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Eternas agentes
da mudança

de ano está chegando e, com ele, ingressamos no 
melhor período de vendas para comerciantes. É a hora 
de coroar o trabalho de quem se diferenciou e de co-
lher os frutos de cada obstáculo ultrapassado ao longo 
da caminhada em 2016. Nesse contexto, chegamos a 
mais um Carrinho Agas, que novamente homenageará 
empresas e personalidades que se destacaram em suas 
atividades. Toda empresa, para ser respeitada em seu 
mercado, precisa ser admirada por sua comunidade e 
pelas pessoas que constroem a sua continuidade. Em-
presas do ramo da construção edificaram os famosos 
templos medievais, empresas metalúrgicas constru-
íram os sinos que badalam nas principais igrejas do 
mundo, empresas continuam contando a história por 
meio da imprensa, que evolui com a internet, vinícolas 
elaboram a mais antiga das bebidas e, enfim, a nossa 
história é mantida viva por causa das empresas e por 
causa do lucro. Se não fossem a paixão, a dedicação e o 
lucro, a História não teria continuidade. E é justamente 
isso que o Carrinho Agas busca reconhecer.

Hoje temos empresas milenares ativas no 
mundo, que continuam fazendo a economia girar, 
contratando serviços de terceiros, pagando salários e, 
principalmente, repassando os impostos gerados pelos 

o  fim consumidores aos governos. Neste ano, o Carrinho 
Agas homenageia fornecedoras centenárias do 
setor supermercadista gaúcho que ainda estão sob 
o controle das mesmas famílias, em um sinal de 
reconhecimento ao esmero, trabalho e dedicação 
dessas organizações. As empresas públicas foram 
criadas com o objetivo de prestar serviços ao povo, 
e as privadas também surgiram para isso, mas por 
necessitarem do lucro, acabam sendo controladas 
pelos governos. A empresa pública no Brasil serve 
para beneficiar um pequeno grupo de partidos po-
líticos, enquanto as empresas privadas, hoje, são as 
verdadeiramente controladas pelo governo.

Por isso acreditamos que são as empresas as 
eternas agentes das mudanças. Elas não conhecem 
foro privilegiado, não têm direito adquirido e o 
mercado não perdoa: ele mata as companhias e os 
produtos que não atenderem às suas necessidades. 
Acreditamos em dias melhores no país, mas sobre-
tudo no poder das empresas; acreditamos nos líderes 
empresariais, nas entidades e em todos os colabora-
dores dessas empresas, que estão dispostos a serem 
os agentes da mudança que tanto buscamos. Uma 
boa leitura e um fim de ano de ótimas vendas!
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ex-proprietária de mercado no 
bairro São João, em Porto Alegre, a deputada 
estadual Any Ortiz conhece os percalços pelos 
quais os empresários do setor passam no Rio 
Grande do Sul. Falta segurança para manter as 
portas abertas e os custos crescem com a con-
tratação de serviço privado na área, possível 
somente aos maiores estabelecimentos. Além 
disso, a burocracia e a elevada carga tributária 
minam a capacidade produtiva das lojas. 

Na visão da parlamentar, é preciso 
enxugar a máquina pública, repensando o 
tamanho do Estado. Quanto à segurança, 
defende reformas nos regimes de progressão 
de penas e a construção de novos presídios. 
Uma entre oito deputadas atuantes no âmbito 
Legislativo, onde 47 homens ocupam as ca-
deiras restantes, ela luta para que a igualdade 
se faça mais presente na política, mas admite 
que, para isso, será preciso que os partidos e 
a sociedade mudem. Leia sobre isso e muito 
mais na entrevista a seguir:

Revista agas Em 2016, somente 31 mulheres se 

elegeram prefeitas no Rio Grande do Sul, e 466 ho-

mens. A representatividade é de 6% e o Estado fi-

cou na penúltima colocação no escore nacional. Foi 

uma queda de 11,4% em relação à última eleição. 

Em Porto Alegre, só quatro vereadoras se elegeram 

entre 36 nomes. De onde decorre essa dificuldade 

de inserção da mulher no meio político?

ao Naturalmente, sabemos que somos mino-
ria na política. O Tribunal Superior Eleitoral 
realizou campanha na tentativa de melhorar 
esses números, de modo que mais mulheres 
participassem e tivessem a oportunidade 
de concorrer de igual para igual dentro dos 
partidos políticos. Há machismo não só dos 
homens, mas das próprias mulheres quanto 
a isso. Em Caxias, vi quando uma candidata 
entregou um panfletinho para uma eleitora 
e ela disse “eu não voto em mulher de jeito 
nenhum”. A questão partidária também 
pesa. Os partidos precisam, por lei, ocupar 
30% das cotas de gênero, mas falta dentro 
deles trabalho e incentivo para abarcar can-
didaturas femininas viáveis, que possam real-
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e mostrar que as mais jovens também devem 
estar atentas, porque eu tenho 32 anos e 
estou me prevenindo, mas na rede pública a 
mamografia é feita somente depois dos 40 
anos. O retorno da ação foi muito positivo. 
Recebi muitos contatos de mulheres que 
têm câncer e não querem contar à família, 
pois têm medo do que essa exposição pode 
lhes causar. Há uma questão de vaidade 
envolvida. Outras mulheres com nódulos 
não foram investigá-los ainda. Quanto antes 
se descobre algum sinal, mais chance de 
cura há. É importante fazermos o alerta. 
Um enfermeiro pode prescrever o pedido 
de mamografia, não precisa ser um médico. 
Foi importante gravar o vídeo porque muitas 
pessoas vieram conversar. O Rio Grande do 
Sul é o segundo estado do país com maior 
incidência de câncer de mama, e Porto Ale-
gre é a cidade com maior incidência. 

Revista agas  Recentemente, a aprovação da 

PEC 241/16 na Câmara Federal recebeu duras 

críticas de setores da esquerda por frear inves-

timentos na saúde e na educação. A senhora 

acredita que o SUS possa ser prejudicado se a 

emenda for sancionada?

ao Há muito discurso contra a PEC 241, 
mas se o dinheiro para a saúde e a educa-
ção fosse bem investido, com certeza não 
estaríamos na situação atual. Assisti a uma 

É ”“Há muito discurso contra a PEC 241, mas 

se o dinheiro para a saúde e a educação 

fosse bem investido, com certeza não 

estaríamos na situação atual.

mente disputar a eleição de igual para igual e 
conquistar uma vaga. A campanha do TSE 
foi boa, só que o eleitor ainda tem precon-
ceito. Quando há um ataque às mulheres, 
elas se unem para enfrentar determinado 
candidato, mas isso não significa a união 
em prol da participação feminina. Essa 
bandeira ainda não atraiu o eleitorado. Mu-
lheres e homens votam em quem bem os 
represente. Acredito que devemos buscar 
nosso espaço sem depender de cotas, mas 
mostrando trabalho e competência. 

Revista agas O seu vídeo estimulando as 

mulheres a realizarem o exame de diagnóstico 

câncer de mama recebeu milhares de 

visualizações. A resposta surpreendeu?

ao Eu tive um problema com um nódulo 
que aumentou de tamanho. Precisei fazer 
uma cirurgia e me afastar da Assembleia 
Legislativa. Tinha dois caminhos a seguir: 
silenciar e apresentar o atestado médico, 
ou abrir o jogo e tentar conscientizar um 
pouco as mulheres, o que preferi fazer para 
mostrar que isso pode acontecer a qualquer 
uma de nós. Eu já participava da Caminhada 
das Vitoriosas no Outubro Rosa, incentivo o 
autoexame e a mamografia na rede de saúde 
quando há problema. Minha vó teve câncer 
de mama e isso sempre foi muito presente 
na minha vida. Achei justo compartilhar isso 

preciso repensar o
 tamanho do estado

(novembro/dezembro 2016) Revista AGAS 06/07



palestra do secretário estadual de Saúde, 
João Gabardo, mostrando o grande cresci-
mento dos recursos aplicados em hospitais 
nos últimos anos. A saúde melhorou? Talvez 
devamos focar não tanto no quanto está 
sendo aplicado, mas no que é investido o di-
nheiro. O presidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo, falou na abertura da ExpoAgas que 
ainda vai faltar gente para pagar a conta se a 
máquina pública continuar inchada. Se as leis 
de Responsabilidade Fiscal fossem cumpri-
das, o Congresso não precisaria estar votando 
a PEC 241, mas acho que hoje é o que deve 
ser feito. É preciso enxugar a máquina, é 
preciso repensar o tamanho do Estado.
 

Revista agas O varejo reclama da falta de se-

gurança pública e do aumento de custos opera-

cionais gerados por isso. A senhora já afirmou 

que em mais de cem cidades gaúchas só há 

um policial. O tema é alvo das maiores queixas 

na página do governo do Estado no Facebook. 

O governador chamou a Força Nacional, mas o 

medo continua. Como se pode dar mais sen-

sação de segurança a todos?

ao Fui proprietária de um minimercado no 
bairro São João, numa das esquinas da Ben-
jamin Constant. Frequentemente éramos as-
saltados, e este foi um dos motivos da venda 
do estabelecimento. Um mercado pequeno 
não recupera essas perdas. Trabalhamos com 
margem pequena e a venda de um dia inteiro 
representa muito. O pequeno varejo sofre 
demais. Ninguém entra numa loja grande e 
rende a equipe toda até chegar no cofre, mas 
eles são vítimas de furtos e outros delitos. 
A segurança privada se faz cada vez mais 
presente, e tudo isso influi no preço. Investir 
na segurança é fundamental, e investir em 
presídios. A impunidade no Brasil é muito 
grave. Quando alguém sai de casa com uma 
arma, é porque sai disposto a matar e sabe 
que não vai pagar o que deve por isso. O 
Poder Judiciário é um prende-solta, a polícia 
fica enxugando gelo. É preciso realizar refor-
ma na progressão da pena, principalmente 
para latrocínios, assassinatos e sequestros. 
Os benefícios por ser réu primário e ter 
bom comportamento tiram criminosos da 

cadeia muito cedo. É preciso que as pessoas 
paguem caro pelos crimes cometidos, para 
que elas pensem muitas vezes antes. Já 
cortaram a mão de um ladrão de celular no 
centro de Porto Alegre, num sinal claro de 
que o povo não aguenta mais, pois o bandi-
do sai antes da vítima na delegacia. O gover-
no precisa ter uma ação forte. Sou a favor 
de parcerias público-privadas em qualquer 
área. Tivemos agora a permuta de terreno 
da FDRH com uma empresa supermerca-
dista em troca de mil vagas de presídio, em 
até dois anos. Bom se fosse para ontem. Há 
muito bandido solto porque não há vaga. 
Nesse contexto, a vinda da Força Nacional 
foi importante, claro, porque o policial na 
rua transmite uma sensação de segurança. 
O governador já fez anúncio prévio de que 
vai fechar e vender estatais e pertences do 
RS, porque não há mais dinheiro para inves-
tir. Eu votarei a favor.
 

Revista agas O ex-governador do Estado Tarso 

Genro critica o governo atual por culpar todas as 

suas mazelas na administração imediatamente 

anterior. Segundo ele, há uma inércia fruto de 

falta de plano de governo, uma vez que a crise 

do Rio Grande do Sul não começou em 2010. 

Como a senhora se posiciona?

ao Tarso não fala do aumento que ele 
concedeu ao piso regional, muito além da 
inflação. Não fala do aumento que deu ao 
funcionalismo sem ter garantia de receita. 
O ex-governador devia ter vergonha do que 
escreveu. Ele foi morar no Rio de Janeiro 
ganhando mais de R$ 30 mil por mês por 
ter gerido o Rio Grande, mas podia ter 
aberto mão do subsídio. É muito fácil criar 
despesas. O que ele fez para evitar a crise? 
Eu queria só votar aumento lá na Assembleia 
Legislativa, mas de onde vai sair o dinheiro? 
Sou da base do governo, mas não aceito 
aumento de impostos, como já foi feito por 
Sartori. Votei contra na oportunidade. No 
fim, ficou elas por elas, porque o aumento 
de imposto gerou queda na arrecadação em 
razão da crise financeira que abala a todos. 
O salário dos servidores ainda está sendo 
parcelado, mesmo depois da renegociação da 
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dívida com a União. A nossa carga tributária 
é altíssima para o que se recebe em troca. 

Revista agas Audiências públicas na Comissão 

de Economia da Assembleia vão debater a cadeia 

produtiva do leite. A Operação Leite Compensado 

é uma das razões para o debate? 

ao Acredito que sim. Os problemas na 
cadeia leiteira foram assuntos importantes 
debatidos também dentro das questões de 
Direito do Consumidor, onde atuo muito. 
Outra questão que interessa ao autosserviço é 
a de segurança alimentar, e estou defendendo 
a realização de Operações Verão em todos os 
locais que comercializem alimentos, sejam 
grandes ou pequenos. A questão do fatia-
mento também está em debate no Estado, 
penalizando o supermercadista pela confusão 
das leis, já que, às vezes, município e Estado 
podem legislar sobre o mesmo assunto. 

Revista agas A senhora quer instituir no RS uma 

política de reajustes para o piso regional, com mé-

dia ponderada. Como ocorreria isso?

ao Como é apresentado hoje o índice de 
reajuste do piso regional? O governador não 
tem feito isso com base na realidade do Rio 
Grande do Sul, mas apresenta um índice 
com base nos números brasileiros. Constru-
ímos uma fórmula para que o piso regional 
saia de uma média ponderada dos acordos 
fechados entre os sindicatos patronais e 
de trabalhadores das diversas categorias, 
na capital e no interior. Numa economia 
mais aquecida, com certeza o aumento será 
maior do que num momento em que as 
empresas estão demitindo. É uma questão 
importante e precisa ser trabalhada com 
mais seriedade, porque isso afeta a vida do 
empresário, ele precisa moldar sua empresa 
conforme o impacto disso em seu negócio. 
No âmbito público, por exemplo, votei re-
centemente contra o reajuste dos servidores 
do judiciário, não por ser contra eles, mas 
porque o Estado não tem como pagar. Se 
temos os servidores do Executivo receben-
do parcelado, e todos recebem de um caixa 
único, como podemos dar 8,13% a alguns?

“oPoder Judiciário é um prende-solta, a 

polícia fica enxugando gelo. É preciso realizar 

reforma na progressão da pena, principalmente 

para latrocínios, assassinatos e sequestros.”

Revista agas Uma pesquisa do Sebrae consta-

tou que 57% dos empreendedores deixariam 

seus negócios para se tornarem empregados 

com carteira assinada, sendo que 38% para 

receber a mesma renda. O índice de mortalidade 

dos empreendimentos no Brasil continua alto. O 

quanto o governo dificulta a livre iniciativa?

ao Abrir um negócio é um desafio enorme. 
Aqui as empresas gastam 2.600 horas por 
ano calculando impostos, num quadro que 
engessa a vida do empresário. O que se perde 
de dinheiro e investimentos pela burocracia? 
Quantas empresas saem do Estado por causa 
disso? Foi nesse cenário que o governo propôs 
o aumento de impostos em 2015, tornando 
o RS ainda menos atrativo. Nossa localiza-
ção geográfica já se torna um peso. Norte 
e Nordeste apresentam desenvolvimento 
maior, então deveríamos criar atrativos, e não 
complicar ainda mais. Até para fatiar frios na 
fiambreria do supermercado é complicado, 
porque alguns no Estado entendem que isso 
é uma atividade de indústria e outros não. 
Estamos há meses discutindo com o Minis-
tério Público Estadual, onde deságuam as 
denúncias contra mercados que fracionam 
sem registro para desempenhar atividade in-
dustrial, mesmo sem modificar a composição 
do produto! O imbróglio envolve as Secreta-
rias Estaduais da Saúde e da Agricultura, e o 
supermercadista é refém dessas decisões. 

09(novembro/dezembro 2016) Revista AGAS



àv
is

ta

Revista AGAS (novembro/dezembro 2016)10/11

Ampliação no 
setor de sucos integrais
Um estudo recente da Tetra Pak Juice Index mostra que o 
mercado de sucos integrais no Brasil deve crescer 36% até 
2018. A expectativa é de que 492 milhões de litros sejam 
distribuídos nesse período. A pesquisa aponta ainda um au-
mento mais significativo nas categorias dos sucos funcionais e 
saudáveis, sem adição de açúcar e conservantes.

Em outubro, foi realizado o 2º Fórum 
Administração Tributária em Debate,   
no Teatro Dante Barone, da Assem-
bleia Legislativa do Estado, e contou 
com participações de painelistas dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciário estaduais, de representantes das 
administrações tributárias municipal e 
federal, da iniciativa privada e da im-
prensa gaúcha. O evento é promovido 
pelas entidades representativas dos 
Auditores Fiscais da Receita Estadual 
do RS, Sindifisco-RS e Afisvec. Nos 
cinco painéis do Fórum, a autonomia 
e o fortalecimento da Administração 
Tributária foram apontados como fun-
damentais para retirar o Rio Grande 
do Sul da atual crise na qual o Estado 
e a sociedade estão imersos. O presi-
dente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
apresentou sua visão sobre a atuação da 
Administração Tributária na perspectiva 
do empresariado. Ele ponderou que, 
mesmo com a defasagem do quadro 
de funcionários, “a Sefaz cumpre com 
qualidade o seu trabalho”. O presidente 
da Agas afirmou ainda que a Associação 
combate a sonegação e apoia a diminui-
ção da informalidade.

Consumo de produtos de 
limpeza segue crescendo 
Os momentos de instabilidade econômica não afetaram o consumo dos 
produtos de limpeza no Brasil no primeiro semestre, pois a categoria 
cresceu 2,1% em unidades e 13,3% em valor. É a conclusão do Con-
sumer Insights, feito pela Kantar Worldpanel. Os resultados foram ob-

tidos em comparação ao 
mesmo período de 2015. 
Nos centros urbanos do 
país, houve aumento de 
17% no valor gasto com 
produtos do gênero, en-
quanto o volume em to-
neladas teve  alta de 8%. 
No interior, os números 
tiveram elevação de 11% 
no valor e 2% no volume 
em toneladas.

Unisuper e Asun 
são premiados
As redes supermercadistas gaúchas 
Unisuper e Asun foram premiadas pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
no evento em comemoração ao Dia In-
ternacional para a Preservação da Camada 
de Ozônio (16/09). As redes receberam 
a condecoração por realizar ações sus-
tentáveis em suas lojas, promovendo o 
combate aos hidroclorofluorcarbonos 
(HCFCs). Esse gás é um dos responsáveis 
por degradar a camada de ozônio, que 
protege o planeta dos raios ultravioleta.

O mercado de vizinhança está cada vez mais atrativo ao consumidor. 
Segundo pesquisa realizada pela Nielsen e apresentada pela Associação 
Paulista de Supermercados (Apas), a categoria foi responsável por 48% 
do crescimento do setor supermercadista em 2015. A Associação Brasi-
leira de Automação para o Comércio (Afrac) aponta que o sucesso desse 
segmento está na comodidade, praticidade, proximidade, promoções e 
serviços agregados, como o atendimento personalizado e a estratégia de 
venda. De 2009 para 2014, o número de minimercados no Brasil saltou 
de 240 mil para 390 mil estabelecimentos, conforme dados do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Fórum debate 
crise do RS

Mercadinhos são 
líderes de crescimento
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Cresce procura 
por água de coco
Buscando um estilo de vida saudável, os 
consumidores estão optando pela água 
de coco. A bebida, junto com a água 
mineral e o chá pronto, são os únicos não 
alcoólicos que aumentaram as vendas até 
maio deste ano. Comparações feitas entre 
2015 e 2013 pela Nielsen mostram que 
a procura pela água de coco subiu 40%. 
Seu principal consumidor é de nível so-
cioeconômico alto, mora em casa com até 
3 pessoas, vive na região Sudeste e bebe 
uma média anual de mais de 5 litros.

Desde setembro, o Supermago, de Porto Alegre, opera o 
primeiro supermercado a utilizar o modelo drive thru no 
Estado. O Magodrive complementará as operações comuns 
das quatro lojas da empresa, que há 18 anos atua em bairros 
da zona norte da capital gaúcha. A inova-
ção pretende trazer economia de tempo e 
praticidade às compras, pois a escolha dos 
produtos é realizada totalmente pela inter-
net. O cliente poderá retirar sua compra no 
drive thru ou recebê-las em casa através da 
opção delivery. Já de início o Magodrive 
terá em sua operação mais de 6 mil itens 
disponibilizados nas seções de padaria/
confeitaria, açougue, bebidas, fiambreria, 
hortifrútis, mercearia, higiene, limpeza e 
pet. A opção delivery está disponível para 
23 bairros da capital gaúcha.

Fórum debate 
crise do RS
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Primeiro supermercado       
drive thru gaúcho
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Volta às aulas
Retorno com nota 10

Pode parecer cedo, mas agora 

é a hora de o varejista se or-

ganizar para a Volta às Aulas. 

Ainda não há uma data certa 

para as escolas voltarem às 

atividades em 2017, mas os comerciantes podem ter o 

Carnaval como referência. Confira algumas dicas:

Planejamento é fundamental – Melhores negociações e bons 
prazos de pagamento são mais fáceis de conseguir se o em-
preendedor se prepara com antecedência. Organização e visão 
são muito importantes.

Observe as tendências – Qual o filme da moda? Que persona-
gem está em alta? É importante que o varejista pesquise as 
tendências entre as crianças e adolescentes, para apostar nos 
melhores temas e estampas.

Invista nas promoções – Em função da instabilidade econômica, 
o bolso dos consumidores está mais apertado. Uma boa saída  é 
proporcionar uma sensação de economia. Cupons de desconto 
e parcerias com fornecedores são uma ótima pedida, pois au-
mentam a chance de venda e fidelizam o comprador.

Preze um bom atendimento –  Conquistar e fidelizar um cliente 
está relacionado à sua experiência de compra. Atendimento 
cordial e agilidade garantem mais vendas do que apenas um 
preço baixo. 

