal 
convertable, que pode ser utilizado da mesma for-
ma ou com uma operadora de caixa executando a 
operação. De novembro de 2015 a abril de 2016, 
foram realizadas 21.364 transações de clientes 
por meio do novo serviço. “O uso da autocaixa 
tem muito a ver com características culturais, 
por isso o crescimento do seu uso é gradativo. As 
pessoas que gostam mais de tecnologia, quando 
utilizam uma vez esse serviço e entendem o seu 
conceito, ficam fãs”, comenta. A principal vanta-
gem é mesmo fugir das filas. Quanto à segurança, 
Scuciato também não tem queixa: se alguém tenta 
colocar produto na sacola sem passar pelo leitor, 
o equipamento trava o escâner e manda um aviso 
para o fiscal de caixa.
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a 49ª

nverno aquecido 
pelas vendas

Convenção Regional de Supermercados, realiza-
da pelo segundo ano consecutivo em Santa Maria, 
no centro do RS, movimentou um volume total 
de R$ 4,2 milhões em negócios em dois dias de 
temperaturas baixas (27 e 28 de abril). Realizado 
no Centro Desportivo Municipal, popularmente 
conhecido como Farrezão, o evento promovido 
pela Associação Gaúcha de Supermercados reuniu 
cerca de 1,7 mil empresários e compradores de 
mais de 40 municípios. Os estandes de 60 expo-
sitores trouxeram lançamentos, degustações, bons 
preços e condições especiais de pagamento.

Os expositores apresentaram aos visitantes 
novidades de setores, como equipamentos para 

supermercados, softwares, alimentos, bebidas e 
produtos de higiene e limpeza. As empresas forne-
cedoras de refrigerantes, massas e biscoitos foram as 
campeãs de vendas. “Santa Maria é um tradicional 
centro do comércio. Sempre que viemos à região 
saímos mais motivados e capacitados a enfrentar 
os desafios do mercado, deixando a chama sempre 
acesa. A cidade é berço de grandes lideranças do 
setor supermercadista, como o primeiro presidente 
da Agas oriundo do interior, João Trevisan”, lem-
brou o presidente da Associação, Antônio Cesa 
Longo, em seu discurso de abertura. 

Diretor da Agas em Santa Maria, Gilberto 
Cremonese falou em nome dos supermercadistas 

Feira da Agas, realizada em 

dois dias de frio em Santa 

Maria, movimentou R$ 4,2 

milhões em negócios no 

Centro Desportivo Municipal

I
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veículo. “Fizemos compra grande na CVI. A 
crise é forte, mas a feira foi boa. Aqui a gen-
te planta e depois colhe os resultados com 
fornecedores e clientes. O mercado central é 
muito forte para a Camnpal, nossos produtos 
são muito bem vistos”, comemorou.

Durante os dois dias do encontro, mais 
de 590 empresas estiveram representadas 
na Convenção. Além de supermercadistas e 
representantes do comércio de Santa Maria 
e arredores, o evento reuniu varejistas da 
Fronteira, Litoral, Produção, Região Metro-
politana, Região Noroeste e Campanha. A 
Agas promoveu ainda quatro cursos paralela-
mente à feira, capacitando 109 profissionais 
em temas como Gestão de Perecíveis, com 
o instrutor Kleber Moraes, e Técnicas de 
Exposição e Reposição de mercadorias, com 
o instrutor Antonio Kober. 

Patrocínio traz resultados

A 49ª Convenção Regional de Supermercados 
teve os patrocínios de Superpan, Farinha de Trigo 
Maria Inês e Girando Sol. Tiago Mainardi, gerente 
de marketing da Farinha de Trigo Maria Inês, conta 
que a marca trouxe todo o seu mix de produtos 
domésticos e industriais para a mostra. “Tivemos 
muito movimento no estande, especialmente no 
primeiro dia. Somos líderes de mercado na região 
e estamos ingressando em Santa Catarina e Paraná. 
Este ano o novo moinho da empresa começou a 
funcionar em maior capacidade, 17 toneladas/
mês, e esperamos fechar o segundo semestre com 
novos volumes de vendas”, declarou.

A panificadora Superpan, com 48 anos de 
história, unidades instaladas nos três estados do Sul 

locais. Ele lembrou que o município foi pioneiro 
na implantação do modelo de centrais de negócios 
no país. “Os supermercados santa-marienses, assim 
como os gaúchos de forma geral, são modelares para 
todo o Brasil em suas operações”, lembrou. Para o 
prefeito da cidade, César Schirmer, a Convenção 
mostra a força do segmento varejista da Região Cen-
tral. “Santa Maria sempre foi um entreposto comer-
cial com raízes varejistas, sobretudo pela privilegiada 
posição geográfica. A feira reforça esta tradição, que 
inclusive faz parte de minha história, já que sou filho 
de dono de armazém”, rememorou. 