Organização como estratégia – Preze pela limpeza e pela organi-
zação das gôndolas, não esquecendo de analisar o que estará à 
altura dos olhos do cliente e o que será de fácil acesso. Dê des-
taque aos produtos novos e os de maior procura, espalhando-os 
em pontos estratégicos da loja.

Alie-se à tecnologia – Equipamentos mobile como celulares, 
tablets e e-readers são uma sensação entre os jovens e po-
dem gerar interesse dos clientes. Proporcionar um espaço na  
loja de uso de tecnologias pode destacar o estabelecimento 
dos demais.

Inovação é diferencial – Oferte serviços diferentes. Inovações 
como delivery, espaços diferenciados, compras através de apps 
e atendimento personalizado trazem praticidade e dão a chance 
ao empresário de conquistar clientes que ele não alcançaria de 
forma tradicional.
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No período das festas de final de ano, o 
índice de furtos nas lojas e supermercados 
costuma aumentar. Os setores mais visa-
dos são os dos brinquedos, da confecção 
e dos eletrônicos. Veja algumas dicas para 
evitar o prejuízo:

Fique atento e deixe sempre em dia  

os apetrechos usados na prevenção 

de furtos.

Invista em uma estrutura de circuito 

interno, etiquetas antifurto e uma 

polícia de segurança interna.

Rastreie os pontos mais vulneráveis 

da sua loja e treine seus funcionários 

para a prevenção de perdas.

Cuide das fraudes no check-out, 

verificando se o monitoramento das 

operações está funcionando.

Aumente o número de fiscais ou 

seguranças nesse período. Na 

hora da contratação, faça um bom 

recrutamento.

Walmart extingue 
bandeira Big
Em coletiva realizada no dia 27 de ou-
tubro, o Walmart Brasil anunciou que, 
em breve, a bandeira Big passará a se 
chamar Walmart em todo o Rio Grande 
do Sul. A mudança faz parte do projeto 
de reformulação nacional das marcas de 
hipermercados e se estenderá aos outros 
estados onde o grupo atua. A extinção 
pretende ser gradativa: o primeiro hiper-
mercado que trocará de nome no estado 
será a loja de Novo Hamburgo. Já as de-
mais devem mudar durante os próximos 
três anos. Entretanto, ainda não há uma 
data para a mudança. A reformulação 
das 21 lojas no estado está avaliada em 
cerca de R$ 250 milhões.

De olho nos furtos 
no fim de ano

    



Canoas tem nova 
loja Viezzer
A Rede Viezzer Unisuper inaugurou no 
dia 29 de setembro uma nova unidade. 
Localizada em um dos pontos de maior 
crescimento da Grande Porto Alegre, o 
empreendimento fica situado na cidade de 
Canoas e conta com 865 metros quadra-
dos de área de vendas e 65 colaboradores. 
Na inauguração estavam presentes autori-
dades como o presidente do Sindigêneros 
Canoas, Alderico Zanettin, e o presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo.

Rede Imec divulga 
investimentos e ampliações
A rede de Supermercados Imec divulgou as quantias aplicadas 
em suas unidades de negócio. Os dados foram revelados no 
mês em que a rede completa 61 anos de operação. Desde o 
início de 2016, o Grupo Imec aplicou fundos em ampliações e 
em reformas dos estabelecimentos. O primeiro investimento 
do ano foi destinado para aumento do Centro de Distribui-
ção e da Indústria de Panificação Italianinho Alimentos, que 
atende as padarias das 17 lojas Imec e disponibiliza seus 
produtos nas quatro unidades do Desco Super&Atacado. 
Somados, a Indústria e o Centro de Distribuição terão um 
aumento total de 18,5 mil m². Outras aplicações serão feitas 
nas reformas das unidades de Montenegro e Estrela. Para 
2017, a rede Imec prepara mais novidades nas regiões onde 
atua. Estão confirmados investimentos em duas lojas Imec 
de Lajeado. Somados os valores de 2016 e 2017, o Grupo 
Imec desembolsará mais de R$ 18 milhões de reais em re-
formas e ampliações.
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Asun participa de 
fórum da FGV
No dia 30 de setembro ocorreu o Fórum 
de Debates, realizado em Novo Hambur-
go pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 
O projeto pretende levar para os alunos 
experiências na área de Inteligência Em-
presarial. O Asun Supermercados marcou 
presença no evento, sendo representado 
pelo gerente administrativo-financeiro 
Valdecir Pressi, que explanou sobre pre-
venção de perdas. O Fórum foi coordena-
do pelo professor Gabriel Rodrigo Ribeiro 
e faz parte da nova versão do programa 
de Pós-MBA da FGV.

Center Shop abre nova loja
Em sua primeira operação 
fora do Centro Histórico 
de Porto Alegre, a rede 
Center Shop inaugurou 
em setembro sua 8ª loja 
na capital. O novo em-
preendimento surgiu em 
um ponto já conhecido 
pelos moradores do bairro 
Bom Fim: na esquina das 
avenidas Venâncio Aires e 
Protásio Alves, local onde 
antigamente havia um 

supermercado Nacional. A proposta é que o ponto seja um estabeleci-
mento completo e “com cara de supermercado”, explica Jorge Capelari, 
diretor do Center Shop. O ponto próximo ao Hospital de Pronto Socorro 
(HPS) tem espaço para carnes, hortifrutigranjeiros e padaria. Entretanto, 
o Center Shop manterá a mesma política de preços das outras lojas. O 
que pode variar será apenas o mix de produtos disponíveis.

Righi e Parati 
sorteiam carros 
Os Supermercados Righi e a fabricante 
de alimentos Parati sortearam em 9 de 
outubro três Fiat Uno Vivace zero km 
na promoção Righi e Parati Realizando 
Sonhos. O sorteio na praça General Osó-
rio, de Quaraí, contou com uma mateada 
da erva-mate Folle e atrações musicais 
como o músico tradicionalista Walther 
Morais e Grupo. A promoção está na 
7ª edição e já é uma tradição entre as 
empresas. A parceria completa 10 anos 
em 2016 e já premiou 15 carros e qua-
tro motos. Os ganhadores da promoção 
foram: Patrícia Souto, do município de 
Rosário do Sul; Luís Edson Santana, da 
cidade de Sant’Ana do Livramento, e 
Gladis Nely Moreira Lopes, do municí-
pio de Quaraí. 

Zaffari vence 2º Prêmio 
Estadão Empresas Mais
Em setembro, o Estadão, juntamente com a Fundação Instituto 
de Administração (FIA), promoveu a 2ª edição do prêmio Es-
tadão Empresas Mais. Pela segunda vez a Companhia Zaffari 
liderou o Ranking QI Regionais – Sul. Nas demais colocações 
vieram a Hering, de Santa Catarina, e Cooperativa Agroindus-
trial Consolata (Copacol), do Paraná.

Empresas familiares
crescem mais no Brasil
Representante de 46% do total de empresas brasileiras, os negócios 
familiares crescem mais do que os que não são gerenciados por famílias 
no país. Essa constatação surgiu de uma pesquisa do Boston Consulting 
Group (BCG) e, segundo o artigo, a alta é de 21% para empresas em 
família contra 18% das outras. Em contrapartida, a rentabilidade cresce 
menos: 5% nas empresas familiares e 8% nas não familiares. A pesquisa 
também constatou que em países desenvolvidos esse tipo de negócio 
assume menos dívidas, com 27% abaixo da média. Já nos emergentes, o 
montante de débitos é parecido com o das empresas não familiares. 
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Erratas

Perfil do Varejo 
Diferentemente do que foi publicado na edição 327 da Revista Agas, no Perfil do Varejo, os Supermerca-
dos Righi atualmente contam com um capital humano de 850 colaboradores, e a nova loja da rede ficará 
em Sant’Ana do Livramento, na avenida João Pessoa. 

Centrais de compras
Na edição 325 da 
Revista Agas foi 
publicada a tabela com 
o Ranking Agas 2015 
desordenado no tocante 
às centrais de compras. 
Ao lado, confira a 
tabela com as centrais 
na ordem correta.
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foi convidado a realizar duas 
visitas técnicas na região da Serra: a primeira na 
fábrica da Doces Forno Velho, em Caxias do Sul, 
e a segunda na fábrica da Tramontina, em Carlos 
Barbosa. Foram cerca de 30 integrantes do grupo 
a conhecer o trabalho das fábricas durante o dia 
22 de outubro, no sábado, do início da manhã até 
o fim da tarde. As visitas incluíram tour pelos 
parques industriais, revelando segredos de pro-
dução e ainda trazendo um pouco da história 
de cada uma das empresas, contando dicas de 
sucesso de cada uma. 

De acordo com o gerente de loja dos Su-
permercados Lang, Bruno Lang, ambas as visitas 
foram muito proveitosas e refletiram a postura 
das empresas, além de possibilitar o maior conhe-
cimento sobre a produção de cada uma. “O pro-
cesso de produção da Forno Velho é excepcional. 
Já trabalhamos com a marca há algum tempo e 
sabemos da qualidade dos produtos. Conhecer a 
fábrica tornou tudo muito mais palpável”, revela. 
Segundo Lang, a apresentação da empresa incluiu 
um pouco da história e também a apresentação 
do perfil da Forno Velho, que opta em seguir uma 

linha mais artesanal, mantendo a qualidade e o 
‘gostinho caseiro’ das frutas em seus produtos. 

Ele ainda destaca o alto nível de tecnologia e, 
ao mesmo tempo, simplicidade, da Tramontina, 
hoje uma das maiores empresas do Estado: “Conhe-
cemos este grande nome da indústria gaúcha, mas 
não imaginamos a simplicidade dos processos que 
fazem parte da produção diária deles. Nunca havia 
pensado em como uma panela surge de uma chapa 
de metal, que é cortada e prensada, e então levada 
para a venda”. Segundo Lang, as visitas técnicas fo-
ram um momento muito especial de aprendizado, 
principalmente por possibilitar acompanhar tudo de 
perto. “E posso ainda dizer que ambas as empresas 
cresceram muito no nosso conceito”, completa. 

Para a gestora de Recursos Humanos dos Super-
mercados Hoffmann, de Porto Alegre, Franciely Ho-
ffmann, as visitas foram ótimas oportunidades para 
refletir sobre como grandes empresas se estabelecem 
no mercado, tanto gaúcho quanto nacional. “Creio 
que o destaque tenha sido poder analisar os passos 
de produção, enxergar como essas companhias se 
desenvolvem e realizam seus processos. Como elas 
funcionam no dia a dia”, revela. 

Agas Jovem sobe a 
Serra e visita empresas

O Agas Jovem conheceu no final 

de outubro, em visitas técnicas, 

duas grandes indústrias do  

Rio Grande do Sul, a Forno Velho 

e a Tramontina

o agas jovem
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de mercado adqui-
rido com o pai, Antônio Carlos Nascimento, fez 
com que William Nascimento investisse no negócio 
próprio. Aos 19 anos, ele viajou para São Paulo e 
negociou a distribuição da Paletrans, fazendo surgir 
a Movimak. Até então, ele trabalhava com transpa-
leteiras manuais, na empresa da família, que tinha 
atuação na Região Metropolitana de Porto Alegre. 

Com a fundação do novo empreendimento, 
em maio de 2005, o jovem expandiu a sua atuação 
para a área de empilhadeiras elétricas, trabalhando 
com produtos da marca Paletrans – única fabricante 
nacional dos equipamentos. Na época, a equipe 
era composta por três pessoas, em uma sala de 45 
metros quadrados, localizada em Canoas. “Come-
çamos pequenos e hoje nos encontramos no ponto 
mais movimentado da BR-116, em São Leopoldo”, 
afirma o proprietário e fundador da empresa.

A nova sede, no Vale do Rio dos Sinos, conta 
com 2 mil metros quadrados de área, estrutura para 
demonstração de produtos e assistência técnica. “A 
ideia é facilitar para o cliente, concentrando nossos 
serviços em um único lugar”, explica William. A linha 
de equipamentos da Movimak abrange transpaletei-
ras e empilhadeiras elétricas, além de empilhadeiras 
por combustão e selecionadores de pedidos. “Há a 
opção de locação de maquinários por tempo deter-
minado ou mais estendido”, completa. 

Incluindo consultores, vendedores e atendi-
mento externo, a empresa conta com 28 profissio-
nais. Além disso, 15 técnicos fazem a assistência 
técnica dos clientes em todo o Estado. “Possuímos 
soluções completas para a redução de custos na área 
de logística, inclusive de supermercados.”

O principal diferencial do negócio é estar 
sempre ao lado dos clientes. “Fazemos questão de 
acompanhar de perto a operação deles, verificando 
o equipamento mais indicado para cada estabeleci-
mento. Indicamos o que é melhor para eles, indepen-
dentemente da meta que temos”, garante, citando 
que o serviço de consultoria é gratuito. “Queremos 
que as nossas soluções gerem mais eficiência para a 
operação dos supermercadistas.”

Recentemente, a Movimak realizou uma 
parceria com a Lintec, para expandir o seu mix de 
produtos. “Passamos a ser distribuidores da marca 
de Caxias do Sul, que trabalha com rebocadores 
elétricos, empilhadoras elétricas e por combustão 
contrabalançadas”, anuncia. Mesmo com a crise, o 
período é de boas vendas. “Dobramos o nosso fatu-
ramento, que só no mês passado atingiu o montante 
acumulado entre janeiro e setembro”, comemora.

A parceria com a Agas, segundo ele, tem sido 
importante na expansão dos negócios. “Nossa es-
treia na ExpoAgas 2016 foi muito positiva. A feira 
nos colocou em contato direto com os empresários 
que estavam com esse tipo de problema. Fazemos 
um estudo da operação tanto para a melhorias 
imediatas ou projetos futuros”, expõe. 

Soluções em
equipamentos e logística

Movimak atua há 10 anos no mercado 

oferecendo maquinários, consultoria 

e assistência técnica para auxiliar na 

operação dos varejistas  

o conhecimento
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Senff em crescimento 
no primeiro semestre 

ma das maiores administradoras de cartões 
de crédito no Brasil, a Senff, está em uma 

crescente. Apenas no primeiro semestre deste 
ano, a empresa teve cerca de R$ 850 milhões em 
volume de compras realizadas com os cartões dis-
ponibilizados pela empresa. Além disso, a empresa 
também revela que houve crescimento na emissão 
dos cartões de marca própria neste período, prin-
cipalmente envolvendo os setores de alimentação 
e supermercados, com um aumento de 7,6% em 
relação ao ano passado. 

Fruki é reconhecida 
com prêmio de RH 

ela quarta vez consecutiva, a Bebidas Fruki 
recebeu o prêmio Destaques do Ano em Re-

cursos Humanos, uma realização da ARH Serrana, 
de Caxias do Sul. Em 2016, a empresa foi agraciada 
em duas categorias: Gestão Estratégica de Pessoas, 
a qual já rendera prêmios nos últimos três anos, e a 
inédita premiação em Responsabilidade Socioam-
biental. A solenidade dos Destaques do Ano 2016 
aconteceu em 21 de outubro, no restaurante Sica, 
na Câmara e Indústria e Comércio. 

Selo em prol dos animais
estindo a camisa do segmento em que 
atua, a Frily lançou, no início de outubro, 

o selo Frily Cuida, visando à conscientização 
sobre ONGs, adoção, cuidados com animais e 
outros temas relacionados à causa pet. A data 
de lançamento foi em 4 de outubro, Dia dos 
Animais, e a campanha está disponível na página 
do Facebook da Frily. 

Formatura de cursos 
da Santa Clara 

Cooperativa Santa Clara realizou, no final de 
setembro, a formatura da 6ª edição do Curso 

de Informática, na Associação de Funcionários da 
Cotrico, em Estação. Receberam o certificado 13 
turmas de diferentes cidades entre os módulos 
iniciante e avançado, contabilizando 190 associa-
dos e dependentes capacitados. Os cursos inclu-
íam desde noções básicas de informática, como 
a otimização de pesquisas e uso do e-mail, até o 
ensino de utilização de ferramentas para melhorar 
o gerenciamento da produção leiteira.  
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Raul Randon é agraciado 
com Honoris Causa italiana

evido à sua contribuição ao cenário nacional 
socioeconômico como empreendedor, o 

fundador e presidente do Conselho de Admi-
nistração das Empresas Randon, Raul Anselmo 
Randon, foi indicado pela Universidade italiana 
de Pádua para receber a Láurea Honoris Causa 
em Ingegneria Gestionale. Randon é o primeiro 
empreendedor brasileiro a receber a honraria, e 
o segundo de terras brasileiras – o pioneiro foi 
o escritor Jorge Amado, em 1996. Devido aos 
trâmites burocráticos, que demoram em média 
de 4 a 5 meses, a solenidade deve acontecer 
entre março e abril do ano que vem. 

Dália Criança apadrinha sala no 
Instituto do Câncer Infantil

o ano passado, o Projeto Criança Dália, da Dália Alimen-
tos, realizou uma doação de R$ 200 mil ao Instituto do 

Câncer Infantil (ICI). Dando continuidade à parceria, no final 
de setembro, os dirigentes da cooperativa e a comissão do 
projeto foram convidados a conhecer o Núcleo de Assistência 
à Família, o ambiente que recebeu uma parcela da doação. Vi-
sando à solidariedade, à ajuda e à cura, o espaço é um ponto de 
apoio e assistência aos 
pais e acompanhantes 
dos pacientes. A lo-
gomarca do Criança 
Dália está presente no 
núcleo, relembrando 
esta parceria de muita 
solidariedade. 
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causa de ruptura nas cervejas são ofertas sem ajustes 
de parâmetros e sortimento não ajustado”, disse.

Segundo Ana Paula Santos, da Barilla, são 
poucos os empresários que efetivamente dominam 
e fazem o gerenciamento de categoria, apesar da 
popularidade do termo. “Workshops são fundamen-
tais para difundir o conhecimento, desmitificar o 
processo e, principalmente, promover um encontro 
entre varejo e indústria”, afirmou. Gustavo Leitão, 
da Coty, ressaltou que, mais do que atrair visual-
mente, o PDV precisa refletir as necessidades dos 
consumidores, por meio de um plano de trabalho 
alinhado com as expectativas do varejista, que 
contemple o mix adequado e comunicação direta 
e educativa, gerando uma experiência de compra 
satisfatória. Jorge Felizardo, da Cencosud, procurou 
mostrar que antes de aplicar os conceitos também 
é necessário revisitar a cultura do varejo e eliminar 
as premissas e lendas que fazem parte do dia a dia. 
“Temos a necessidade de acompanhar um cliente 
em constante mudança”, concluiu. Patrícia Gime-
nes, da Johnson & Johnson, desvendou o shopper e 
gerou insights para a categoria de cuidado infantil. 
Edson Matos, da GS1 Brasil, falou sobre a impor-
tância do cadastro.

 dia 13 de setembro, no Hotel 
Ritter, em Porto Alegre, o workshop especial Agas 
de Gerenciamento de Categorias reuniu centenas 
de supermercadistas interessados em melhorar seus 
resultados. Na oportunidade, diversos especialistas 
deram dicas de como obter melhor aproveitamento 
das visitas do shopper, com base em estratégias que 
envolvem desde a escolha dos produtos até a maneira 
como são expostos nas gôndolas. 

A economista e diretora executiva da Connect 
Shopper, Fatima Merlin, abriu os trabalhos apresen-
tando os conceitos, a metodologia e o processo de 
gerenciamento de categoria na prática, na palestra 
Como aumentar as vendas e a lucratividade. “Para 
que dê resultado, é imprescindível conhecimento de 
informações do mercado, da categoria e do compra-
dor, bem como revisão da estrutura mercadológica 
e do cadastro e análises de sortimento criteriosas”, 
relatou. O objetivo é garantir o produto certo, na 
quantidade adequada, exposto corretamente, com 
bom preço, nas quantidades e no momento em que 
o shopper quer comprar. Com isso, obter melhor 
aproveitamento das visitas, uma melhor conversão 
para a marca e vantagens competitivas de vendas. 

Danielle Motta, da Nestlé, deu dicas sobre a 
categoria de cafés. “A categoria foi revolucionada 
com a introdução das cápsulas, das quais se espera 
crescimento, e por isso deve ganhar espaço e ser 
colocada no início do fluxo, sendo mixes e solúveis 
os segmentos de transição e no final os torrados e 
moídos”, contou. Camila Couto, da Heineken, frisou 
o aumento das vendas de cervejas premium no autos-
serviço, destacando os problemas de ruptura como 
causas diretas da perda de faturamento. “A maior 

realizado no

rocessos para 

melhorar conversão
P

Workshop Agas mostrou aos 

supermercadistas como o gerenciamento 

de categorias, uma cadeia de ações de 

gestão, pode resultar em vendas maiores 

e melhor sortimento
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boa organização da rede e quando ela atua de 
forma cooperada, em parceria com seus forne-
cedores. “O mercado, todavia, parece ir contra 
essa tendência, pois apenas 30% das indústrias 
têm algum conhecimento sobre as políticas de 
venda de espaços, atividades comerciais, plano 
de negócios ou outros tipos de ações dentro das 
lojas do varejo”, disse. No bate-papo com os su-
permercadistas, ele e Tavares mostraram os passos 
básicos para uma rede estruturar a área de trade 
marketing e elevar o nível de serviço que oferece 
aos seus fornecedores. “A relação indústria/rede 
planejada pode gerar maiores ganhos para todos 
os lados”, contou. 

Nas palavras de Elcio Dallasta, da Oniz 
Distribuidora, o tema é atual e seu conceito está 
em construção, pois é um elo entre as vendas e 
o marketing. “Em seu guarda-chuva, podemos 
encontrar desde tarefas mais operacionais, como 
o trabalho de merchandising e promoção, até es-
tudos mais aprofundados como a inteligência de 
canais e de shopper. O trade procura entender de 
que forma se comporta o comprador quando vai 
às compras, o que o atrai, mesmo não sendo ele o 
consumidor do produto que está levando, como 
no caso das rações para cães”, explica. O gerencia-
mento de categorias foi outro assunto abordado.

mais as indústrias estão reconhecen-
do a força dos canais de venda como o principal di-
ferencial para atingirem o desafio do crescimento. 
Um grande sinal disso é que, nos últimos 11 anos, 
os investimentos em trade marketing no Brasil 
cresceram a uma taxa média de 16% ao ano, sem 
falar nos setores análogos que continuam a surgir 
(ou se consolidar) em todos os perfis de indústrias 
atuantes no país. Ciente da importância do tema, 
o Agas em Foco promoveu dois seminários de Ges-
tão de Trade Marketing em sua sede, em setembro 
e outubro, atraindo dezenas de participantes.

Três especialistas esmiuçaram ações, planos 
de negócio e processos para a otimização do trade 
marketing para a cadeia do abastecimento: Elcio 
Júnior Dallasta, gerente comercial e de Merchan-
dising da Oniz Distribuidora, com A visão do 
fornecedor sobre o conceito de Trade Marketing; 
Marcos Tavares, especialista em Gestão Comer-
cial, e Otávio Senna, especialista em Marketing 
de Serviços da Linkker, abordaram Estratégias 
criativas na Gestão de Trade Marketing.

O trade marketing representa uma segmen-
tação da área de marketing mais focada no atendi-
mento das necessidades de vendas dos parceiros da 
cadeia de distribuição. O fabricante facilita o acesso 
do consumidor final às suas marcas com a ajuda do 
distribuidor, e o supermercadista se beneficia com o 
aumento nas vendas. Para o varejo, os benefícios são 
diversos: o calendário promocional dá clareza para 
compras, o marketing e as operações. A estratégia 
também permite a organização de políticas, ações 
padrão, pontos extras e precificação, bem como a 
oferta de serviço para a indústria e recebimento 
de remuneração para isso.

De acordo com Senna, os varejos mais estru-
turados podem potencializar essa oportunidade a 
seu favor, mas isso só acontece quando há uma 

cada vez

reinamento em tradeT
Seminários sobre atendimento das necessidades de vendas mostra 

os diferenciais necessários para lojistas que desejam crescer 
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Acesso liberado de dados sobre 
acidentes de trabalho

gora, os dados de acidentalidade discriminados 
pelo CNPJ da empresa já estão disponíveis 

para consulta no site do Programa Seguro da Jus-
tiça do Trabalho (www.tst.jus.br/trabalho-seguro). 
Criada pela Secretaria de Previdência Social do 
Ministério da Fazenda, a ferramenta de pesquisa 
online possibilita que o cidadão, as empresas e as 
entidades sindicais acessem a frequência relativa de 
acidentes de trabalho e os benefícios concedidos. 

Lei complementar regulamenta 
licenças para controle de incêndios

o final de setembro foi alterada a Lei Comple-
mentar 14.376/2013, que estabelece normas 

sobre segurança, prevenção e proteção contra in-
cêndios nas edificações e áreas de risco de incêndio 
no Estado. Entre os dispositivos está a proibição 
de expedição de quaisquer licenças provisórias e 
definitivas de funcionamento pelo município sem 
a apresentação do APPCI, ou do CLCB, expedido 
pelo CBM-RS. Contudo, é possível a expedição de 
licenças e autorizações precárias pelo município para 
as edificações com graus de risco baixo e médio, e nos 
casos de estabelecimentos que realizem atividades 
ou prestem serviços de caráter essencial, mediante a 
apresentação do protocolo do PPCI no CBM-RS. 

Advertência em produtos light e diet
gência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
terá que exigir dos fabricantes de alimentos a co-

locação de advertência sobre os valores nutricionais 
informados, avisando que estas informações podem 
variar em até 20%. A decisão veio da Segunda Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, a partir da apuração 
de irregularidades nos rótulos de produtos light e 
diet, e devido à importância de não trazer prejuízo 
de qualquer natureza para o consumidor. 

Nova decisão a respeito do Prorelit
ecisões recentes da Justiça Federal definiram a 
possibilidade de contribuintes aderirem ao Pro-

grama de Redução de Litígios Tributários (Prorelit), 
mesmo sem processos administrativos ou judiciais 
em andamento. Há duas manifestações nesse 
sentindo, envolvendo empresas que estavam na 
chamada situação de “limbo”. Em ambos os casos, 
a Receita Federal negou os pedidos por entender 
que o “limbo” não atendia os requisitos necessários 
à participação dos contribuintes. Já para o Fisco, 
o artigo 1º da lei que instituiu o Prorelit era claro 
no sentido de que no momento da adesão deveria 
existir um litígio em curso.

Julgado ICMS sobre telefonia
oi julgado pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), em outubro, a cobrança do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS) na tarifa de assinatura básica de 
telefonia. Este imposto é recolhido pelas empresas 
de telefonia na fatura mensal de cobrança. A decisão 

chegou até à Corte por causa de 
um recurso do governo do Estado, 
que afirmava que a telefonia não 
pode sofrer a incidência de ICMS 
por ser um serviço complemen-
tar. O Supremo decidiu que a 
assinatura faz parte da prestação 
do serviço de telefonia, e então o 
imposto deve ser cobrado. 

A
Novo cronograma eSocial

oi publicada, no Diário Oficial da União, a 
resolução 2 do Comitê Diretivo do eSocial, 

estabelecendo novo cronograma de implantação 
do programa. Para os empregadores e contribuin-
tes com faturamento no ano de 2016 superior a 
R$ 78 milhões, a adoção do eSocial se tornará 
obrigatória a partir de 1° de janeiro de 2018. Já 
para os demais empregadores e contribuintes o 
prazo estabelecido é 1° de julho de 2018. A re-
solução estabeleceu, ainda, que fica dispensada 
a prestação das informações relativas à saúde 
e segurança do trabalhador nos seis primeiros 
meses após as datas de início da obrigatoriedade 
para os empregadores.
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Mudanças no Código de Processo Civil
oram alteradas súmulas e orientações jurispru-
denciais pelo Pleno do Tribunal Superior do 

Trabalho, em decorrência do Código de Processo 
Civil que entrou em vigor em março. As súmulas 
que foram mudadas incluem decisões sobre com-
petência da ação rescisória, mandato de segurança, 
execução por carta precatória e embargos de tercei-
ro e assinatura da petição ou das razões recursais. 
As orientações jurisprudenciais incluem mandado 
de segurança e ações rescisórias. 

Resolução de conflitos é aprovada
oi assinada, em outubro, a Resolução 174/2016 
do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho, que regulamenta as 
Políticas de Conciliação na Justiça do Trabalho. O 
documento pauta um plano nacional de estímulo 
à mediação e à conciliação na solução de conflitos 
trabalhistas, criando uma política judiciária de 
tratamento adequado a eles. O foco principal da 
resolução é contribuir com o avanço de métodos 
autocompositivos para a solução de conflitos. 

Lâmpadas LED importadas 
comercializadas até 2017

egundo publicação no Diário Oficial da União, 
considerando o entendimento do Instituto de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), da 
dificuldade em escoar os estoques de lâmpadas 
LED importadas, foi prorrogado o prazo de co-
mercialização das Lâmpadas LED com Dispositivo 
Integrado à Base. Agora, as empresas terão até 
dezembro de 2017 para comercializar o produto 
em mercado nacional. 

Lote de bombonas de água recolhido
Ministério Público Estadual, em conjunto 
com a Vigilância Sanitária, encaminharam 

memorando circular a todo o comércio do RS 
para recolhimento das bombonas de 20 litros de 
água mineral natural da marca Sarandi do lote 
239, com data de fabricação em 26 de agosto 
deste ano e validade em 26 de fevereiro de 2017. 
Foram encontrados, segundo análise laboratorial 
do Lacen-RS, índices da bactéria Pseudomonas 
aeroginosas acima dos limites permitidos. 
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Fiscal Gaúcha conta com 1,3 milhão de usuários 
cadastrados, 11% da população, mas o potencial de 
crescimento ainda é muito grande. Já distribuímos 
mais de R$ 28 milhões a 70 mil beneficiados e que-
remos avançar com o controle social exercido pela 
cidadania”, contou. Graziano, por sua vez, lembrou 
que a NFG tem parceria com 2.800 entidades 
sociais (das áreas de educação, saúde e assisten-
cial) que recebem parte dos recursos, com base na 
pontuação verificada por cada consumidor. A cada 
compra realizada em um supermercado partici-
pante nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, 
o consumidor terá direito a um cupom eletrônico 
para participação. Cada R$ 20 em compras dão 
direito cumulativamente a um bilhete eletrônico 
extra. Os bilhetes serão gerados automaticamente 
pelo sistema, e o sorteio do automóvel ocorrerá no 
dia 1º de junho de 2017. 

Fomentando a parceria com a Sefaz-RS, a 
associação cedeu a escola móvel para a realização 
dos sorteios dos prêmios regulares da Nota Fiscal 
Gaúcha em Imbé, marcado para 26 de janeiro 
(Av. Beira Mar s/n, ao lado do Daer), e Capão da 
Canoa, a ocorrer no dia 23 de fevereiro (Av. Beira 
Mar 1860), durante o veraneio. 

Gaúcha de Supermercados 
(Agas), em parceria com a Secretaria Estadual 
da Fazenda (Sefaz-RS), lançou oficialmente a 
campanha Verão Premiado, reforçando a impor-
tância do programa Nota Fiscal Gaúcha. Nos 
meses de dezembro de 2016, janeiro e fevereiro 
de 2017, os consumidores que cadastrarem o seu 
CPF nas compras realizadas nos supermercados 
participantes concorrerão a um Hyundai HB20 
Comfort 1.0  zero quilômetro, que será sorteado 
em junho de 2017. Os prêmios já previstos pela 
NFG continuarão sendo entregues regularmente 
durante o período, até com aumento de receita 
de R$ 9 milhões neste ano para R$ 15 milhões 
no ano que vem.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa, 
no dia 24 de outubro, na sede da Agas, com a 
presença do presidente Antônio Cesa Longo, do 
secretário adjunto, Luiz Antônio Bins, e do chefe 
da Divisão de Promoção da Sefaz-RS, Cláudio Gra-
ziano. De acordo com Longo, a exigência da nota 
fiscal é um exercício de cidadania que desestimula 
a informalidade e fortalece as finanças do Estado. 
“Queremos incentivar o consumo durante o vera-
neio, aproveitando o grande fluxo de pessoas e ne-
gócios no período, especialmente em nosso litoral”, 
disse. Outra vantagem é possibilitar aos pequenos 
mercados a divulgação do sorteio de um automóvel 
para seus clientes. As peças gráficas da campanha 
podem receber a marca dessas empresas.

O secretário adjunto considera a iniciativa 
importante para que a sociedade gaúcha reconheça 
o valor dos tributos pagos e tenha o melhor retor-
no possível em virtude disso. “O programa Nota 

a associação

idadania fiscalC
Agas vai sortear um 

automóvel entre 

os gaúchos que 

participarem do 

programa Nota Fiscal 

Gaúcha no veraneio
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ambientação

L Arquitetos e supermercadistas 

revelam as suas estratégias e 

os conceitos para ter um bom 

layout. A melhor organização e 

disposição do mobiliário, dos 

produtos, dos setores e da 

comunicação visual permitem 

um ambiente mais agradável ao 

cliente, que, assim, permanece 

mais tempo dentro da loja, 

aumentando o seu ticket médio

igados
no layout



de um supermercado vai muito 
além de organizar os elementos com bom senso. 
Quando se pensa nas áreas externa e interna das 
lojas, se busca gerar um fluxo eficiente de clientes 
e causar uma ótima experiência de compras. Isso 
passa por atender às necessidades dos shoppers, 
facilitando a localização dos itens por grupos, 
afinidades ou famílias de produtos, além de gerar 
um fluxo homogêneo de pessoas até o final da 
área de vendas. 

“Essa ferramenta deve instigar o cliente a per-
correr toda a loja entregando, sempre que possível, 
uma nova experiência. Por isso, precisa ser pensado 
desde o momento em que o cliente entra no es-
paço físico (estacionamento, acessos, passagens, 
escadas e elevadores, entre outros) até o momento 
da finalização da compra. Tudo precisa ser lógico, 
acessível, amigável, confortável, seguro e que gere 

o layout

Laura Schenkel
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a melhor experiência possível”, ensina Vera Zaffari, 
diretora da Vera Zaffari Arquitetura, especializada 
em arquitetura para ambientes comerciais.

É preciso pensar como garantir a satisfação dos 
clientes e aumentar o interesse de um público por 
outros produtos. Para que o shopper se sinta à von-
tade, deve-se pensar em melhoria na disposição dos 
produtos, rearranjo das gôndolas, iluminação e áreas 
de circulação. A ideia é buscar o aperfeiçoamento 
da distribuição organizada de produtos no ponto de 
venda, facilitando a visualização pelo consumidor, 
e possibilitar o aumento da demanda de produtos, 
por meio da criação de ambientes organizados que 
estimulam o consumo e auxiliam na escolha ideal.

Para a arquiteta Aglaia Cerri, do escritório AC 
Arquitetura, o layout de uma loja é o fator mais 
importante na tomada de decisão de compra do 
cliente. “Se o layout capta o seu perfil, a região na 
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ele será eficiente. Além disso, ele precisa conduzir 
o cliente, criar um circuito de fácil entendimento 
e rapidez de percepção, para que tudo aconteça 
naturalmente.” Resumindo: essa ferramenta precisa 
criar um impacto positivo.

Manter a loja com um visual e uma estru-
tura física moderna é captar as necessidades do 
cliente e transmiti-las de forma que esteja em 
sinergia com as tendências do mercado, com 
os novos hábitos de consumo e com o formato 
de compra atual do shopper. Ambientes externo 
e interno devem estar em harmonia em relação a 
alguns fatores que estimulam o processo de compra 
dos consumidores, como cores, som, sinalização e os 
equipamentos. Esta é a opinião de Reinaldo Forte, 
diretor de criação da Sceno Environmental Graphic 
Design. Ele, as arquitetas Luciana Tissot e Paola 
Escuder e a designer Gabriele Morgan assinam o 
projeto do Brasco Vivo Mall, localizado em Porto 
Alegre. A empresa considera que é preciso equilibrar 
dois objetivos para projetar um layout eficiente. “Um 
é incentivar os consumidores a se moverem por ele 
para que comprem mais do que haviam planejado, 
num fluxo estimulante entre corredores e espaços. 
O outro é criar esses espaços valorizando os locais 
mais preciosos onde ficam as mercadorias expostas, 
criando um clima agradável às compras”, pontua. 
Assim, o melhor projeto é aquele que faz com que 
o cliente e a empresa tenham juntos um melhor 
retorno durante o processo de compra e venda.

O layout influencia a compra do consumidor 
de todas as formas possíveis e imagináveis. É ele 
que vai identificar as necessidades mais intangí-

veis do cliente e torná-las básicas, pois quando o 
cliente está transitando dentro de uma loja, ele vai 
percebendo e identificando as suas necessidades 
que haviam sido até então esquecidas, a chamada 
compra de impulso. “Por isto, a disposição e forma 
de apresentação dos produtos, o merchandising e 
a comunicação são fundamentais para o supermer-
cado”, pontua Aglaia.

Para Marcelo Liberali Schorn, supervisor-geral 
do Supermercado Copetti, de Santa Maria, é 
primordial ter foco no público consumidor de 
cada loja: “Conhecendo bem o perfil e os hábitos 
de compra do cliente, que reside no entorno do 
estabelecimento e que estará com frequência na 
loja, e levando em consideração também aquele 
que se utilizara da via diariamente como caminho 
de casa ou do trabalho, fica mais fácil determinar 
layout e tamanho da loja.” 

Hoje, o Copetti tem quatro lojas com tama-
nhos, disposições e layout diferentes, preparadas 
para receber clientes específicos de cada região. 
Muitos empresários do ramo costumam ficar 
engessados a um sistema organizacional antigo 
e com o pensamento de sempre, critica Schorn. 
“Pensa-se que todas as lojas devem ter padaria, 
açougue e hortifrútis no fundo da loja, porém, 
conseguimos ter o mesmo fluxo em seu interior 
fazendo uso da criatividade”, ressalta. Ele cita 
como exemplo a nova unidade do supermercado, 
que tem a padaria bem na frente. Assim, o pão é 
assado na área de venda, espalhando o cheiro do 
pão quente para entrada da loja.

Em relação à área de circulação e à área 
ocupada por mobiliários, o desenho varia muito 
conforme o tipo de empreendimento: supermer-
cado, hipermercado, atacado, atacarejo, cada 
formato tem suas características. São importantes 
corredores de pelo menos 1,80m. “Esse número 
pode até ser menor conforme os condicionantes de 
cada projeto, mas essa medida é confortável para 
uma boa circulação de carrinhos, suas paradas, nos 
dois sentidos”, explica Gabriel Bachilli, integrante 
do escritório AC Arquitetura. 

O Copetti, por exemplo, busca deixar 
espaços sobrando para trabalhar com produtos 
sazonais em pontos estratégicos da loja, sempre 
atentos a como o cliente irá se movimentar pelos 
corredores. As medidas podem variar sem perder 
a beleza e o sentido das gôndolas, afirma Schorn. 
“Os menores corredores, de menor fluxo, ficam 

Loja do Viezzer está dentro do modelo de 
estabelecimentos de bairro da rede Unisuper
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no mínimo com 1,50m, e os maiores, em torno 
de 2,20m”, conta o supervisor-geral do empreen-
dimento de Santa Maria.

Já a rede Unisuper, que tem lojas próprias e 
licenciadas, tem um padrão para supermercados 
que queiram integrar a rede. Em primeiro lugar, é 
feito um dossiê com base numa pesquisa mercado-
lógica e demográfica para um avaliar a viabilidade 
da região. “É preciso ter, no mínimo, 300 metros 
quadrados de área de venda, isto é, o espaço de 
circulação dos clientes, e 20 vagas de estaciona-
mento”, detalha Marcelo Cerveira, gerente de 
expansão da rede. O Unisuper atualmente tem 
dois modelos de loja, um premium e outro para os 
estabelecimentos de bairro, com público consumi-
dor das classes C e D. “Cada licenciado tem suas 
peculiaridades, e temos que nos adaptar com base 
na estrutura deles. Fazemos uma planta inicial e 
depois trabalhamos a layoutização, o que é ideal de 
metragem de balcões de frios, congelados, açougue 
e padaria e linear de gôndolas. Com a metragem 
que ele tem, tentamos adaptar o nosso conceito 
ali”, descreve Cerveira.   

Atmosfera amigável 

Quando não se tem todo o espaço dese-
jado, algumas soluções podem impactar no 
resultado final do layout. A arquitetura e o 
design tem várias estratégias para ‘brincar’ 
com as sensações do cliente na loja. Dife-
renças de altura de forro, ambientações, 
escolha de matérias, corners diferenciados 
dentro do salão de vendas, alturas e tipos 
de mobiliários e a comunicação: tudo isto 

cria uma atmosfera própria e são artifícios 
interessantes e desafiadores. A iluminação 
é fundamental na ambientação de uma loja, 
seja qual for o formato. Ela proporciona 
sensações no shopper, destaca os produtos 
e cria a atmosfera de compra junto com os 
demais elementos da loja. Este elemento 
pode estimular ou desestimular a venda, pois 
uma lâmpada mal utilizada pode modificar 
a aparência dos produtos, conferindo um 
aspecto de estragados. “Infelizmente são 
poucos operadores que entendem o quanto 
esta questão é importante para a sua venda”, 
avalia Bachilli. O consultor de branding e 
comunicação visual Rainer Telini lembra que 
muitas vezes se orienta o uso das lâmpadas 
quentes, que estimulam a fome. “Entretanto, 
para algumas situações como iluminação para 
setor de açougue e balcão de carnes, a expe-
riencia não é positiva, pois as carnes ficam 
escuras”, destaca. As luzes direcionadas aos 

Unisuper tem um padrão para lojas premium 
(acima) e outro para lojas de bairro 
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Localizado em Santa Maria, Supermercado Copetti tem lojas 
com tamanhos, disposições e layouts diferentes, preparadas 
para receber clientes específicos de cada região

Fotos:Guilherme Schorn/Divulgação Copetti



34 Revista AGAS (novembro/dezembro 2016)

am
b

ie
n

ta
ç

ão
produtos os valorizam e devem ser usadas 
nos hortifrútis e na padaria, por exemplo, 
e os supermercadistas podem contar com 
profissionais para melhor dosá-las. 

O pé-direito da loja, cores e tipos de ma-
teriais utilizados no ponto de venda também 
são focos de observação na hora da escolha da 
iluminação. “As cores criam a atmosfera de 
compra junto aos materiais escolhidos e  tra-
duzem a identidade da marca na loja, fazendo 
o link da arquitetura com a comunicação do 
estabelecimento”, esclarece Bachilli. 

Em Santa Maria, o Supermercado Copetti 
procura sempre diferenciar cada setor com 
uma cor e trazer nelas sempre uma provoca-
ção ao cliente. “Nossas unidades são bem ilu-
minadas, dando sempre destaque a produtos, 
com iluminação e técnicas interessantes para 
tal, principalmente para hortifrútis, açougue 
e padaria”, relata Marcelo Liberali Schorn.

No Brasco Vivo Mall, uma parte da loja 
recebe uma iluminação mais baixa e direta. 
“Nossa proposta luminotécnica traz de volta 
o conforto à moda antiga de dias há muito 
esquecidos e cria uma atmosfera encantadora 
dos antigos mercadinhos. Cresce uma sensação 
acolhedora e calorosa”, contextualiza Forte. 

Dentro da decoração, assim como na 
arte, moda e design, o estilo vintage tem lu-
gar de destaque no projeto do Brasco devido 
à sua proposta de resgatar o passado de uma 
maneira mais despojada.

“Objetos de estilo antigo são populares 
não só no mobiliário. As lojas não precisam 

ser iguais, mesmo dentro do conceito de 
rede. Podem ser decoradas com estilos mais 
individuais”, considera o diretor de criação da 
Sceno. Um veículo amarelo que se vê desde 
o exterior da loja chama a atenção e dá esse 
toque familiar ao estabelecimento, junto com 
sinalizações feitas em superfícies de quadro-
negro. A Vespa Car 61 foi resgatada em um 
ferro-velho e restaurada. Inicialmente, seria 
usada como um carrinho de flores, mas atual-
mente tem a sua parte traseira utilizada como 
balcão para a venda de hortifrútis. 