Sorteio de carro

Buscando fomentar os negócios, a Agas 
promoveu uma promoção especial entre os 
visitantes: a cada R$ 500 em compras nos 
estandes, os participantes ganhavam um 
cupom para concorrer ao automóvel Fiat 
Palio zero quilômetro, sorteado no encer-
ramento. “No ano passado sorteamos uma 
moto. Enquanto empresas estão fechando 
portas e demitindo, estamos investindo neste 
prêmio e apostando em um cenário melhor 
para as empresas que acreditaram na nossa 
Convenção”, afirmou Longo. 

O sorteio do automóvel, autorizado e 
fiscalizado pela Caixa Econômica Federal 
(nº6-0376/2016), premiou uma empresa 
que foi, ao mesmo tempo, expositora e 
compradora: a Cooperativa Agrícola Mista 
Nova Palma (Camnpal), produtora de grãos e 
farinha e dona de quatro supermercados com 
500 funcionários. “Tivemos muita sorte, a 
emoção é inexplicável”, disse o chefe de loja 
Luciano Busanello, ao receber as chaves do 

Mais de 
1,7 mil 
empresários e 
compradores 
circularam 
pelos estandes
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e cerca de mil colaboradores, é parceira da Agas há 
11 anos e aproveita as feiras para reforçar sua marca, 
sua linha de pães congelados (responsáveis por 95% 
do faturamento) e lançar novos produtos. “Ficamos 
surpresos com a visitação. A região de Santa Maria 
abrange uma grande carteira de clientes e trouxe-
mos como novidade ao mercado a minicueca virada, 
boa opção de doce para o frio”, salientou o gerente 
comercial, Márcio Ferrandis Prestes. 

A indústria de produtos de limpeza de Arroio 
do Meio, Girando Sol, não montou estande nessa 
edição feira, mas patrocinou a confecção das cre-
denciais. Vencedora de 20 Carrinhos Agas como 
melhor fornecedora de produtos do segmento, a 
empresa considera que “poder apoiar os eventos 
regionais da Agas nos aproxima e nos fortalece”, 
avalia o diretor-presidente Gilmar Bourscheid.

Estreantes satisfeitos

Seis empresas participaram da feira em 
Santa Maria pela primeira vez: Speciatta Con-
gelados, Doces Forno Velho, Tutti Temperos, 
Orgânicos RS, Líder Car e SZ Sementes e 
Nutrição Animal. Negócio familiar, sediado 
em São João do Polêsine, a Speciatta Conge-
lados teve dois dias bem produtivos. “Somos 
originários do ramo da panificação e há cinco 
anos trabalhamos a linha de congelados. A 
convenção da Agas se revelou uma grande vi-
trine, conseguimos realizar vendas e prospectar 
clientes. Somos bem presentes nos supermer-
cados daqui, vendendo para as padarias das 
lojas”, disse. A caxiense Doces Forno Velho, 
produtora de 20 sabores de geleias em quatro 
embalagens distintas, elogiou a organização. 
“Fizemos excelentes contatos, a impressão que 
fica é muito positiva. Foi uma oportunidade 

de trazer nosso mix a uma região onde ainda 
buscamos presença nas redes supermercadistas 
da região”, relatou o gerente comercial Emer-
son Santos. No estante, os visitantes puderam 
degustar todas as variedades dos produtos, que 
não utilizam corantes nem aromatizantes.

Com apenas nove meses de atividade, a 
porto-alegrense Tutti Temperos levou a Santa 
Maria produtos sem concorrência no mercado: 
três variedades de temperos com base de sal 
light, com teor de sódio menor que o sal do 
Himalaia. “Viemos aqui para canalizar nosso 
produto nas gôndolas da região, aumentando 
os canais de venda no varejo. Demanda existe, 
nós mesmos já a geramos, e temos capacidade 
de produção para atendê-la”, avisa a empresária 
Gabriela Dias, satisfeita com o networking e o 
suporte oferecido pela Agas. Várias empresas 
gaúchas decidiram mostrar seus produtos sob 
o guarda-chuva do estande da Orgânicos RS. 
Lá, os visitantes podiam conhecer vinagres, 
temperos, erva-mate, biomassa, ovos, pães, 
cucas, bolos e farinha fabricados sem o uso de 
agrotóxicos. “Queremos ter uma fatia mais 
representativa no mercado, com alimentos 
mais saudáveis. Viemos aqui mostrar nossos 
diferenciais e prospectar clientes regionais. 
A tendência é de crescimento do mercado”, 
discorreu a diretora Dirce Maria Orth.