À primeira vista

A entrada do supermercado é o seu cartão de 
visitas, o impacto inicial. Por isto deve ser ampla, 
atraente e ao mesmo tempo impactante, considera 
Aglaia, que integra o escritório AC Arquitetura, 
responsável pelo projeto do Konig, localizado na 
zona sul de Porto Alegre. “Deve convidar o cliente a 
entrar, de forma que ele perceba que o trânsito será 
agradável e fácil. A comunicação, o merchandising e 
arquitetura juntos conseguem traduzir isto no ponto 
de venda. Estes três pontos conectados vão gerar o 
sucesso do primeiro impacto do cliente na entrada 
da loja”, observa. 

Segundo Fernanda Demarco, que também par-
ticipou da concepção do projeto, o ponto de partida 
do trabalho para o Konig foi utilizar o conceito de 
uma loja mais clean, no sentido de empregar elemen-
tos mais leves e em menor quantidade, fugindo da 
dinâmica mais tradicional do supermercado brasilei-
ro de uso de imagens para demarcação de setores, 
por exemplo. Além disso, o súper manifestou a 
vontade de inovar em sua loja e criar um ambiente 
com estilo contemporâneo. Como é um empreen-
dimento familiar, há uma relação muito próxima 
com os clientes, e o desejo dos proprietários era dar 
à clientela de muitos anos o que ela merecia, sem 
repassar os custos ao consumidor. 

“Neste ponto, sempre escutamos muito o 
operador, nosso cliente, e seu conhecimento do 
público que a loja irá atingir e da sua dinâmica de 
compra”, afirma. O layout do Konig foi pensado 
de forma a criar no fundo um núcleo de perecíveis 
e concentrar a área de hortifrútis com os atendi-
mentos de açougue, rotisseria e padaria, gerando 
uma área mais aberta e baixa na loja. No final do 
circuito, encontra-se a adega, ponto importante 

Com entrada atraente e impactante, Konig teve o 
layout projetado para ser uma loja mais clean
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do projeto, que produz um grande impacto antes 
da chegada aos check-outs. 

No Brasco Vivo Mall, uma grande parede de 
quadro-negro reforça o convite para entrar no mer-
cado. ”A apresentação externa é como se fosse uma 
mostra do que o cliente vai encontrar em seu interior, 
visando a um ambiente interno harmonioso, feito 
com cuidado, e estimulante para reforçar os aspec-
tos da loja”, salienta Forte. Como os consumidores 
expressam suas emoções e sentimentos na hora da 
compra, é muito importante ter uma boa imagem 
tanto externa como interna, pesando na hora da 
decisão de compra do consumidor, recomenda o 
diretor de criação da Sceno. 

Cores e sinalização

O conceito da ambientação utilizado no 
Konig foi evidenciar os produtos. “Foi usado o 
preto em todos os equipamentos e gôndolas, 
o que garante o destaque das demais cores 
presentes em rótulos, embalagens, frutas e 
verduras, por exemplo”, detalha Fernanda. A 
ideia de traçar linhas simples e cores de apoio, 
como o amarelo e o laranja, foi determinante 
para a equipe da AC Arquitetura criar os fun-
dos de paredes e a aplicação de comunicação 

visual. “Em uma loja com pé-direito alto como 
esta é importante dar à escala uma dimensão 
humanizada”, complementa. 

De acordo com Aglaia, o grande desafio 
desse projeto foi criar um conceito completo, 
uma relação harmoniosa entre a concepção 
arquitetônica e de interiores com a identidade 
e comunicação visual. “Esse pacote completo 
é um grande diferencial no varejo, pois, na loja 
física, tudo deve se comunicar com o cliente. 
Essa interação é muito influente no compor-
tamento de compra, que além de criar uma 
experiência prazerosa aos clientes pode ser 
capaz de alavancar vendas”. Para tanto, a AC 
Arquitetura trabalhou junto com a ACMA, 
sendo a primeira responsável pela concepção 
arquitetônica e ambientação da loja e a segun-
da pela comunicação visual, merchandising do 
ponto de venda e sazonalidades.

A sinalização é o complemento essencial 
da layoutização, pois é por meio dela que o 
supermercado informa e direciona o cliente 
na loja. Também é por ela que o negócio co-
munica a identidade, a marca e o seu perfil. 
“Dentro da comunicação visual, não apenas 
a sinalização é fundamental, mas também a 
ambientação da loja é que atribui valor ao 
espaço construído. Em ambientes como pa-
daria, horti e açougue, uma boa comunicação 
de setor, preço e produtos pode alavancar as 
vendas e criar uma relação do cliente com a 
marca”, observa Marta Arán, publicitária e 
sócia-diretora da ACMA Communication e 
Visual Merchandising. 

Atenção à área de estoque

estoque é o que garante a eficiência da ope-
ração e do layout da loja. Para isto, ele deve 
estar próximo aos preparos e com ampla e fácil 
comunicação com a área de vendas, garantindo 
um abastecimento sem quebras e rupturas. 
“O layout do próprio estoque tem que ser 
bem projetado, com as circulações adequadas 
para o trânsito de paleteiras e empilhadeiras, 
permitindo agilidade no processo de descarga 
e fluxo de mercadorias”, recomenda Aglaia 
Cerri, do escritório AC Arquitetura.

O

O vintage, presente no mobiliário, tem lugar de 
destaque no projeto do Brasco devido à sua proposta 

de resgatar o passado de uma maneira despojada
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da empresa Coqueiros Supermer-
cados começa no ano de 1971, quando Nilvo 
Rheinheimer, filho de pequenos agricultores, e seu 
sogro, Osvino Schenkel, abriram em Carazinho o 
Armazém Coqueiros, com venda de secos e mo-
lhados. O nome foi uma homenagem ao distrito 
de Coqueiros, hoje município de Coqueiros do 
Sul, onde Nilvo nasceu.

 No final dos anos 80, surgiu a ideia de abrir 
o supermercado em um novo prédio, o que se 
concretizou em dezembro de 1992, com o Su-
per Coqueiros, localizado na avenida Flores da 
Cunha, 173. Inicialmente, eram seis funcionários, 
dividindo-se entre as atividades de caixa, açougue, 
padaria, empacotamento e reposição. Em 1996, 
quando a empresa já estava sob administração do 
filho de Nilvo, Leandro Rheinheimer, recém-for-
mado em Administração de Empresas pela UPF, 
foi adquirido um pavilhão ao lado da sede.

Com a determinação do fundador aliada ao 
seu conhecimento, o negócio cresceu ainda mais, 
conquistando espaço e se tornando referência na 
cidade. Em março de 2009, foi aberta a primeira 
filial, no bairro Glória. Em outubro de 2009, nasceu 
o Coqueiros Pátria, junto com o seu restaurante 
gourmet. Em 2011, inaugurou-se a quarta loja,  
o Coqueiros Centro. A loja matriz é a maior, 
localizada na avenida Flores da Cunha, 173, com 
7.634m² de área construída. Ao todo, a empresa 
conta hoje com quase 300 colaboradores. 

Em 2012, Leandro, que é hoje sócio-pro-
prietário, foi agraciado pela 13ª edição do Troféu 
João de Barro de Excelência Empresarial. Pro-
movido por diversas entidades, o prêmio destaca 
personalidades do ramo empresarial que buscam 
trabalhar cada vez mais em prol do município, 
reconhecendo seu espírito empreendedor.

No ano passado, o Coqueiros cresceu 7,2%. 
“A empresa investe constantemente em melhorias 
nas estruturas das lojas. Recentemente foi reinau-
gurada a loja matriz, com melhorias em todos os 
setores, visando a deixar a loja mais moderna e 
confortável”, destaca Francine Silva, auxiliar de 
Marketing. A meta agora é tornar-se referência 
na região Norte do Estado.

O principal desafio para a empresa  é a infor-
mação exata no processo de gestão, com processos 
definidos e pessoas ainda mais comprometidas 
pela prestação de serviços eficientes e pela busca 
constante na redução de custos. Em cada uma das 
lojas é possível perceber diferentes perfis do pú-
blico consumidor. “A loja São Pedro, por exemplo, 
é frequentada predominantemente pelos clientes 
mais fiéis, que foram conquistados quando tudo 
começou”, conta Francine. 

O supermercado também se envolve em 
projetos de responsabilidade social. Entre eles está 
a campanha Meu Amigo Pet, que busca arrecadar 
alimentos para os animais abandonados que estão 
abrigados nas instituições de Carazinho. Além 
disso, durante todo o mês de agosto, 3% do valor 
da venda dos produtos da linha são revertidos em 
ração. Na última edição, isso representou quase 
duas toneladas do produto.

Referência em Carazinho

Empreendimento que começou como um pequeno armazém de secos e 

molhados, em 1971, cresceu e conta hoje com quatro lojas e quase 300 

colaboradores. A meta agora é tornar-se referência na região Norte do Estado
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pois podem acontecer em todos os processos do varejo. Superfaturamentos, 

entradas e saídas irregulares de produtos, desvio de notas fiscais, saques indevidos 

e subescaneamento são só alguns exemplos de ações fraudulentas. Por isso, é 

importante estar atento e investir em medidas de segurança e prevençãoAtenção redobrada às fraudes
Bom processo 
seletivo é essencial

ma maneira de agir na prevenção é tendo um 
processo seletivo consistente. Consulte empre-

sas anteriores e referências da pessoa e invista em 
testes psicotécnicos e psicológicos para notar algum 
desvio de padrão. Assim, a empresa pode detectar 
antes mesmo da contratação se o candidato possui 
comportamento fraudulento. 

Tecnologia como aliada 
oda empresa precisa ter uma boa gestão de 
segurança de informação. O monitoramento 

efetivo de e-mails e acesso a sites já inibe boa parte 
das possíveis fraudes. O mercado oferece ótimas 
ferramentas que auxiliam a observar desvios de 
padrão dos funcionários, num bom investimento a 
ser feito. Hoje em dia, a grande maioria das fraudes 
é realizada via meios eletrônicos, mas elas também 
podem ser evitadas através da tecnologia. 
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Vulnerabilidade 
atrai fraudadores

e sua empresa possui produtos atrativos e 
o controle interno tiver falhas, isso pode 
atrair um funcionário a agir de má-fé. Fatores 
externos como o cenário econômico, o de-
semprego e dificuldades familiares também 
podem estar entre as razões. O administrador 
Carlos Eduardo Santos afirma que as fraudes 
têm relação direta com a questão cultural. 
Analisando os estados do Brasil, é possível 
ver que, em alguns locais, essas ilegalidades 
ocorrem mais que do que em outros, assim 
como cidades do interior tem menor inci-
dência do que nas grandes capitais.
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Prevenção 
deve ser o lema

velho ditado popular não falha: prevenir é 
melhor do que remediar. Uma empresa bem 
estruturada e com uma área específica para 
realizar ações preventivas é o ideal. Quanto 
mais eficiência na prevenção, mais fraudes 
serão inibidas. Ter visão e estar sempre um 
passo à frente fará a empresa crescer e ser 
um bom ambiente para se trabalhar.
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Setores para ficar em alerta 
omo era de se esperar, os departamentos mais 
afetados pelas fraudes são aqueles que lidam 

diretamente com dinheiro. Santos conta que 
nas lojas dos supermercados a maior incidência 
é no caixa, através de descontos indevidos e 
facilitação de desvio de produtos, por exemplo. 
Outro setor afetado é o de recebimento de 
mercadorias, com problemas como pedidos de 
produtos errados ou quantidades indevidas. Já 
na parte da administração dos mercados, o setor 
de compras costuma ser o campeão com fraudes 
que envolvem corrupção, compras indevidas e 
superfaturamentos.
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Auditorias e 
monitoramentos 

stabelecer um monitoramento contínuo dos 
processos que podem ser fraudados é possível 

se a empresa tiver uma área forte de auditoria e 
prevenção à fraude. A investigação interna, aliada 
a um código de ética e políticas claras em relação 
aos processos internos, deve trazer bons frutos. A 
criação de um comitê de ética e de um canal de 
denúncias também é ação afirmativa para inibir 
maus comportamentos.

Fraudes ocorrem em todas 
as camadas

partir de sua experiência, Santos revela que 
vê fraudes acontecerem em praticamente 
todos os níveis da empresa, desde o qua-
dro funcional à alta gerência. Entretanto, 
os desvios mais complexos costumam ser 
realizados por funcionários com mais de 
cinco anos de casa, porque elas exigem um 
conhecimento profundo que só é adquirido 
depois de muito tempo na empresa. O 
administrador aponta que em termos de 
relevância, as grandes fraudes ocorrem 
mais nas camadas da alta gerência. Já em 
nível de quantidade, o quadro funcional 
costuma fraudar mais, mas cometendo 
pequenas irregularidades.

Escolha sua estratégia
ntes de tudo, é importante criar uma estra-
tégia de prevenção de acordo com o perfil de 
sua empresa. “Quando há expertise e ferra-
mentas, é bom ter uma área interna para lidar 
com essas situações. No contrário, é ideal 
contratar uma empresa para construir e dar 
continuidade a esse trabalho”, explica Santos. 
Terceirizar o canal de ética e o serviço de 
disque-fraude é uma boa ideia, pois existem 
empresas especializadas nessas atividades. O 
consultor indica que uma das melhores alter-
nativas é deixar claro aos colaboradores que o 
ambiente é controlado. Quando a companhia 
não passa essa imagem, aquelas pessoas que 
têm um perfil fraudulento se sentirão mais 
seguras para agir de má-fé.

Fonte consultada: Carlos Eduardo Santos, presidente da Comissão de 
Prevenção de Perdas do SBVC, diretor de Novos Negócios da Tyco e 

administrador do portal Prevenir Perdas
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5º lugar em faturamento 
bruto do Ranking Agas 2015, o Asun se consolidou 
como uma das maiores redes do Estado. São ao todo 
230 check-outs distribuídos em 28 lojas pelo Estado, 
com mais de 2,4 mil funcionários ocupando 28 mil 
m² de área de vendas. O empreendimento, que 
hoje está presente em 17 cidades entre a capital, 
região metropolitana e litoral, começou de maneira 
bem modesta, em 1963, com uma loja de 400 m² 
no bairro Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre. 
De acordo com o diretor dos supermercados Asun, 
Antônio Ortiz Romacho, a primeira unidade tinha 
400m² de área de vendas, apenas um check-out, 
mas, mesmo no início da década de 60, já con-
tava com gôndolas de autosserviço, uma grande 
novidade para a época. “Inicialmente, operávamos 
apenas entre membros da família, e, à medida que 
fomos nos fortalecendo, nasceu a necessidade de 
contratações”, relata. 

Ele ainda revela que, em um passo de em-
preendedorismo, o fundador da empresa, Ernesto 
Ortiz, decidiu expandir os negócios no litoral do 
Estado: “Em 1975, após alguns percalços, meu 
pai seguiu para Quintão construir uma nova loja 
em alguns lotes que havia adquirido”. Contudo, 
segundo aponta Romacho, as dificuldades do lito-
ral não foram poucas. “Na praia, tudo era muito 
mais difícil. Nos anos 1970 a área ainda não tinha 
cobertura da rede de luz elétrica e os alimentos 
como carne, manteiga, frios e outros perecíveis 
eram mantidos em caixas de isopor e resfriados 
a base de gelo”, comenta. Além disso, segundo 
ele, outro ponto que atrapalhava as vendas era a 
sazonalidade, pois as estradas eram precárias e não 
havia o hábito de ir à praia nos finais de semana. 

Hoje, segundo Romacho, as lojas têm formato 
de supermercado e atacarejo, incluindo os nomes 
Atacado Leve Mais e Lojas Festlar, e com a sua 
maioria em formato de lojas de bairro, atendendo 
às necessidades básicas da população local. Em 
função desta característica, a rede é responsável 
pela criação de empregos diretos e indiretos e 
atrai muitos consumidores de cidades vizinhas. 
“Oferecemos alguns diferenciais e inserimos novos 
hábitos de consumo, aumentando a produtividade 
e produção de alguns produtos. Nas regiões em 
que atuamos, servimos como regulador de preços 
e o beneficiado é o próprio cliente”, afirma. Entre 
os exemplos citados por ele estão as unidades de 
Guaíba e Dois Irmãos, pois a implementação das 
lojas trouxe uma ótima movimentação em todo 
comércio local de cada uma das cidades.

As dificuldades econômicas enfrentadas atu-
almente foram vistas como chance de crescimento 
para o Asun, como revela Romacho: “A crise eco-
nômica nos trouxe algumas oportunidades, pois 
adquirimos algumas operações que já não cabiam em 
outra organização e para nós vieram no tempo certo”. 
Além disso, ele ainda revela que os consumidores 
não deixaram de consumir nas lojas, apenas refor-
mularam suas listas de compras e isso foi percebido 
na movimentação dos produtos.

C A rede Asun hoje conta com  

28 lojas em 17 cidades, operando 

com mais de 2 mil funcionários. Com 

muita perseverança e determinação, 

a família Romacho venceu desafios  

e estabeleceu-se como um  

dos maiores supermercados  

do Rio Grande do Sul
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oferecidos no mercado, avaliação da taxa de 
juros e, se possível, uma boa relação com a 
instituição bancária.

“O bom relacionamento da empresa com 
o banco é, sem dúvida, um bom início na hora 
de se pedir um empréstimo ou financiamento. 
Um cliente com mais tempo de casa, que tem 
produtos e serviços sempre terá vantagens sobre 
aquele que está chegando. É claro que todos têm 

loja, comprar equipamentos no-
vos, modernizar o sistema de segurança, ou 
simplesmente ter um capital de giro. Que dono 
de supermercado nunca pensou em fazer um 
desses – ou todos – investimentos? Dar passos 
nessa direção, entretanto, requer dinheiro. E 
se não há recursos em caixa, uma das maneiras 
é tomar emprestado. Atitude que exige, além 
de planejamento, conhecimento dos produtos 

ampliar a

ual a melhor opção?Q
Mesmo na recessão, 29,4% dos supermercados gaúchos declararam a 

intenção de fazer algum tipo de ampliação ou reformas em suas lojas. Para 

aqueles que não têm condição de dar vazão aos planos com recursos 

próprios, há boas opções de financiamento
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oportunidades, mas condições sempre podem 
ser melhoradas”, afirma o diretor de Crédito do 
Banrisul, Oderdan de Almeida. “Para cada caso, 
há um perfil de crédito. Por isso, é importante 
que o empresário saiba exatamente o que ele 
quer fazer no negócio dele, pois assim é mais 
fácil de o banco conseguir apresentar um pro-
duto que seja o melhor para aquele negócio”, 
destaca Almeida.

O Banrisul é umas das principais institui-
ções bancárias do Rio Grande do Sul quando o 
assunto é crédito para empresas. Segundo Al-
meida, não há recursos ou produtos específicos 
para o setor de supermercados, mas opções de 
empréstimo e financiamentos direcionados para 
o tamanho das empresas e perfil de produto a 
ser financiado. “O Banrisul não faz distinção 
ou reserva de valores dentro do orçamento do 
ano. Mas conseguimos financiar a demanda dos 
nossos clientes com tranquilidade”, explica.

Boa taxa de juros

Uma das modalidades de crédito que 
podem ser opção para o supermercadista 
que pretende ampliar a loja, por exemplo, 
é a de giro com garantia de imóvel. “Nesse 
caso especificamente, o empresário conse-
gue uma boa taxa de juros, já que o imóvel 
fica alienado ao banco, e também um 
tempo maior para pagar o valor tomado”, 
afirma Almeida. Já para aquele supermer-
cadista que busca por capital de giro, há 
produtos que possibilitam a antecipação 
dos valores negociados no cartão de cré-
dito ou cheques. “A taxa de juros melhora 
conforme for a garantia que o banco tem 
de que receberá o valor.”

O Banrisul também é uma das insti-
tuições financeiras credenciadas ao Banco 
Nacional do Desenvolvimento (BNDES), 
o que garante financiamento de máquinas 
e equipamentos, por exemplo, com con-
dições melhores. Uma das modalidades 
oferecidas é a Finame, que é um financia-
mento de longo prazo para aquisição e pro-
dução de máquinas e equipamentos novos, 
de fabricação nacional, incluindo veículos 
de carga. “Esse modelo permite ao super-
mercadista, e também aos empresários de 

outros ramos, a implantação, expansão e 
modernização da empresa”, explica.

Programa de microcrédito
 
Outra opção para conseguir recursos é pelo 

Programa Gaúcho de Microcrédito. Neste caso, no 
entanto, apenas mercados pequenos, mercearias 
ou fruteiras acabam se enquadrando, já que o fatu-
ramento não pode ultrapassar R$ 120 mil por ano.  
O objetivo do programa, segundo o governo do 
Estado, é “conceder financiamento para atender às 
necessidades financeiras (investimento e capital de 
giro) de atividades produtivas de pequeno porte, 
com vistas à sustentabilidade dos negócios”.

Apesar de o crédito ser gerenciado pelo 
Banrisul, para o empreendedor conseguir pedir 
o recurso é preciso contatar uma das instituições 
de microcrédito ou prefeituras conveniadas ao 
Programa. “Estas instituições são responsáveis pela 
operacionalização, solicitação e acompanhamento 
de propostas de microcrédito para o Banrisul”, 
destaca o site do programa. Informações podem 
ser obtidas pelo telefone 51 3215-3885 ou no site 
www.microcredito.rs.gov.br.

Empréstimo x financiamento

O primeiro passo para o empresário 
que busca crédito é saber se ele precisa 

Dicas

Tenha sempre um bom 

planejamento financeiro

Avalie a necessidade de buscar 

financiamento

Busque informação sobre 

as instituições

Conheça as linhas oferecidas

Compare todas as taxas de 

empréstimo e financiamento e 

consequentemente todos os tipos 

de taxas cobradas

Pague as prestações em dia para 

não se tornar um pesadelo



de um empréstimo ou de um financia-
mento. “Muita gente pode pensar que é 
a mesma coisa, mas não é”, afirma Kátia 
Isse, economista e professora do curso de 
Administração da Universidade Feevale.  
“No empréstimo, o empresário pode usar 
o valor como quiser, não é preciso justi-
ficá-lo. Geralmente os juros são mais altos 
nesta modalidade. Já o financiamento, tem 
destinação específica dos recursos tomados, 
como, por exemplo, a aquisição de veículo ou 
de bem imóvel. Geralmente o financiamento 
tem algum tipo de garantia, como o próprio 
bem, alienação fiduciária ou hipoteca.” 

De modo geral, segundo Kátia, é pos-
sível dizer que os empréstimos são mais 
adequados para sanar situações de curto 
prazo, como pagar fornecedores, obter uma 
vantagem em comprar determinada mer-
cadoria, corrigir problemas, como capital 
de giro e fluxo de caixa. “O financiamento, 
por sua vez, está mais relacionado a um 
investimento planejado e que aumentará 
o potencial de lucro da empresa, como 

compra de novas máquinas, implementa-
ção de um sistema de gestão, ampliação ou 
reforma de pontos de vendas”, explica.

O que considerar 

É comum que as empresas precisem buscar 
recursos financeiros para investir ou ainda cobrir 
gastos com imprevistos. Isso não deve ser motivo 
de vergonha para o supermercadista, faz parte do 
negócio. Mas na hora de buscar crédito é preciso 
tomar cuidados para que aquilo que seria uma 
alternativa positiva não se torne dor de cabeça.

“Não foque apenas na taxa de juro que será 
cobrada, deve-se levar em consideração todos 
os demais encargos que o financiamento está 
cobrando. Como, por exemplo, o Custo Efetivo 
Total (CET), que agrega todos os custos de uma 
transação (IOF, taxa de cadastro, juros, abertura 
de crédito, seguros). Elabore uma planilha de gas-
tos para saber o quanto é possível comprometer 
com financiamento, mas não comprometer mais 
que 30% com financiamento. E tenha uma boa 
gestão financeira”, destaca Kátia. 

Algumas modalidades de crédito oferecidas pelo Banrisul

Finame 
Financia a aquisição de máquinas e equipamentos de fabricação nacional. Valor é destinado pelo BN-

DES. O prazo total é de 60 meses (incluído o prazo de carência de até 12 meses). Encargos trimestrais 

durante o período de carência e parcelas mensais de amortização + encargos após a carência.

Banrisul Giro
Para atender às necessidades de caixa, adquirir mercadorias, estoque, matéria-prima, ou até mesmo 

expandir o negócio.

Giro com garantia de imóvel
Linha de crédito para capital de giro cuja garantia da operação são bens imóveis. Destina-se a todas 

as empresas que necessitam captar recursos com maiores prazos para pagamento. Imóveis em 

nome da empresa ou dos sócios poderão ser utilizados.

Máquinas e equipamentos
Linha de crédito que financia a aquisição de máquinas e equipamentos novos ou usados, equipa-

mentos de informática e automação comercial.

CDC Modernização Comercial e Segurança
Linha de crédito para o segmento empresarial e Banrisul Correspondentes, que financia equipamentos 

para automação comercial, softwares empresariais, mobiliário e itens de segurança. Financiamento 

de até R$ 10 mil, 24 meses para pagar e IOF financiado nas parcelas.
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2,4 mil visitantes percorreram os 75 
estandes de expositores na 50ª Convenção Re-
gional de Supermercados da Agas, realizada nos 
dias 26 e 27 de outubro no Centro de Eventos de 
Tramandaí. Realizada há 14 anos no município, a 
feira movimentou R$ 8,6 milhões em negócios, 
preparando as lojas para a temporada de veraneio 
e grande momento de vendas para o varejo de todo 
o litoral norte gaúcho. Em dois dias de atividades, 

mesmo sob mau tempo, o encontro oportunizou 
relacionamento, formação de parcerias, concre-
tização de negócios e a qualificação do comércio 
do litoral para o veraneio, quando a demanda de 
consumo aumenta e a operação das empresas 
varejistas precisa se adequar.

Os 2,4 mil visitantes da Convenção foram 
oriundos de 62 municípios diferentes e representa-
ram 578 companhias. Para incentivar a participação 

A 50ª Convenção Regional 

de Supermercados da Agas, 

realizada em Tramandaí, 

movimentou R$ 8,6 milhões 

em negócios na preparação 

para a temporada
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em maior escala, e somos entusiastas deste 
processo. A economia precisa crescer em to-
dos os setores para que este desenvolvimento 
seja sustentável”, explicou Longo. 

Daiane Silva, produtora rural do orqui-
dário Orquisel, de Torres, saudou a iniciativa 
da Agas. “Foi bem importante nossa partici-
pação e esperamos que se repita, pois foram 
abertas portas que até então estavam fecha-
das. Fizemos contatos e negócios, queremos 
estar no varejo”, relatou. Rosilaine Machado, 
produtora rural de hortifrutigranjeiros orgâ-
nicos de Três Forquilhas, também considerou 
a experiência muito boa. “Já entramos em 
contato com empresários interessados, plan-
tamos várias variedades de verduras, legumes 
e frutas e somos fornecedores para o Super 
da Praia de Terra de Areia”, contou. 

Jonatan Borges, produtor rural de mara-
cujás e bananas orgânicas de Torres, apreciou 
o contato direto com lojistas e diretores de 
empresas. “O incentivo da Agas e da Emater 
é importante. Oferecemos produtos com selo 
de certificação”, frisou. “Os varejistas querem 
orgânicos, porque a procura aumenta por parte 
do cliente, e tanto o pequeno como o grande 
estão se adequando. Estamos preparando au-
mento de áreas de plantio que foram deixadas 
por falta de demanda, se houver pedidos.”

Aposta na região

A 50ª Convenção Regional de Supermercados 
teve o patrocínio de Superpan, Sucos CBS e Bal’Daia 
Distribuidora, e apoio da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Tramandaí-Imbé. De acordo com o gerente 

de compradores de diversos setores na feira, a Agas 
franqueou as inscrições para supermercadistas e a 
profissionais de setores como hotéis, lojas, padarias, 
açougues, farmácias e restaurantes de todo o RS. 
Muitos contatos gerados pela feira ainda devem gerar 
negócios no futuro próximo, segundo os expositores. 
O evento contou ainda com palestras de capacitação 
e com o Seminário sobre Segurança alimentar no 
veraneio, esclarecendo dúvidas de supermercadistas 
sobre as exigências da Vigilância Sanitária. 

No discurso de abertura, o presidente da 
Agas, Antônio Cesa Longo, reforçou sua crença 
no crescimento e na qualificação do autosserviço 
no litoral, lembrando também da promoção Verão 
Premiado, que sorteará um carro entre os consu-
midores. “Queremos que todos se fortaleçam para 
colher frutos na temporada, cumprindo com as 
regras de segurança alimentar de modo a evitarmos 
problemas com a fiscalização”, disse. Na visão de 
um dos anfitriões da feira, Cesion Pereira, diretor 
da Agas e proprietário do Super da Praia, o evento 
é chave para abastecer os estoques e buscar dife-
renciais de competitividade. O prefeito eleito de 
Tramandaí, Major Gauto, também esteve presente 
e comprometeu-se a ajudar na constante melhora 
de condições dos pavilhões, dada a importância da 
feira para o município: “Queremos ser parceiros 
da iniciativa privada por muitos anos”.

A Escola Móvel da Agas promoveu duas ati-
vidades durante o evento. No dia 26, pela manhã, 
a instrutora Aurelise Braun palestrou sobre Como 
contratar, manter e desenvolver colaboradores. 
No dia 27, à tarde, o advogado Pedro Savi re-
passou Orientações e cuidados sobre fiscalização 
federal e Inmetro. Ele lembrou da importância da 
verificação das balanças e que as multas levam 
em conta a gravidade da irregularidade, o porte 
da loja e as reincidências.

Conexão direta

Pela primeira vez, além dos tradicionais 
fornecedores de produtos, equipamentos e 
serviços para o comércio, a feira oportunizou à 
pequena agricultura familiar gaúcha a exposi-
ção de produtos hortifrutigranjeiros. O espaço 
para agricultores – Agroagas – procurou dar 
visibilidade para pequenos produtores, in-
centivando o setor primário. “Sabemos que o 
produtor quer investir, se qualificar e produzir 

Longo crê no crescimento 
do autosserviço no litoral
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comercial da Superpan, Fernando Batistello, o litoral 
é importante para a empresa o ano inteiro e a feira de 
2016 permitiu o estreitamento das relações com os 
clientes. “Temos no inverno venda regular na região, 
que representa 30% do nosso faturamento. No verão 
o aumento é de 60%, com grande saída dos produtos 
de nossa linha integral.” 

João Luís Souza de Fraga, gerente de vendas 
da Sucos CBS, considera o varejo da praia uma 
das grandes fortalezas de sua marca. “Temos par-
ceria com todos os portes de comércio e espaço 
privilegiado dentro das lojas”, observou. O grupo 
Unidasul, proprietário da CBS, também expôs na 
feira produtos das marcas Valore e Compre Bem, 
entre outras. “Atendemos qualquer cliente hoje 
com praticamente 100% do que ele precisa para 
o seu mercado”, garantiu Fraga.

A distribuidora porto-alegrense de bebidas 
Bal’Daia participa há muitos anos da feira de 
Tramandaí. “Sempre fazemos bons negócios aqui, 
fortalecendo a imagem e o nome da empresa. Mes-
mo na crise e na incerteza, estamos crescendo”, 
disse o proprietário Geraldo Balestro. Há mais de 
20 anos atuando na região, a Bal’Daia tem clientes 
fiéis desde o pequeno ao grande varejo.

Exposição da marca

Mesmo com a presença de diversos for-
necedores tradicionais do setor, a feira contou 
com a participação de muitas empresas pela 
primeira vez. Algumas já atuam no litoral, 
outras querem fincar seu pé nesse mercado. 
A Poloplast, indústria de embalagens de 
Santiago, foi a Tramandaí com o objetivo de 
expandir a sua atuação. “Saímos do Simples 

e fomos para a tributação por Lucro Real, 
e desenvolvemos produtos que pudessem 
figurar nos supermercados para revenda. 
Queremos nos tornar mais conhecidos e nos 
posicionarmos melhor, e as convenções da 
Agas são os melhores locais para isso”, relatou 
o proprietário, João Batista de Castro.

O gerente territorial da Goiás Verde, 
Fabiano Fadanelli, aposta na região onde a 
marca do Centro-Oeste brasileiro atua com 
representante há um ano. “Realizamos bons 
contatos e vamos estreitar as ligações com o 
litoral gaúcho”, destacou o porta-voz do estan-
de da empresa familiar de Luisiânia, com 15 
anos de história. No estande da Rei do Osso, 
com sede em Esteio e produção em Passo 
Fundo, os visitantes encontravam snacks e 
acessórios para animais de estimação. “Monta-
mos uma pet shop dentro do supermercado, se 
nos derem espaço. O autosserviço representa 
40% de nossa clientela”, assegurou.

A indústria alimentícia Frimesa, de 
Medianeira (PR), também estreou. “Viemos 
para tornar a marca mais conhecida pelos 
varejistas daqui, onde estamos iniciando 
um trabalho de vendas e em três meses já 
conquistamos espaços. Temos entregas duas 
vezes por semana nessa região”, lembrou o 
gerente Eduardo Del Pino. A Cia. Canoinhas 
de Papel, de Santa Catarina, já trabalha com 
o varejo local há dois anos e considerou a 
feira um grande balcão de negócios. “Trouxe-
mos para cá todo o mix de produtos, desde o 
papel higiênico aos guardanapos e papéis de 
cozinha”, detalhou o representante comer-
cial Benhur Luiz Sartoretto.

Feira atraiu 
representantes de 

578 companhias
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Relações estreitas

Uillinton Vicente, diretor comercial da 
Automa Four, de Cachoeirinha, foi a Tramandaí 
para tornar sua empresa mais conhecida. “Fizemos 
muitos contatos, mesmo diante do tempo ruim. 
Trabalhamos com automação comercial para con-
trole de estoque e de venda. Temos venda de equi-
pamentos e venda de serviços de manutenção”, 
afirmou. No estande da Bebidas Xuk, indústria 
de Santa Cruz do Sul, a primeira participação 
serviu como aprendizado. “Vários lojistas vieram 
conversar e apresentamos a eles nossas bebidas 
quentes e frias”, disse o diretor comercial Miguel 
Lambert Schuck.

Na visão de Evandro Dias Ribeiro, coordena-
dor comercial da Logal, empresa de 20 anos sedia-
da no Ceasa, em Porto Alegre, a convenção da Agas 
é importante como divulgação da marca. “Atuamos 
com a logística de alimentos FLV, abrangendo toda 
a linha, e queremos formar uma rota para as praias 
gaúchas”, salientou. A indústria alimentícia Do-
melly, de Agudo, voltou à feira litorânea depois de 
um período de afastamento. “Estamos construindo 
uma nova fábrica e queremos fortalecer nossa 
presença no varejo local. Trouxemos toda a linha 
de biscoitos para a família”, comentou o gerente 
comercial Vantuir Gomes.

Outras empresas, embora já veteranas, utili-
zaram o Centro de Eventos como plataforma de 
lançamento de novos produtos. A Hedera Cos-
méticos, de Encantado, mostrou aos supermerca-
distas um novo repelente de insetos e uma nova 
tintura. A Vini Lady, da mesma cidade, lançou uma 

nova linha de cremes com sachê e refil, reduzindo 
o consumo de plástico e baixando 30% o custo 
do produto. “O evento foi muito positivo, vamos 
terminar o ano com crescimento de 15% a 20%”, 
observou o diretor comercial Otávio Huppes. Os 
supermercados representam 40% do mercado de 
atuação da empresa.

Sorte para dar e vender

A 50ª Convenção Regional de Super-
mercados sorteou entre os seus visitantes um 
automóvel Fiat Palio Fire zero quilômetro. 
Cada R$ 500 em compras junto aos exposi-
tores davam direito a um cupom para con-
correr. A promoção recebeu o certificado de 
autorização da Caixa Econômica Federal nº 
6-1902/2016 e contou com auditor do banco 
no momento de abertura da urna, sorteio do 
cupom e anúncio do vencedor.

Quem ganhou o carro foi o supermer-
cadista Antônio Righi, diretor financeiro do 
Righi Supermercados, de Sant’Ana do Livra-
mento, com unidades também em Rosário 
do Sul e Quaraí. O empresário já havia sido 
o ganhador do sorteio de automóvel Hyundai 
HB20 da última ExpoAgas, em agosto, e uma 
motocicleta na Convenção Regional de San-
ta Maria de 2015. “Estou tendo uma sorte 
ímpar, realmente”, vibra. “A Agas sempre 
nos incentiva a ir às feiras com o intuito de 
fazer negócios, e tenho programado compras 
em maior volume para os eventos, a fim de 
concorrer com maior número de cupons.”

Righi ganhou Palio Fire 
em Tramandaí, repetindo 

a sorte da ExpoAgas

Agroagas permitiu contato direto de 
produtores rurais com supermercadistas
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Segurança alimentar no veraneio 
abriu os trabalhos do segundo dia na 50ª Con-
venção Regional de Supermercados da Agas, em 
Tramandaí. Mais de 400 pessoas acompanharam os 
debates e esclareceram dúvidas com os palestran-
tes – a promotora pública Caroline Vaz, o chefe 
do setor de alimentos da Coordenadoria Estadual 
de Vigilância Sanitária, Ayres Chaves Lopes Neto, 
e a responsável pela 18ª Coordenadoria Regional 
de Saúde, Vera Pinheiro da Silva. Produtos ven-
cidos ou mal-acondicionados e ambientes com 
problemas de higiene são os principais problemas 
encontrados nas lojas e depósitos.

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
abriu o evento lembrando que o varejo aguarda a 
edição de decreto governamental atualizando lei 
de 1953 que regula o fracionamento de alimen-
tos nos supermercados. Hoje, isso é considerado 
atividade industrial. “Queremos construir algo 
melhor. O Rio Grande do Sul é o Estado com a 
maior afluência de veranistas para o seu litoral, por 
isso as lojas precisam estar preparadas para a Ope-
ração Verão”, refletiu. “O nosso principal fiscal é 
o cliente, ele mata empresas e produtos.”

Segundo Lopes Neto, da Vigilância Sanitária, 
há expectativa de mudança na lei com o decreto do 
governador, mas o texto não irá absolver todos os 
erros cometidos. “Não queremos no comércio pro-
duto vencido e embalado, ou mal-acondicionado. 
Já encontramos carne de tatu, jacaré e capivara 
dentro de supermercados, e isso é proibido”, re-
latou. Ele incentivou os empresários a buscarem o 
selo de garantia do Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM) em seus produtos.

Vera, da 18ª CRS, reforçou a preocupação com 
o consumidor final nas ações do órgão. Entre as prin-
cipais irregularidades encontradas estão frios sem 
procedência clara ou data de fabricação, produtos 
de validade expirada, alimentos congelados fora das 
condições de origem e fabricação de pães, bolos e 
pratos quentes em áreas inadequadas. “Recebemos 
muitas denúncias, mas se as vistorias internas melho-
rarem, menos trabalho teremos”, afirmou.

De acordo com a promotora de Justiça Ca-
roline Vaz (foto), o Ministério Público Estadual 
tem duas linhas de atuação. Uma delas tem o 
objetivo de encontrar fraudes nos alimentos, como 
a introdução de produtos que não fazem parte de 
sua composição, como na Operação Leite Com-
pensado. A outra linha acompanha as ações da 
Vigilância Sanitária. “Queremos ajudar na solução 
dos problemas, pois não acreditamos que o varejo 
aja com dolo, salvo poucas exceções. Temos de 
pensar em não fazer com o consumidor o que não 
queríamos que fizessem conosco”, finalizou.

Vigilância Sanitária e Ministério 

Público Estadual explicam 

regras a serem seguidas pelo 

autosserviço e esclarecem 

dúvidas de varejistas
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de Empresas, mas o GES foi ainda mais crucial para 
a minha formação”, completa. 

Os resultados

O Bonatto Supermercados, de São 
Jerônimo, foi o campeão no número de pro-
fissionais participando do GES Porto Alegre, 
com cinco colaboradores inscritos este ano. 
Segundo o auditor e supervisor geral da em-
presa, Cristiano Garcia, a formação resulta 
em bons resultados para os participantes do 
Bonatto Supermercados, que se desenvolvem 
à sua própria maneira. “Temos um dos nos-
sos colaboradores, por exemplo, que é um 
excelente profissional, mas tinha dificuldade 
em realizar apresentações em público, em 
interagir com o resto da equipe. O curso livre, 
com o networking e trocas intensas entre os 
participantes, ajudou muito este colaborador 
a ganhar confiança e fortalecer os laços com 
os colegas”, conta. Ele ainda revela que todos 
os colaboradores que fizeram parte do GES 
também desenvolveram outras atividades, 
demonstrando ainda mais a qualidade e pra-
ticidade da capacitação. 

20/10 foi de festa para o GES Porto Alegre 
– na noite de quinta-feira, o grupo comemorou o 
encerramento do seu curso livre com uma bela 
formatura, realizada no Grêmio Náutico União, 
na capital gaúcha. A solenidade reuniu os forman-
dos e suas famílias, professores e expoentes da 
entidade para um momento de celebração do fim 
de mais um ciclo. De acordo com o paraninfo da 
turma, o instrutor Salvador Fraga, o momento foi 
muito gratificante para consolidar um grupo tão 
especial. “Temos muito orgulho em afirmar que 
aprendemos tanto com eles quanto eles conosco. 
Tivemos o cuidado de direcionar o trabalho final 
para que pudesse ser aproveitado nas empresas, de 
maneira que o curso livre pudesse ser ainda mais 
útil no dia a dia dos colaboradores”, comenta. 

Para o instrutor Airton Dória, escolhido como 
professor homenageado, a formatura foi especial, 
pois representou o reconhecimento pelo trabalho 
exercido por todos. “Sempre lembramos que a nossa 
contribuição é maior do que apenas ensinar o conte-
údo. É inovar sobre a maneira de pensar e agir como 
supermercadistas”, revela Dória. Ele ainda ressalta a 
importância do curso livre para a formação de mão 
de obra qualificada para o setor, que está sempre 
necessitando profissionais atualizados. 

Representando os 37 alunos, o gerente de loja 
do Bonatto Supermercados, Jonathas Winck, foi es-
colhido para ser o orador da turma. Segundo Winck, 
o momento foi muito especial, principalmente por 
ter a responsabilidade de falar sobre a qualidade do 
curso livre do qual participaram. “O GES é especial, 
pois apresenta as suas disciplinas voltadas para a 
nossa experiência, com um direcionamento prático 
muito importante. Sou graduado em Administração 

o dia

G Com o auditório cheio, os 37 alunos do GES Porto Alegre 

comemoraram o fim da sua formação, que durou 7 meses 

e os capacitou para o setor supermercadista

ES de Porto Alegre 
celebra formatura
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da Agas recebeu para uma visita 
técnica a turma da disciplina de 
Marketing de Varejo, no curso de 
Marketing da faculdade Monteiro 
Lobato. Foram ao todo 15 alunos 
visitantes acompanhados pela pro-
fessora e coordenadora da turma, 
Maria Regina D’Ambrosi. A progra-
mação da visita começou às 15h30 
com uma recepção de boas-vindas 
pela então coordenadora de Capa-
citação da Agas, Angelita Garcia. 
Nesta primeira parte, segundo Angelita, foram 
apresentados slides com a história da entidade, 
além de conteúdos como a filosofia de trabalho e 
cultura organizacional. Às 16h30, o grupo seguiu 
para a visita técnica, passando pelo Supermercado 
Escola Agas e a sala onde são realizadas as coletivas 
com o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. 

O encerramento ficou a cargo de um coffee 
break aos alunos, para um momento de confrater-
nização entre eles e a organização supermercadista. 
A despedida se deu com brindes da biblioteca 
Agas, para incentivá-los ainda mais nos estudos. 