A Líder Car, outra estreante, fechou ne-
gócios em Santa Maria. “A feira foi importante 
para sermos vistos. Somos uma fabricante 
tradicional de carrinhos, agora com marca 
nova”, descreveu o representante Evandro 
Dias Ribeiro. “Trouxemos mais qualidade 
e produtos mais resistentes. Hoje o lojista 
reclama muito da durabilidade dos carrinhos, 
que antes era de 10 anos e agora não passa de 
três. Expusemos também modelos com pin-
tura epóxi, não poluente.” Carlos Schirmer, 
da santa-mariense SZ Sementes e Nutrição 
Animal, apresentou aos lojistas rações para 
cães e gatos, com distribuição exclusiva da 
empresa por ele representada. “O produto 
é produzido em Santa Catarina, com bom 
preço e qualidade. Aqui podemos atingir di-
retamente o nosso alvo, estando apenas com 
20 dias de trabalho neste novo segmento. A 
visitação nos agradou e conseguimos alinhavar 
pedidos de compra”, destacou.

Camnpal foi 
expositora e 

compradora no 
evento, ganhando 

clientes e 
também a Fiat 
Palio sorteada
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Luiz Gustavo Garrido Advogado e presidente da Federação das Associações de Jovens Empresários do Rio Grande do Sul (Fajers)

Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 
2015, o Brasil teve uma carga tributária equiva-
lente a 33,4% do seu PIB. Não bastasse a elevada 
carga tributária existente em nossa economia, 
sendo o 178º pior impacto por impostos em 189 
países analisados pela Doing Business 2016, o 
Brasil segue na última colocação no ranking, 
entre 30 países, que mede o retorno oferecido 
em termos de serviços públicos de qualidade 
à população em relação ao que o contribuinte 
paga de imposto, segundo o Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação (IBPT). Ainda, 
por pesquisa do IBGE, o Brasil está com 10,4 
milhões de desempregados no ano corrente. 

As causas desse cenário são diversas e 
provenientes de diversos governos. Contudo, 
o grande sintoma de que nossa sociedade está 
à deriva é a falta de número suficiente de lide-
ranças positivas, sejam no meio institucional, 
empresarial, político, religioso ou de classe. 
Isto quer dizer que as ações desejáveis estão 
ocorrendo de forma esparsa e desalinhada, sem 
que tenhamos convergência por meio de líderes 
que queiram o bem comum.

Nesta linha, o associativismo jovem é uma 
das melhores ferramentas para o desenvolvi-
mento de novas lideranças, visto que contribui, 
e muito, com o planejamento e execução exitosa 
de ações orquestradas por diversas pessoas e 
entidades, que geram efeitos positivos para a 
sociedade e para a economia. 

segundo a Por se tratar de escola prática para os jovens, 
a Fajers os capacita, desenvolve e prepara para re-
presentar a população na busca de melhorias eco-
nômicas e sociais. Ainda, o associativismo jovem 
desenvolve os negócios dos associados, gerando 
empregos, impostos e bem-estar social, além de 
contribuir com o relacionamento entre pessoas das 
mais diversas áreas, sexo, nacionalidades e etnias, 
gerando debates importantes para o nosso convívio 
– evitando o extremismo prejudicial. 

As entidades de classe possuem um papel 
importante no estímulo à formação de jovens 
lideranças, por meio de investimentos e incenti-
vos à base, isto é, os jovens. Isto possibilitará que 
a juventude sinta-se instigada a gerar mudanças 
positivas, envolver-se com alterações legais que 
visem a melhorar a estrutura atual – arcaica e 
prejudicial à população em várias searas, bem 
como tal geração empreenda, seja dentro de 
seu emprego ou por meio de sua empresa, para 
que cada vez mais os indivíduos possam gerar 
riqueza, valor, empregos e impostos, devendo 
cobrar exaustivamente que este último seja 
corretamente aplicado e que traga o retorno 
desejado aos contribuintes.

Desta forma, cabe aos jovens agir, de forma 
ainda mais incisiva, para que consigamos gerar 
uma mudança positiva no status quo vigente na 
nossa nação. E, para tanto, o empreendedorismo 
e o associativismo são ferramentas essenciais 
para o sucesso nacional. Sozinhos vamos mais 
rápido. Juntos vamos mais longe!

Odesenvolvimento de 
jovens lideranças   
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