Se em 20 de outubro o GES Porto Alegre 
comemorou o encerramento do ciclo de 2016, em 
11 de novembro é a vez dos 28 alunos do GES 
Santa Maria erguerem os seus canudos. A soleni-
dade acontece no Itaimbé Palace Hotel, às 19h, e 
convida as famílias dos formandos e a comunidade 
supermercadista da região para comemorar a con-
quista do grupo. Como paraninfo, o GES Santa 
Maria convidou o instrutor Rogério Machado, 
e, para ocupar a posição de professora homena-

Agas recebe visita técnica de turma de faculdade

Formatura do GES Santa Maria em novembro

De acordo com a professora Maria Regina, este 
tipo de formação é muito importante para os 
alunos para que eles possam visualizar o que foi 
aprendido em sala de aula. “Escolhi a Agas para 
esta visita técnica porque conheço a entidade e sei 
da sua atuação, que conta com muita seriedade e 
competência no segmento do varejo”, completa. 
Segundo ela, os alunos estavam com altas expecta-
tivas para a visita, pois, ao entrar em contato com 
uma entidade em funcionamento, eles acabam 
aprendendo ainda mais. “É um link muito impor-
tante entre teoria e prática”, completa.

geada, a instrutora Sara Cunha foi a escolhida.   
A secretária do Sindigêneros de Santa Maria, 
Eluza Oliveira, foi a escolhida como funcionária 
homenageada do grupo. Para representar os for-
mandos, a gerente de Padaria da Camnpal, Angela 
Pesamosca, e a gerente do supermercado Dal Bem, 
Roberta Dal Bem, serão as oradoras da turma, fun-
ção essencial para ressaltar a trajetória do grupo e 
reconhecer o trabalho realizado pelos professores 
e pelo setor de Capacitação da Agas. 
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no Projeto Verão. Em 2016, tiveram como 
tema o Pet Day, com palestras realizadas 
pelas marcas Pedigree e Whiskas. Para o 
próximo verão, a Oniz lança parceria com 
um de seus fornecedores, a SC Johnson, 
e oferecerá dicas e soluções aos consumi-
dores com a linha de produtos de limpeza 
Mr. Músculo e a Off! Inseticidas. Além de 
apresentarem suas novas campanhas, a Mr. 
Músculo e a Off! trarão, respectivamente, 
dicas de limpeza e informações sobre a cam-
panha sazonal de verão contra insetos.

Nesta edição do projeto, a Oniz 
apresentará novas soluções para os seus 
consumidores e também divulgará suas 
marcas para novos clientes. Segundo o 
analista de Comunicação Cristian Mattos, 
é uma grande honra fazer parte dessas 
ações. A companhia já é parceira da Agas 
há muitos anos. A empresa reafirma que 

, o Projeto Verão Agas chega na sua 8ª 
edição levando entretenimento, saúde e informa-
ção aos veranistas e moradores do litoral. A iniciativa 
é realizada desde 2008 em parceria com empresas 
e instituições do setor de fornecimento. Durante o 
período de veraneio, a Associação realiza oficinas 
gratuitas no interior de sua escola móvel, uma 
carreta com expansão lateral equipada para cursos 
e palestras com até 50 pessoas.

Nesse verão, as empresas parceiras confir-
madas serão a Cooperativa Santa Clara, a Oniz 
Distribuidora e a Indústria de Erva Mate Schnei-
der. Entretanto, o calendário não foi totalmente 
fechado e muitas novidades ainda estão por vir.

Limpeza e prevenção 
com a Oniz

No próximo ano, a Oniz Distribuidora 
será uma das empresas a oferecer oficinas 

em 2017

onhecimento, saúde e lazer
no Projeto Verão 2017
C

Ainda estamos em 2016, mas o Projeto Verão Agas 2017 já 

está a todo vapor. Tudo para proporcionar aos veranistas e 

moradores do litoral do Rio Grande do Sul momentos de alegria 

e aprendizado, que irão melhorar ainda mais a temporada
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 Em 2016, tema das 
oficinas da Oniz foi os 
animais de estimação
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Santa Clara/Divulgação

sempre está em busca de dar o apoio e o 
suporte necessários à Associação, focando 
na contribuição ao setor varejista gaúcho.

Schneider fomentará 
a consciência ecológica

Especialista em erva-mate, a Indústria 
Schneider será outra parceira no Projeto Verão. 
Para o sócio-proprietário Giovani Schneider, a 
participação da empresa será ainda melhor do 
que no ano passado. “Além da oficina infantil de 
chimarrão e de tererê, queremos complemen-
tar com um vídeo sobre a industrialização da 
erva-mate, com foco na consciência ecológica”, 
revela. O novo formato da oficina já foi feito em 
escolas municipais de Ivoti e foi um sucesso. 

O público das oficinas desenvolvidas pela 
empresa são as crianças: “Fazemos de uma ma-
neira bem lúdica, para que elas gostem. Ensina-
mos a gostar da bebida e ver ela como saudável”, 
explica o sócio-proprietário. Giovani Schneider 
vê nas oficinas do Projeto uma forma de enten-
der o consumidor: “O evento dá um feedback 
final sobre o sabor do produto, o que nos ajuda 
a aumentar o padrão de qualidade”.

Praticidade e sabor 
com Santa Clara

Em 2017, a cooperativa Santa Clara irá 
trazer oficinas focadas em apresentar novas 
formas de utilização de seus produtos para 
o público. A parceria com a Agas já é de 
longa data e as oficinas desenvolvidas pela 
empresa já são conhecidas pelos veranistas. 
No ano passado, a Cooperativa participou 
com cursos de receitas de sanduíches 
gourmet, utilizando o queijo processado 
temper cheese como ingrediente principal, 
além de outros produtos de suas linhas de 
laticínios e frigorífico. O foco das aulas era 
mostrar aos participantes maneiras práticas 
e, ao mesmo tempo, elaboradas no preparo 
de sanduíches. 

Apesar de o tema das oficinas ainda 
estar em definição, a aposta é que a Santa 
Clara seguirá na mesma linha do verão 
passado. As aulas em 2016 foram minis-
tradas pelo chef Moises Basso e a parceria 
permanece para 2017. A expectativa da 
Santa Clara para o Projeto Verão é de 
aproveitar o período para se aproximar 
dos consumidores. Para a Cooperativa, os 
cursos são uma excelente oportunidade 
de mostrar ao público novas formas de 
consumo e gerar experimentação.  A em-
presa vê no projeto da Agas uma forma 
de aproximar sua marca ao consumidor, 
ouvindo a opinião do público e repassando 
informações dos produtos.

Crianças aprendem como fazer o 
chimarrão e tomam gosto pela bebida

Oficinas da Santa Clara ensinaram no 
verão passado a fazer sanduíches gourmet



como praticantes de exercí-
cios físicos encontram em bebidas isotônicas e ener-
géticas fortes aliados para a reposição de nutrientes e 
a ação estimulante em atividades esportivas. Ambas 
combatem a desidratação, mas devem ser consu-
midas com cuidado devido à alta concentração de 
cafeína, sódio, açúcar e cálcio em sua composição, 
que são rapidamente absorvidos após a ingestão. Am-
plamente consumidos por adolescentes e adultos, 
em substituição a refrigerantes, sucos e até mesmo 
água, esses produtos são geralmente encontrados nos 
supermercados, próximos ou na mesma prateleira 
em meio às gôndolas da seção de bebidas. 

Obtidos pela mistura de ingredientes capazes 
de repor os sais minerais perdidos durante a prá-
tica de atividades físicas, os isotônicos surgiram 
no início da década de 1960. Na época, pesquisa-
dores da Universidade da Flórida buscavam uma 
fórmula que amenizasse a desidratação do corpo 
após práticas desportivas. O invento foi testado 

em 1965, em 10 jogadores do Gators – time de 
futebol americano da instituição. Por essa razão, 
o primeiro produto deste tipo foi batizado de 
Gatorade. A bebida, adquirida pela Quaker, só 
passou a ser comercializada em 1983, tornando-se 
popular entre atletas e esportistas.

Os isotônicos são indicados para a reposição 
de líquidos e sais minerais, como sódio e potássio, 
antes, durante e depois dos exercícios ou compe-
tições. Como a concentração de moléculas nessas 
soluções é semelhante aos fluidos do corpo, eles 
são incorporados e transferidos para a corrente 
sanguínea por meio do processo osmótico. Dessa 
forma, produtos desse tipo são usados princi-
palmente para restituição de água e nutrientes 
perdidos pela transpiração ou outras formas de 
excreção, não interferindo no equilíbrio hidro-
eletrolítico do corpo. São consideradas bebidas 
isotônicas o soro caseiro e a água de coco, além 
de produtos industrializados. 
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EConsumo de isotônicos e energéticos 

vem crescendo nos últimos anos no 

Brasil, impulsionado pelo lançamento 

de novos produtos e sabores
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A adição de carboidrato na composição desses 
produtos fez com que se tornassem mais agradá-
veis ao paladar, proporcionando energia de forma 
imediata aos músculos. Por isso, a sua ingestão não 
provoca uma sensação de saciedade, estimulando 
a absorção de líquidos e eletrólitos no intestino 
delgado. As bebidas isotônicas são interessantes 
e necessárias em atividades de duração superior a 
duas horas, em ambientes que propiciem grande 
suor, em altas temperaturas e baixa umidade, ou 
quando a perda de peso corporal no exercício for 
superior a 2%. 

Bebidas energéticas

Gaseificados, obtidos pela mistura de 
cafeína com outros ingredientes “estimulan-
tes” e açúcar ou edulcorantes, os energéticos 
foram lançados no mercado em 1987. Na dé-
cada de 1980, o vendedor austríaco Dietrich 
Mateschitz, que atuava em uma empresa de 
cosméticos, visualizou uma oportunidade. 
Vendo o alto consumo de um tônico chama-
do Kraeting Daeng (o Touro Vermelho, que 

em inglês é o Red Bull) entre motoristas de 
táxi de Bangcoc, na Tailândia, ele lançou uma 
versão do produto na Europa.

Inicialmente, a bebida era usada para dar 
mais energia na vida noturna e por despor-
tistas na busca por melhor desempenho em 
suas atividades. Com o passar dos anos, seu 
consumo foi ampliado, tornando-se popular 
entre diferentes grupos. Até hoje, a maioria das 
marcas foca suas campanhas de marketing e 
publicidade no público jovem (adolescentes de 
12 a 17 anos e adultos entre 18 e 24 anos). 

Os componentes mais comuns encon-
trados nos energéticos são a cafeína – geral-
mente em altas concentrações –, guaraná, 
açúcar, taurina, vitaminas do complexo B, 
ervas, licores e ginseng. Muitas dessas subs-
tâncias são altamente estimulantes e podem 
causar efeitos colaterais como a elevação 
da pressão arterial, arritmias e palpitações, 
insônia, aumento da produção de urina e 
hiperglicemia. De acordo com a nutricio-
nista Marilia Zagato, deve-se ter cautela 
no consumo do produto, principalmente 



entre crianças e adolescentes. Há diversos 
estudos científicos que mostram alterações 
fisiológicas nessa faixa etária, devido ao alto 
consumo desses tipos de bebida.

Um outro problema é o seu consumo 
associado a bebidas alcoólicas. Um estudo 
realizado em 2004, segundo a especialis-
ta, indica que 76% das pessoas misturam 
energéticos a outros produtos de alto teor 
alcoólico, como uísque e vodca. Mesmo 
sendo bastante popular, essa combinação, 
alerta a nutricionista, pode ser perigosa, pois 
o energético reduz os efeitos depressores do 
álcool. Dessa forma, o composto mascara os 

sintomas da alcoolemia (sonolência e perda 
de coordenação motora), podendo levar a 
um consumo elevado, aumentando-se os 
riscos de intoxicação alcoólica, de acidentes, 
de abuso e dependência do álcool. 

A bióloga Mariana Araguaia, especialista 
em Educação Ambiental, alerta ainda que mu-
lheres grávidas não podem tomar energéticos, 
sob o risco de provocar aborto espontâneo ou 
o nascimento de um bebê de baixo peso.

Mercado em expansão

Oferecendo uma dose extra de disposição, 
os energéticos são uma febre no Canadá e nos 
Estados Unidos e conquistam ainda mais espaço 
no Brasil. Nos últimos cinco anos, o consumo do 
produto foi um dos que mais aumentaram no país, 
em uma média 10 vezes maior do que qualquer 
outra modalidade de bebida. Isso se deu devido 
ao crescimento do poder de compra da população, 
a partir de uma nova classe média que passou a 
incluir o item em sua cesta de compras. 

A popularidade dos energéticos tem sido 
resultado também do lançamento de produtos a 
cada ano. O investimento em novos ingredientes 
também tem trazido bons resultados para o seg-
mento, como a inclusão de 50% de suco e de novos 
sabores, como frutas cítricas e frutos silvestres. Esse 
alto potencial de vendas fez com que surgisse no 
mercado uma centena de marcas. Estima-se que 
já são mais de 130 circulando em supermercados, 
casas noturnas, bares e academias de ginástica. 

De acordo com a Associação Brasileira das 
Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não 
Alcoólicas (Abir), nos últimos anos, o volume 
brasileiro de refrigerantes energéticos se manteve 
em uma crescente, atingindo 140 milhões de litros 
em 2014. No ano seguinte, a produção anual caiu 
8,9%, chegando a 128 milhões de litros. Essa que-
da acompanhou a redução do consumo per capita 
de energéticos no país, que, em cinco anos, teve 
seu auge em 2014, com 0,7 litro por habitante. 

Os isotônicos, segundo a Abir, tiveram trajetória 
semelhante. De 2010 a 2015, o maior volume de pro-
dução alcançado pelo segmento foi de 113  milhões 
de litros em 2014. No ano seguinte, registrou-se 
queda de 8,9% no volume dessas bebidas (103.581 
mil litros). Já o consumo per capita vem alternando 
de 0,5 a 0,6 litro por habitante a cada ano. 

Principais produtos

Bebidas isotônicas mais conhecidas:

Repositores Hidroeletrolíticos – produtos formulados a partir de 

concentrações variadas de carboidratos para reposição hí-

drica e eletrolítica decorrente da prática de atividade física.

Reidratantes Orais – possuem em sua composição elemen-

tos para reidratação oral, prevenindo a desidratação, 

como sódio, potássio, cloro, citrato (lactato, acetato ou 

bicarbonato) e glicose.

Os tipos de energético estão associados aos ingredientes:

Taurina – aminoácido que age no sistema nervoso central 

melhorando a sinalização da leptina e insulina, hormônios 

que contribuem, respectivamente, na regulação da ingestão 

alimentar e na transformação da glicose em energia.

Cafeína – composto químico que atua no sistema nervoso 

central, ativando o estado de alerta devido ao bloqueio da 

recepção da adenosina (neurotransmissor que promove o 

sono). Ajuda no aumento da concentração e melhoria do 

humor, diminuição da fadiga e intensifica, discretamente, a 

frequência cardíaca. 

Inositol – tipo de vitamina B que ajuda no processamento 

de nutrientes para a conversão de energia. Um dos neuro-

transmissores mais beneficiados é a serotonina, conhecido 

como neurotransmissor do prazer, que mantém o corpo em 

estado de vigília, controla o humor, além de dar a sensação 

de saciedade e favorecer a libido. 

Glucoronolactona – é um carboidrato sintetizado a partir da 

glicose e produzido naturalmente pelo corpo, encontrado 

também em cereais e frutas. Além de auxiliar no processo 

de eliminação das toxinas endógenas e exógenas, é um 

excelente desintoxicante.
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Supermercados comemorou 32 anos de 
atividades em 1º de novembro. Em 1984, quando 
começou a sua história, seu nome fantasia era Casa 
do Fumo, porque fumo em corda era o produto 
comercializado lá. Aos poucos, outros itens foram 
sendo incorporados, como feijão, erva-mate, cuia 
e outros artefatos e alimentos coloniais. Desse 
período, o empresário Amaury Feron lembra – sem 
nenhuma saudade – das constantes trocas de mo-
eda e da inflação de mais de 80% em um mês.

“Era preciso ter profundo conhecimento de 
finanças e fazer aplicações no overnight (feitas 
no mercado aberto em um dia, para resgate no 
dia seguinte ou no próximo dia útil) para termos 
o lucro, pois a desvalorização era muito rápida”, 
recorda. Com a chegada do Plano Real e a esta-
bilidade, foi preciso se adaptar, trabalhando sem 
expectativa inflacionária e com juros pesados no 
caso de inadimplência. Nos anos 90, época dessa 
transição, surgiram as duas filiais da empresa, no 
centro de São Luiz Gonzaga e no bairro Gruta. 

Em 2001, devido às diversas campanhas an-
titabagistas, a empresa decidiu mudar de nome. 
Casa do Fumo já não soava bem e não representava 
fielmente a rede de lojas cujas principais vendas 
eram de gêneros alimentícios, itens de higiene, 
limpeza e bazar. Foi realizado um concurso público 
com a participação de mais de 20 mil votos, para a 
escolha da nova marca. O anúncio foi feito diante 
de grande plateia na praça central da cidade, sendo 
o vencedor Feron Supermercados. 

Atualmente, os maiores desafios envolvem o 
combate à inadimplência (o súper ainda trabalha 

com muita venda por cheque e convênio direto 
com clientes) e a logística, em função da distância 
dos grandes centros. “Estamos num ‘fim de linha’. 
São 500 km de Porto Alegre e 480 km de Caxias 
do Sul. “Minhas compras precisam prever uma 
quantidade razoável de produtos por causa da 
entrega, e isso também nos leva a trabalhar com 
as mesmas mercadorias que a concorrência tem, 
porque se quisermos algo diferente complica”, 
reclama o empresário. 

Com 75 funcionários e um sortimento de 
12 mil itens, o Feron Supermercados pretende 
substituir a filial do centro. O novo prédio será 
construído a partir de 2017 no mesmo terreno 
do atual, só em outra ponta, sem paralisação dos 
serviços na loja. Dos 550m² de área de vendas, a 
ideia é chegar aos 1.000m², implementando tam-
bém estacionamento com 50 vagas e um depósito 
de mercadorias. As reformas serão tocadas com 
recursos próprios e parte com financiamento. 
Quando a obra estiver pronta, previsão para 2018, 
a filial menor e original, hoje aberta, será desativa-
da, mantendo o total de três unidades. 

Do fumo em corda ao 
de tudo um pouco

Feron Supermercados, em São Luiz Gonzaga, surgiu como Casa 

do Fumo nos anos 80 e hoje conta com três lojas apostando em 

qualidade, atendimento e preço baixo
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Stefanie von Heinemann Gerente de projetos do programa Proklima da Giz no Brasil

consumo e, principalmente, o vaza-
mento do fluido frigorífico HCFC-22 nos sistemas 
de refrigeração em supermercados é atualmente 
uma das grandes prioridades de milhares de redes 
supermercadistas, atentas à sustentabilidade das suas 
empresas, pela importância do sistema de frio ali-
mentar, ainda mais com o verão se aproximando. 

Além da comprovada agressão que esse fluido 
(conhecido como R-22) causa à camada de ozônio 
do planeta e da contribuição significativa para o 
aquecimento global, quando liberado para a at-
mosfera, hoje percebemos que as empresas estão 
também atentas à eficiência energética, que pode 
ser abalada com as taxas elevadas de vazamento 
de fluidos frigoríficos nos sistemas de refrigeração 
em supermercados, que na média correspondem a 
102% da carga inicial. 

Portanto, as boas práticas de manutenção são o 
melhor caminho a ser adotado. É por isso que o Pro-
grama Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH), 
por meio do Projeto para o Setor de Serviços, coor-
denado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
e implementado por nós, da Cooperação Alemã para 
o Desenvolvimento Sustentável (Giz) – Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH, tem como um de seus focos principais a 
capacitação de pessoal.

Até agora, por exemplo, mais de 5 mil técnicos 
refrigeristas já foram certificados nos cursos gratui-
tos para Boas Práticas em Refrigeração Comercial, 
disponibilizados pelo PBH com apoio de entidades 
parceiras como os Senais e institutos federais. 

reduzir o Sem dúvida, o apoio da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras) e da Associação Gaúcha de 
Supermercados (Agas) tem sido fundamental para 
os resultados alcançados até agora. De Norte a Sul 
no país, os empresários e executivos de supermer-
cados estão atentos à importância das boas práticas 
para garantir qualidade e eficiência. 

Bons exemplos do Rio Grande do Sul são as 
redes Asun e Unisuper.  Essas redes, além de incen-
tivarem seus técnicos a cursarem os cursos de boas 
práticas no Senai-RS, foram parceiras na implanta-
ção do Sistema Pró-Ozônio, que está disponível para 
todos os supermercadistas utilizarem gratuitamente 
pelo site: www.ozoniohcfc.com.br.

Hoje, no mundo, além dos trabalhos para 
a eliminação dos HCFCs, é enorme também a 
preocupação com os hidrofluorocarbonos (HFC) 
– como, por exemplo, o R-404A e o R-134a –, 
que quando liberados na atmosfera favorecem o 
aquecimento global, interferindo diretamente no 
clima. É por isso que quase 200 países assinaram em 
meados de outubro, em Kigali (Ruanda), um acordo 
que visa à redução progressiva dos HFCs. Portanto, 
nosso trabalho no Brasil, coordenado pelo governo 
brasileiro, será ainda mais amplo no futuro. 

Mas tudo isso só acontecerá na prática e da 
melhor forma se todas as redes supermercadistas 
participarem. É por isso que nós agradecemos 
muito a parceria do setor supermercadista al-
cançada até agora e esperamos que mais e mais 
empresas participem nos próximos anos nessa 
causa que é de todos nós!
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proteção ambiental





dos papéis para fins 
sanitários, também chamados de papéis tissue, 
abrange uma série de produtos indispensáveis à 
manutenção da higiene dos consumidores. Pa-
pel higiênico, papel-toalha e guardanapos, por 
exemplo, estão presentes diariamente na vida da 
maioria dos brasileiros. Ainda assim, especialistas 
apontam que ainda há um grande potencial para 
o crescimento do setor no país.

Em 1928, começou a produção de papel higi-
ênico e papel-toalha no Brasil. Até hoje, essas duas 
categorias predominam no mercado tissue nacional, 
segundo informações da consultoria Pöyry, uma das 
principais do setor de papel e celulose. O papel 
higiênico representa 74% do consumo, enquanto a 
toalha de mão e a toalha multiúso respondem por 
17% e 6%, respectivamente. Guardanapos (3%) e 
lenços (0,3%) completam a lista.

Uma tendência forte é a recente sofisticação 
do setor de papéis para fins sanitários, sobretudo o 

papel higiênico. Um dos produtos mais vendidos 
no mercado brasileiro atualmente é de folha dupla, 
com textura personalizada, macio e com alta ca-
pacidade de absorção – as opções de folha simples 
ainda representam 52%, enquanto folha dupla é 
equivalente a 47% das compras, restando 1% para 
folha tripla, segundo dados da Kimberly-Clark. 
Essa característica, inclusive, é o atributo que mais 
pesa na árvore de decisão do papel higiênico. Na 
sequência, estão marca, rolos por pacote, metra-
gem e versão (neutro ou perfumado).

Cross merchandising

Em relação aos guardanapos, alguns fa-
bricantes recomendam destacar o segmento 
de folha dupla na gôndola. O supermercadista 
pode avaliar também a exposição casada com 
produtos alimentícios como massa e molho 
de tomate. Como os períodos de festas são de 
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Higiene e praticidade
O mercado de papéis para fins sanitários apresenta potencial 

para conquistar cada vez mais consumidores no Brasil
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alta sazonalidade, possibilitando a compra por 
impulso, é possível fazer cross merchandising 
de guardanapos decorados e folha dupla. Dois 
pacotes ao mês com 50 unidades de guarda-
napos é a média da quantidade adquirida. A 
frequência de compras da categoria é de 2 
vezes ao mês. Os atributos que o shopper mais 
valoriza são qualidade, marca e embalagem, 
nesta ordem de relevância. Como atributos 
de qualidade, destacam-se a capacidade de 
absorção, resistência, maciez, brancura e va-
riedade de tamanho.

Questão de saúde

Com o aumento do consumo, uma das dúvidas 
mais frequentes refere-se ao descarte correto dos 
papéis usados. No Brasil, é costume utilizar uma 
lixeira nas toaletes, enquanto em países da Améri-
ca do Norte e da Europa a prática comum é jogar 
os resíduos nos vasos sanitários. Um dos grandes 
problemas para a adoção dessa prática no país é a 
precariedade das tubulações e sistemas de esgoto. 
A recomendação do Departamento Municipal de 

Água e Esgoto (Dmae) de Porto Alegre, por exem-
plo, é que a destinação adequada para os resíduos 
sólidos é o lixo, nunca a rede de esgoto, de forma a 
evitar que os encanamentos acabem entupidos.

Os produtos de papéis para fins sanitários não 
se destinam somente ao consumo residencial. Eles 
também são indispensáveis para a manutenção 
da saúde e higiene dos consumidores, fato que é 
reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). O Manual de Higienização 
das Mãos em Serviços de Saúde, publicado pela 
instituição em 2007, determina o papel-toalha 
como um dos insumos necessários para a correta 
realização da atividade. A lista inclui também água, 
sabões e agentes antissépticos.

Estabilidade e força do setor

Em termos nacionais, a produção de 
papel tissue teve um aumento de 146% en-
tre 2000 e 2014, saltando de 458 mil para 
1,1 milhão de toneladas anuais. Apesar da 
redução no consumo interno em 2015, as 
exportações conseguiram equilibrar a balan-



ça, e o Brasil manteve-se no oitavo lugar no 
ranking dos maiores produtores mundiais, 
repetindo a marca de 1,1 milhão de tonela-
das. Essa quantidade representa 11% do total 
nacional da fabricação de papéis, atrás apenas 
dos segmentos de embalagens (53%) e papéis 
para imprimir/escrever (24%). O boletim 
de setembro de 2016 da Indústria Brasileira 
de Árvores (Ibá), no entanto, aponta que as 
informações preliminares de produção até o 
mês de agosto deste ano já revelavam uma 
tendência de retomada do crescimento.

Além de manter o ritmo crescente nas 
exportações, há um potencial de aumento 
no consumo anual per capita no Brasil, que 
é de 5,5kg. Uma das apostas para acelerar 
o crescimento do setor no país é reduzir a 
desigualdade regional na distribuição e con-
sumo: na cidade de São Paulo, cada habitante 
utilizava em média 15kg anuais de papel 
tissue em 2013, enquanto no Nordeste essa 
taxa ficava em apenas 3,5kg.

Várias são as causas apontadas para crer 
na expansão da produção e consumo. Entre 
elas, está o crescimento da população e o 
aumento do desenvolvimento econômico, 
com melhorias na distribuição de renda 
e aprimoramento dos padrões de higiene 
da população. Em 2015, o setor de papel 
e celulose empregava 177.363 pessoas no 
Brasil, conforme dados da Resolução Anual 
de Informações Sociais (Rais) do Ministério 

do Trabalho e Emprego. O Rio Grande do 
Sul é o quarto colocado na lista de estados 
que mais contam com trabalhadores da área, 
atrás apenas de São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina. A região Sul também se destaca 
por concentrar 30 das 67 fábricas de papel 
tissue do país.

A categoria dos papéis higiênicos deve 
ficar próxima à seção de limpeza e perfu-
maria, e separada dos papéis-toalhas, para 
evitar qualquer equívoco no momento da 
compra. Pressionados pelo medo de perder o 
emprego e com a renda achatada, o brasileiro 
mantém hábitos adquiridos quando a crise 
parecia mais aguda. Por isso, segue procu-
rando promoções e embalagens econômicas. 
Isso se reflete nas embalagens de papel 
higiênico, como promoções como “Leve 8, 
pague 7” e sorteios de brindes, incluindo 
como prêmios carros, casas e viagens.

Inspiração d’além-mar

que lhe vem à mente quando você pensa em 
papel higiênico, guardanapos e outros tipos 
de papel? Uma marca portuguesa conseguiu 
alçar esses produtos à classificação de sexy, 
como diria Paulo Ferreira da Silva, CEO 
da Renova, fundada em 1818 e produtora 
desse tipo de artigos. Como a indústria 
estava tendo dificuldades para se dife-
renciar, os gestores foram a campo buscar 
inspirações. Foi assistindo a um espetáculo 
do Cirque Du Soleil, com panos pretos 
que fechavam o palco, que o CEO teve a 
ideia de começar a fabricar papel higiênico 
preto. Primeiramente, a ideia foi recebida 
com desconfiança, e inspirou o slogan usado 
no lançamento do produto em 2005, Why 
not? (Por que não?). 

O conceito foi lançado no Salão de De-
coração em Paris e o Renova Black virou case 
de sucesso, ganhando fama internacional. O 
produto, classificado como premium devido 
ao preço mais elevado e o conceito diferen-
ciado, apresentava mais do que característi-
cas funcionais: estava associado à decoração 
e a uma reinvenção da higiene pessoal.
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Consumo de papel 
tissue per capita em 2014

Estados Unidos: 24kg

Suécia: 20kg

Alemanha: 17kg

Chile: 9kg

México: 8kg

Argentina: 7,5kg

Brasil: 5,5kg

Colômbia: 5kg

China: 4kg

Índia: 0,1kg
Fonte: Pöyry
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A árvore de decisão é uma ferramenta que 

pode ser aplicada para entender a escolha dos 

produtos e os atributos valorizados conforme 

a categoria. Com base nesse instrumento, o 

supermercadista pode planejar a organização e 

sortimento das gôndolas

©iStock.com/Fred Froese
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como as pessoas compram pro-
dutos em um supermercado é muito particular.  
Diferentes shoppers têm distintas necessidades e 
cada necessidade possui um processo de escolha 
específico. Assim, cada categoria possui uma hie-
rarquia de decisão distinta, chamada de árvore de 
decisão, que é muito importante para se ter maior 
efetividade na exposição de um produto, maior 
conversão de cliente e servir como base para o 
gerenciamento de categorias. 

As informações que formam essa árvore 
mostram como o shopper escolhe os produtos e 

a maneira quais são os atributos que pesam na sua decisão. 
Se em algumas categorias o que mais importa é 
o preço, em outras é o benefício, a ocasião de 
consumo ou mesmo a marca, para citar apenas 
alguns exemplos.

Existem no mercado vários institutos que 
pesquisam a árvore de decisão com diferentes 
metodologias (qualitativas, quantitativas ou ambas 
combinadas), conta Fatima Merlin, consultora de 
Varejo e Gerenciamento por Categoria e diretora da 
Connect Shopper: “São institutos como Okno, Ip-
sos, Kantar Worldpanel e Sense Envirosell. Normal-
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a indústria que, na maior parte das vezes, os realiza 
para conhecer a fundo os drivers e o comportamento 
sobre suas categorias de atuação, compartilhando-os 
com os seus clientes varejistas”.

Para comprar itens de primeira necessidade, 
por exemplo, as commodities, como arroz e feijão,  
o shopper costuma levar em conta menos atributos 
para a escolha do produto, e o preço passa a ser um 
fator decisivo. “Já em outras categorias, atributos 
como tipo, sabores, fragrâncias, marcas e embalagens 
são levados em conta”, complementa a consultora.

Em síntese, a árvore de decisão descreve o 
processo mental de escolha do shopper para a 
escolha de um produto. Parte de um problema 
que ele precisa solucionar – por exemplo: o 
que comprar para o lanche da tarde. Sua ordem 
segue a sequência de pensamento da pessoa res-
ponsável pela compra do produto. “A primeira 
pergunta pode ser: quem vai consumir o produ-
to? Minha família. Depois vem a pergunta: em 
que ocasião ou momento? No lanche da tarde. 
Qual tipo de biscoito? Cream cracker. Qual 
sabor? Com gergelim. Que marca? Marca X. 
Qual tamanho da embalagem? De 400 g, para 
consumo familiar”, exemplifica a diretora da 
Connect Shopper.

Em outras palavras, esse instrumento de 
apoio à tomada de decisão consiste em uma re-
presentação gráfica das alternativas disponíveis 
geradas a partir de uma decisão inicial. Além da 
gestão, as árvores de decisão são também muito 
utilizadas em outras áreas, inclusive na criação de 
algoritmos informáticos, no diagnóstico médico e 
nas análises de crédito. 

No gerenciamento por categorias, a árvore 
e os atributos definem uma segmentação para a 
categoria correspondente ao processo de escolha 
do cliente. A partir disso, o varejista pode definir 
o melhor sortimento e a exposição mais adequada. 
“No caso da exposição, cada quebra da árvore 
deve corresponder a um agrupamento na gôndola, 
o que facilitará a escolha e inspirará o shopper a 
comprar”, explica Fátima. Voltando ao exemplo 
dos biscoitos, se o tipo de biscoito (cream cracker) 
é uma das primeiras perguntas e, na sequência, 
vêm o sabor e a marca, respectivamente,  vale 
agrupar os cream crackers sobretudo por sabor, e 
dentro da divisão por sabor, organizar de acordo 
com a marca. Outras características que podem 
integrar a árvore de decisão são formato, pro-
moção, embalagem, benefício, performance (no 
caso dos produtos para o cabelo, se é anticaspa, 
masculino, linha de salão), segmento (shampoo, 
condicionador, cremes de tratamento), aplicador 
(se um desodorante é aerossol, roll-on, stick, cre-
me ou spray), fragrância, eficácia e rendimento 
(para produtos de limpeza, por exemplo).

Na categoria Cerveja (confira no quadro ao 
lado), a ocasião de consumo é o fator mais im-
portante, e inclui o momento e a motivação do 
consumo, que determinam o rol de marcas e faixa 
de preço. Então, em primeiro lugar, importa para o 
shopper se é para tomar em casa, em qualquer mo-
mento, ou se é para uma situação específica. Logo 
depois vem o pensamento sobre o consumidor:  
a escolha da marca depende da aceitação e status 
das pessoas que vão consumir. Em terceiro lugar, 
pondera-se entre marca, sabor e tipo. O preço é 
o quarto nível dessa árvore, seguido de promoção 
e, por fim, embalagem. 

Para fazer uso desta técnica, é possível focar 
em uma categoria importante para o empreendi-
mento e então expandir para toda a loja, e daí para 
outras unidades, se for uma rede de supermercados. 
O trabalho pode ser feito internamente ou pela 
contratação de uma consultoria especializada. 

Exemplos

Confira o que o shopper mais valoriza, por ordem 
de raciocínio, em duas categorias: 

Amaciante de roupas*

1. Diluído x Concentrado
2. Marca
3. Aroma
4. Preço
5. Promoção
6. Tamanho
7. Embalagem

Cerveja**

1. Ocasião de consumo
2. Consumidor
3. Marca/tipo/sabor
4. Preço
5. Promoção
6. Embalagem

*Fontes: P&G e Unilever
** Fonte: Heineken Brasil
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Cláudio Graziano Fonseca, João Carlos Loebens e Tânia Santos Coelho de Souza Auditores fiscais da Receita Estadual

fiscal faz parte da política 
fiscal (ou política orçamentária) e situa-se na 
dimensão dos processos de educação para a 
cidadania, a exemplo do que ocorre em mais 
de uma centena de países. Nos Estados Uni-
dos, por exemplo, já em 1954, foi implantado 
o programa de educação fiscal Understanding 
Taxes, que buscava enfrentar o problema do não 
cumprimento voluntário das obrigações fiscais 
e da impossibilidade de garantir o funciona-
mento de um sistema de arrecadação que exija 
a fiscalização de todo e qualquer fato gerador 
do pagamento de impostos.

No Brasil, a educação fiscal com as caracte-
rísticas atuais foi proposta em 1995 no Seminário 
Federalismo Fiscal realizado pelo Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária (Confaz). A educação 
fiscal foi definida como um repertório formal 
de ações educativas, constituindo-se em ins-
trumento importante para um efetivo controle 
social dos recursos arrecadados. De 1995 a 
2016 percorreu-se um longo caminho: todos os 
estados brasileiros formalizaram sua política de 
educação fiscal baseada nas diretrizes nacionais, 
foram formados 129.809 disseminadores, houve 
participação significativa de professores da rede 
pública e as Secretarias Estaduais de Educação 
passaram a participar do planejamento e gestão 
das ações de educação fiscal.

A função social dos impostos, por sua vez, 
transcende a questão da eficiência tributária 
(conjunto de medidas para arrecadar as receitas 
e realizar as despesas). Ela constitui um dos 

a educação pilares da justiça fiscal e social, extrapolando 
as ações para além do campo governamental, 
especialmente na função de redução de desi-
gualdades/redistribuição de renda. O debate 
sobre a regressividade do sistema tributário 
brasileiro, especialmente nos impostos sobre o 
consumo, proporcionou a entrada da sociedade 
civil organizada no debate desta questão. Esta 
entrada significou um novo enquadramento, 
que, mesmo sem transformar o sistema, teve 
como efeito dar visibilidade ao papel social das 
empresas e contribuintes que cumprem suas 
obrigações fiscais.

Nesse sentido, os programas de premiação 
ao consumidor são percebidos como instru-
mento para fomentar o consumidor a solicitar 
o documento fiscal, mitigando a concorrência 
desleal por parte de empresas que se utilizam 
desse artifício para não repassar ao Estado o 
tributo pago pelo consumidor. Por outro lado, 
a educação fiscal é revalorizada como instru-
mento de justiça fiscal e social, reafirmando-se 
como um dos processos de educação para a 
cidadania. É uma conquista a ser comemorada 
pela sociedade, pelas empresas que cumprem 
suas obrigações fiscais e pelos gestores públi-
cos: o conhecimento sobre o sistema tributário 
pode auxiliar na compreensão do papel de cada 
um dos seus agentes e na possibilidade de uma 
atitude comprometida com seus resultados, 
promovendo uma mudança cultural. Empresas 
socialmente responsáveis no repasse do tributo 
que arrecadam dos contribuintes serão valori-
zadas neste novo cenário.

educação fiscal e o 
papel das empresas
A
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marketing 
das mascotes

O
Micheli Aguiar
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manter uma relação de proximidade e 
cumplicidade com os clientes sempre foi – e ainda 
é – desafio de todo e qualquer negócio. No ramo 
de supermercados não é diferente. E por represen-
tar parte tão importante na vida do consumidor, 
afinal a visita ao súper é quase diária, que muitos 
clientes até se consideram “da família”. Nessa 
relação, alguns personagens se destacam, além 
do açougueiro, da menina da padaria ou do caixa: 
as mascotes. Criadas para cativar o consumidor, 
elas fazem parte da estratégia de marketing e 
assumem papel importante na construção de 
vínculos com o consumidor. 

Entre as mascotes preferidas dos super-
mercados estão animais, que acabam ganhando 
“vida”. Como é o caso do esquilo da Cia. Zaffari 
de Supermercados, ou o hipopótamo adotado 
pelos supermercados filiados à Rede Fort, ou ainda 

criar e como o carismático frango dos Supermercados 
Nicolini. As lojas da Multi Mercados investiram 
numa abelhinha. Já o Super Kan em um canguru. 
Mas as mascotes não ficam limitadas a animais. 
A Rede Super, que atua em Santa Maria e em 
mais 24 cidades gaúchas, adotou uma simpática 
sacola. A Rede Super Passo, uma cuia, e o pessoal 
da Comercial Zaffari um “Gauchinho”, como 
é carinhosamente chamado. Uma das funções 
delas é justamente fazer com que a relação entre 
os consumidores e as marcas crie laços afetivos, 
transformando os personagens em ícones funda-
mentais na estratégia promocional das empresas. 
Segundo Clotilde Perez, no livro Mascotes, semi-
ótica da vida imaginária, “os mascotes se tornam 
familiares na vida das pessoas, construindo uma 
relação que vai além dos cartazes, das marcas, dos 
produtos, para fazer parte da cultura cotidiana”.

Supermercados adotam 

figuras e animais como 

formas divertidas de 

fixação da marca na 

mente dos consumidores
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Cia. Zaffari utiliza esquilos

Esquilo marca presença

Adotado ainda na década de 1970, o 
esquilo da Cia. Zaffari de Supermercados é 
uma das mascotes mais conhecidas no Esta-
do. Sorridente, ele aparece ao lado da marca 
em todos os produtos e ações. “É uma tra-
dução simbólica do espírito de organização 
e atenção à qualidade que se caracterizam 
como princípios para a empresa”, explica a 
assessoria de imprensa da Cia Zaffari.  

A mascote é utilizada em ações cul-
turais e sociais que a companhia realiza e 
apóia, como, por exemplo, os Concertos 
Comunitários, Feiras do Livro e eventos 
comemorativos, como festas de Natal, e 
esportivos beneficentes, como o Lance de 
Craque – Um Gol pelas Crianças. Outra 
iniciativa da empresa em que a mascote 
marca presença são as visitas a crianças in-
ternadas em hospitais para tratamento. Em 
2015, o Esquilo visitou mais de 200 crian-
ças e adolescentes que estavam no Hospital 
de Cardiologia, em Porto Alegre. 

Identificação com a cidade

O Gauchinho, da Comercial Zaffari, é figura 
conhecida não só dos clientes do supermercado, 
mas também da comunidade do Norte do Estado. 
A mascote já até ganhou um vídeo só dela, que vei-
culou na televisão e está disponível na internet. “O 
filme foi produzido em homenagem ao aniversário 
de Passo Fundo, cidade onde a empresa iniciou sua 
história. Nele, o Gauchinho caminhou pelas ruas, 
sentou na praça principal da cidade e falou com 
orgulho: ‘Eu sou de Passo Fundo, tchê!’. O vídeo 
abriu um dos maiores eventos do município, o 

Festival Internacional de Folclore”, afirma Roberto 
de Andrade, gerente comercial da rede.

A Comercial Zaffari, hoje com lojas em dez 
cidades do Estado, surgiu em 1959, mas a mascote 
só foi incorporada à estratégia do supermercado no 
ano de 1970. De lá para cá, passou por várias trans-
formações até chegar ao simpático menino que usa 
botas, bombacha e lenço no pescoço. “Costumamos 
chamar a Comercial Zaffari como a Rede do Gau-
chinho. Com isso, nos diferenciamos e firmamos 
a nossa marca. Essa denominação é também uma 
forma carinhosa de o nosso cliente nos chamar e de 
mostrar reconhecimento à marca. Por conse quência, 
acreditamos que isso influencia nas vendas, mesmo 
que indiretamente”, ressalta Andrade. 

Além de ser um facilitador de relacionamento, 
o Gauchinho integra todas as ações de comunicação 
e marketing. “Ele está presente nas feiras e eventos 
em que a empresa é patrocinadora. Nossa estratégia 
principal é levá-lo sempre que há possibilidade 
de interação com o público, especialmente as 
crianças”, destaca Andrade. “A Comercial Zaffari 
é patrocinadora de categorias de base de clubes 
de futebol, o que oportunizou a participação da 
mascote em diversos jogos e campeonatos do 
E.C. Vila Nova e E.C. Passo Fundo. Além disso, 
frequentemente realizamos ações sociais, como 
arrecadação de alimentos e brinquedos, e sempre 
levamos o Gauchinho, o que contribui e muito 
para o sucesso das ações.”

Fixação da marca

As mascotes também cumprem papel im-
portante na fixação das marcas. De forma agra-
dável, afinal sempre são figuras carismáticas, 
elas ajudam também a cativar o público. No 
Supermercado Nicolini, de Bagé — a rede atua 
também em Dom Pedrito e Pelotas — o Frango 

Gauchinho do Comercial Zaffari 

Di
vu

lg
aç

ão
/C

om
er

cia
l Z

af
fa

ri

Di
vu

lg
aç

ão
/C

ia.
 Z

af
fa

ri



76 Revista AGAS (novembro/dezembro 2016)

Gostosão é figura carimbada. “Ele é a base da 
nossa comunicação, está na nossa logomarca, 
utilizamos sistematicamente a imagem e o 
áudio em todos os veículos. Em datas especiais, 
o Frango Gostosão sempre está presente nas 
lojas, além de ir em eventos e ações comerciais, 
sociais, culturais, beneficentes e educativas 
pela cidade e região. Quem vê o Gostosão já se 
lembra do Nicolini”, afirma Patrique Nicolini 
Manfroi, diretor executivo da rede.

O Gostosão surgiu em 1991 e ganhou 
esse nome, segundo Patrique, porque “tem 
tudo a ver com o início da empresa”. “Os 
nossos fundadores, Osmar e Elzira Nicolini, 
vieram para Bagé para fazer a distribuição de 
frangos do frigorífico dos irmãos. O nome 
de fantasia da empresa era Frangos e Vinhos 
Nicolini. Ao longo dos seus 25 anos de vida, 
ele já passou por algumas modernizações do 
visual”, conta, destacando que, dependendo 
da data, o Gostosão se veste a caráter. “Ele já 
foi Papai Noel, caipira, gaúcho e surfista.”

A mascote também dá nome ao cartão de 
crédito próprio da rede, chamado de Gostosão 
Card. “É mais uma ação comercial que chama 
a atenção”, destaca Manfroi. Para o Dia da 
Criança deste ano, em parceria com o Sesc, a 
mascote fez uma maratona de visitas às esco-
las de Bagé, desenvolvendo várias atividades, 
inclusive físicas. “O Frango também participa 
da feira do livro da cidade, passeios ciclísticos, 
maratonas, semana do trânsito, feiras, visita a 
instituições de caridade, hospital (alas pedi-
átricas), asilos e outras tantas atividades de 
envolvimento comunitário.”

De forma lúdica, as mascotes também 
ajudam a dar um “ar mais leve” aos materiais 
de comunicação, muitas vezes repletos de 

números. O canguru adotado pelo Super Kan, 
de Porto Alegre, auxilia na construção de laços 
com o consumidor, mas também contribui para 
estreitar o laço emocional com os clientes. “Ter 
uma mascote já reconhecida pelo público é 
uma conquista. Em especial sendo um canguru, 
que inspira uma alimentação saudável – eles 
são vegetarianos –, aproxima as pessoas pelo 
carinho e amizade, e, por possuir uma bolsa na-
tural para proteger os filhotes, inspira proteção 
e cuidado”, explica Thiego Xavier, responsável 
pelas ações de Marketing do Super Kan.

A ideia de adotar o canguru como mas-
cote surgiu na ampliação da primeira loja, em 
1996, quando um dos envolvidos no projeto 
havia passado um tempo na Austrália e voltou 
falando sobre o animal-símbolo daquele país. 
“O canguru representa o cuidado e carinho 
com os clientes, além da agilidade nos serviços. 
A ideia foi incorporada ao logo e, em 2015, em 
parceira com uma agência de publicidade, o 
conceito também foi traduzido em nosso jingle 
‘... Dá um pulo, é Super Kan!’. Mas foi só no fi-
nal do ano passado que o Kan foi materializado 
em uma fantasia de 2m de altura”, conta.

Assim como é comum às mascotes de 
forma geral, o Kan atrai as crianças, mas curio-
samente também desperta atenção nos idosos. 
“Ele faz parte da estratégia de vendas indire-
tamente. Nas redes sociais e nos encartes, 
pode ser visto como ‘conselheiro’ de ofertas”, 
destaca Thiego. 
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Super Kan e seu canguru 

Frango Gostosão representa o Nicolini 
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das reuniões defendendo os interesses do varejo. 
A intenção é evitar impactos negativos ao setor, 
que tem sua responsabilidade e quer cumpri-la, 
mas precisa de clareza de definições, como o que 
é responsabilidade do fabricante do equipamento 
e o que é responsabilidade do usuário. 

Alguns avanços importantes para os super-
mercados já foram obtidos pelas negociações. 
Quanto ao manual do fabricante para fiscalização, 
o empregador pode elaborar uma ficha técnica 
simplificada contendo informações básicas da 
máquina/equipamento. 

A capacitação dos trabalhadores pode ser 
feita por empregado da própria empresa, e foi 
decidido o fim da obrigação de elaborar inventário 
das máquinas e dos equipamentos. Além disso, 
foram estendidos os prazos para adequação das 
máquinas já em uso, beneficiando pequenas e 

é uma norma regulamentar emitida 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
cujo principal objetivo é garantir inerentemente 
máquinas e equipamentos seguros, ao exigir in-
formações completas sobre transporte, utilização, 
manutenção e eliminação. Recentemente, a por-
taria 1.111/16 concedeu alguns benefícios para as 
pequenas e microempresas, mas o autosserviço, 
de maneira geral, continua buscando melhorias no 
texto, especialmente no que se refere à separação 
das obrigações de usuários e fabricantes.

Vários debates têm sido realizados por um 
grupo tripartite (governo, indústria/comércio, 
e trabalhadores) para que as revisões a serem 
feitas nesta norma, de 1978, tragam moderni-
dade, mas com equilíbrio para todos na cadeia. 
O superintendente da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), Marcos Milan, participa 

a nr-12

egurança para 

operar máquinas
S NR-12 regulamenta 

normas e 

responsabilidades 

sobre uso de máquinas 

e equipamentos 

no varejo, mas 

autosserviço ainda luta 

por mudanças no texto
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microempresas. São 12 meses a mais para amas-
sadeiras, batedeiras, modeladoras e moedores de 
carne, três meses extras para serras de fita e 18 
meses para amaciadores de bife e demais máqui-
nas, a contar de setembro último.  

Revisão ampla

“As modificações efetuadas pela portaria, 
embora sejam positivas, não alteram a estrutu-
ra geral da NR-12, de forma que é necessário 
continuarmos buscando uma revisão mais 
ampla que contemple as premissas mínimas 
de separação de obrigações de usuários e 
fabricante, de criação de uma linha de corte 
temporal com obrigações diferenciadas para 
máquinas usadas e novas, entre outras”, diz 
Milan. Ele faz uma analogia entre o trabalha-
dor da padaria com o motorista de automóvel. 
“O conhecimento sobre a máquina que se 
opera deve ser equivalente nos dois casos, e 
no nosso entendimento a fiscalização deve 
exigir o conhecimento básico do equipamento 
e dispositivos de segurança perceptíveis, assim 
como o policial verifica o funcionamento de 
itens obrigatórios no carro”, argumenta. 

O corte temporal, por sua vez, é rei-
vindicação do varejo, pois certas máquinas 
panificadoras não dispõem de certos itens de 
segurança exigidos hoje, em razão de terem 
sido fabricadas antes de 2012. Um ponto 
que ainda não está harmonizado é sobre 
a interdição. “Ainda estamos trabalhando 
para que ela somente ocorra se comprovado 

grave e iminente risco com laudo técnico cir-
cunstanciado e por ato do Superintendente 
Regional do Trabalho e Emprego”, diz. Nem 
todos os auditores teriam o conhecimento 
técnico suficiente para essa análise.

Contraponto

Na visão da coordenadora Comissão Nacional 
Tripartite Temática – CNTT NR12, Aida Becker, o 
tema tem evoluído de forma consistente e contínua, 
embora ainda haja um resíduo de máquinas novas 
sem segurança sendo fabricadas e compradas pelos 
empregadores em função do preço ou da desinfor-
mação”, conta. “Esta situação é muito menor no 
segmento de supermercados. Os equipamentos já 
instalados vêm sendo adequados ou substituídos e es-
tamos trabalhando fortemente junto aos fabricantes 
para estancar a produção de equipamentos inseguros. 
É um trabalho que exige a maturidade do comprador 
também, pois enquanto tivermos empresas dispostas 
a comprar máquinas inseguras por um custo menor, 
vamos seguir tendo surtos de ofertas de máquinas 
com NR-12 ‘opcional’”, revela.

Quanto ao corte temporal, ela reforça que 
máquinas colocadas à disposição dos trabalhadores 
devem ser seguras, não havendo distinção entre os 
trabalhadores que vão operar equipamentos novos 
ou usados ou ainda se seu empregador é uma ME ou 
uma S.A. “Segurança e saúde são valores isonômicos. 
Cabe ao fabricante colocar no mercado um produto 
seguro, de acordo com a regulamentação nacional e 
as normas técnicas, e cabe ao empregador adquirir 
a máquina que atenda à legislação e que ainda seja 
adequada para função e capacidade pretendidas para 
sua utilização, sem descuidar dos aspectos de sua 
instalação, manuseio e manutenção”, pontua. 

Conforme Aida, os auditores fiscais do Trabalho 
estão autorizados a ordenar a adoção de medidas de 
interdições e embargos, e o consequente levanta-
mento posterior dos mesmos, quando se depararem 
com uma condição ou situação de perigo iminente 
à vida, à saúde ou à segurança dos trabalhadores, 
seja decorrente da máquina utilizada ou do modo 
como o trabalho está sendo realizado. “O embargo 
ou interdição não depende de prévia autorização ou 
confirmação por autoridade diversa não envolvida na 
ação fiscal, ressalvada exclusivamente a possibilidade 
de recurso ao órgão técnico superior da Inspeção do 
Trabalho”, finaliza.

Varejo defende que norma não exagere nas 
exigências para micro e pequenas empresas
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Sempre auxiliando o consumidor a manter 
sua vida saudável, a linha de biscoitos da Nesfit 
foi ampliada com dois novos sabores: Laranja & 
Cenoura e Banana, Aveia & Canela. Os lançamen-
tos chegam aos supermercados em embalagem de 
200g. Os novos sabores juntam-se aos já existen-
tes: Cacau & Cereais, Morango & Cereais, Aveia 
& Mel, Leite & Mel e Coco.

Há 40 anos trabalhando com produtos feitos a par-
tir da mandioca, a Casa Maní aposta agora no Polvilho 
Azedo. A novidade tem como grande diferencial não 
possuir cheiro forte, além de não conter glúten, sódio e 
açúcar. O odor é evitado graças à fermentação controlada 
durante o processo de produção. O Polvilho Azedo está 
disponível em embalagens de 500g no formato pouch.

Nas comemorações de seus 20 anos, a Vini 
Lady relançou sua Linha Capilar principal. As 
embalagens ficaram mais modernas e os pro-
dutos possuem nova formulação. São 10 linhas 
com mais de 50 itens para diversos tipos de 
cabelos. A empresa está lançando também o 
Creme de Tratamento em sachê de 700g, que 
oferece mais economia e ainda ajuda o planeta, 
pois usa 75% menos plástico.

NestléDois novos 
sabores de biscoitos

Casa MaNíPolvilho Azedo 
sem cheiro, sem glúten e sem açúcar

ViNi ladyLinha principal 
para cabelos é relançada

Com o lançamento 
do azeite extravirgem 
português Meio Dia, da 
linha Pequenas Partilhas, 
a Vinícola Aurora ingres-
sou no mercado de azeites 
gourmet. O produto mar-
ca também o começo do 
projeto de ampliação da 
linha. O azeite extravir-
gem Pequenas Partilhas 
Meio Dia foi criado a 
partir de um corte de três 
variedades de característi-
cas distintas e possui uma 
acidez abaixo de 0,3%.

auroraVinícola entra no 
segmento de azeites gourmet
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A CBS está trazendo novidades em sua linha de 
sucos. Todas as embalagens de 1l estão sendo renova-
das, no intuito de valorizar mais o produto. A empresa 
também aumentou a concentração de suco nos sabores 
laranja e uva, que agora possuem 50% de suco. A linha 
de bebidas prontas CBS não contém conservantes e é 
composta por sucos de 1l nos sabores abacaxi, laranja, 
limão, maçã, maracujá, pêssego, tangerina e uva. Há 
também a versão light dos sabores laranja, pêssego e uva, 
além das embalagens de 200ml, nos sabores abacaxi, 
laranja, limão, maçã, maracujá, pêssego e uva.

A Village está trazendo novidades para o 
Natal. São mais de 20 opções feitas para agradar 
a crianças e adultos. Entre os lançamentos estão o 
Village Banana com Canela 500g e o Village Cho-
colate Premium, agora com 908g. Além disso, toda 
a linha de panetones ganhou embalagens renovadas 
que valorizam o produto. 

A Dália Alimentos lançou o novo Dália Kids, bebida 
láctea UHT no sabor chocolate com 200ml. A novidade 
vem para entrar no lugar do antigo produto Choco + 
Latte. A embalagem do Dália Kids terá a imagem do 
Leãozinho, símbolo do Instituto do Câncer Infantil do 
Estado (ICI-RS). A cada produto comercializado, uma 
parte do valor será repassada ao ICI-RS.

A linha de cadeiras Sissi está sendo ampliada e os 
clientes podem escolher entre a versão com encosto 
fechado ou vazado. Desenvolvidas por designers brasilei-
ros e italianos, as novas apostas da Tramontina possuem  
desenho exclusivo. As cadeiras são feitas de plástico po-
lipropileno e estão disponíveis nas cores amarelo, grafite, 
vermelho, branco e marrom.

CBsMais suco de 
fruta e nova embalagem

VillagePanetones com mais 
sabores e embalagem repaginada

dáliaBebida láctea Dália 
Kids substituirá Choco + Latte

traMoNtiNaCadeiras 
em nova versão
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Naiara Velho Rovaris Coordenadora do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG)

hoje chamamos cidadania fiscal iniciou-se 
no Rio Grande do Sul em meados da década de 
1980 com o Bolão do ICM, com foco específico 
no aumento da arrecadação de ICMS. Por meio 
da iniciativa da Secretaria de Fazenda, a popula-
ção trocava notas fiscais por cupons e concorria 
a sorteios de prêmios variados. Era uma maneira 
de comparar os impostos arrecadados e declarados 
pelos estabelecimentos comerciais com aquilo que 
realmente circulava no Estado, combatendo assim 
a sonegação de impostos.

Apesar de ter sido implementado com o obje-
tivo de instrumentalizar a fiscalização tributária, o 
programa acabou chamando a atenção dos cidadãos 
para o tema. Para além dos estímulos em prêmios, 
começava a aparecer, ainda que de forma incipiente, o 
interesse por parte dos cidadãos em colaborar com o 
poder público no esforço de fiscalização do ICMS.

Desde então, várias iniciativas similares foram 
sendo implementadas, sempre procurando incorpo-
rar novas dinâmicas, cada vez mais em busca de um 
viés de cidadania, de informação e de participação.

Assim, foram implementados os programas 
Paguei. Quero nota, em fins dos anos 90, e o 
Solidariedade/A nota é minha, em 2003. Estes 
últimos já incluíram a participação de hospitais, 
escolas e entidades do terceiro setor, com a função 
de intermediar a interação cidadão-poder público e 
de servir como exemplo de aplicação dos recursos 
públicos gerados com a participação dos cidadãos.

Esta rede de solidariedade e cidadania fiscal 
tornou-se mais evidenciada quando, em junho 
de 2012, com a publicação da Lei nº 14.020, foi 

o que instituído o Sistema Estadual de Cidadania Fiscal 
e, a ele vinculado, o Programa de Cidadania Fiscal, 
no âmbito da Secretaria da Fazenda. Mas foi com a 
publicação do Decreto nº 49.479, em 16 de agosto 
de 2012, que o Programa passou de fato a existir, já 
como Nota Fiscal Gaúcha (NFG).

Para alcançar seus objetivos, o Programa está 
estruturado em três linhas bem definidas: uma re-
lacionada ao combate à informalidade no comércio 
varejista (materializada no estímulo à solicitação da 
nota fiscal pelo cidadão), outra vinculada à experi-
ência de gestão pública compartilhada e colaborativa 
(representada pela indicação de entidades sociais 
para receber repasses do Tesouro do Estado) e uma 
terceira que tem como cerne propiciar aos cidadãos 
mais conhecimento sobre o ICMS e, com isso, fo-
mentar a reflexão sobre a importância do tributo.

Portanto, a NFG é um instrumento à disposi-
ção da sociedade gaúcha para fomentar a cidadania 
fiscal e aumentar a arrecadação de impostos, o que 
é fundamental para que Estado e municípios possam 
atender às expectativas da população. 

Trata-se de um programa de Estado que valoriza 
a participação direta do cidadão, estimula a solida-
riedade característica do povo gaúcho e aposta nas 
parcerias com prefeituras e demais entidades. 
Entre estas, a Agas aparece como uma parceira 
importante da NFG ao realizar a promoção Ve-
rão Premiado. Com certeza, uma parceria que 
terá o mesmo sucesso da promoção Nota Super 
Premiada, realizada no ano passado, e que se 
repetirá sempre no intuito de fortalecer o setor 
supermercadista e a responsabilidade de todos 
sobre os destinos do nosso Estado.

Cidadania fiscal 
e a solidariedade
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Silvia Bez Palestrante motivacional, especialista em vendas e marketing pessoal, além de master coach

da vida nos acomodamos e criamos 
nosso próprio refúgio. Ficamos acostumados 
com a rotina e conformados com o estilo de 
vida e sempre os mesmos resultados, seja no 
ambiente familiar, social ou profissional. Isto é 
o que chamamos de “zona de conforto”.

A maioria das pessoas deseja cuidar melhor 
da alimentação, fazer exercício físico, deixar 
para trás o que não faz bem ou melhorar o que 
traz benefícios. Iniciar algo novo e trabalhar 
nas mudanças necessárias para transformar 
suas vidas.

Entretanto, atitudes tão simples se mos-
tram difíceis de fazer e falhamos na hora de 
executá-las. Por que isso acontece? A resposta 
é simples: qualquer mudança nos tira da zona 
de conforto.

A vida moderna é extremamente dinâmica e 
precisamos nos adaptar às frequentes mudanças. 
Isso é desconfortável e nos causa insegurança e 
ansiedade, mas é necessário. Precisamos estar 
dispostos e nos preparar para os desafios que 
aparecem todos os dias.

É claro que essas rápidas mudanças nos cau-
sam insegurança. As relações sociais, profissionais 
e comerciais vivem em constante instabilidade e 
novidades surgem o tempo todo. E para aprender 
a lidar com a situação, precisamos nos aventurar 
no desconhecido.

ao longo Encarar o desconhecido nos comporta o risco 
de perder o controle da situação, e ao sair da nossa 
zona de conforto, entraremos em um terreno que 
não dominamos. Por isso, a tendência natural é a 
de continuarmos na mesmice do dia a dia, mergu-
lhados em uma situação que controlamos.

Nossa mente e desenvolvimento pessoal 
estão diretamente relacionados com o poder de 
abandonarmos o conhecido, habitual e automático. 
Precisamos ter confiança, arrojo e determinação 
para crescer e aproveitar ao máximo as oportuni-
dades que a vida nos oferece.

Enquanto estiver dentro de sua zona de con-
forto, não estará crescendo nem aprendendo coisas 
novas. Fará as mesmas coisas de sempre, e, desse 
modo, irá conseguir somente o que sempre teve.

Portanto, para obter o crescimento pessoal 
você precisa ter atitudes a que não está habituado, 
mas que são fundamentais para a mudança que 
deseja. Reflita sobre suas conquistas e perceba que 
resultados diferentes e significativos só acontece-
ram quando você fez algo novo. O novo assusta, 
mas é o que te levará ao sucesso.

Lembre-se sempre desta frase, de Steve 
Blank, escritor e empreendedor de grande suces-
so: “Grandes empreendedores estão confortáveis 
em estarem desconfortáveis”. Por isso você pre-
cisa abandonar a sua “zona de conforto” se quiser 
crescer de verdade.

Para ter sucesso, é 
preciso se aventurar
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representantes

Associação Gaúcha de 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320

CEP 90240-610

Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 2118-5200

www.agas.com.br

agas@agas.com.br

Presidente
Antônio Cesa Longo

Vice-presidentes
Ademar Pedro Cappellari 

Augusto de Cesaro 

Cláudio Zaffari 

José Humberto Tischler 

Sérgio Zaffari

Diretores
Ademir Gasparetto 

Ana Saling 

Antônio Alberto Righi 

Antônio Ortiz Romacho

Cesion do Nascimento Pereira 

Cláudio Ernani Neves

Cláudio Schwerz 

Eduardo Cidade 

Ezequiel Stein 

Jairo Libraga 

José Reni M. dos Santos 

Leonardo Taufer

Lindonor Peruzzo 

Luiz Carlos Carvalho

Manuel Ademir Pereira 

Olirio Bortolon

Patrique Nicolini Manfroi

Paulo Fernando Pfitscher

Pedro Jacó Schneider

Raymundo Renero Beltrame Neto

Ugo Dalpiáz

Representantes junto à Abras
Antônio Cesa Longo

Cláudio Zaffari

Presidente do Agas Jovem
Matheus Viezzer

Gerente-Executivo
Francisco Miguel Schmidt

e
x

p
e

d
ie

n
te

Alvorada
Luiz Antônio Oliveira
Cerealista Oliveira Ltda.

Cachoeirinha 
Alceu Maggi Borges
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Arlei José Karpinski
Karpinski & Cia. Ltda.

Guaporé
Rodrigo Marin
Mercado Marin Ltda. 

Montenegro
Marili Mombach
Supermercado Mombach Ltda.

Panambi 
Rudi Nei Schneider
Cotripal Agropecuária Cooperativa

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

Pelotas
Davi Treichel
Macro Atacado Treichel Ltda.

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

Santiago
Luiz Brandão 
Libraga, Brandão & Cia. Ltda.

Santo Ângelo
Gastão H. Weinert 
Weinert & Cia Ltda.

São Luiz Gonzaga
Amaury André Feron
Feron & Terra Ltda.

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

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

Santa Maria
Sérgio Copetti
Supermercado Copetti Ltda.

Sarandi 
Helvio Debona
Cooperativa Tritícola Sarandi Ltda.

Soledade
Arthur Ribeiro Sobrinho
Redeagro - Central das Cooperativas 
Agropecuárias Ltda.

Taquara
Ardi Deloi Müller
Supermercado Müller Ltda.

Uruguaiana
Ismael Ali Baklizi
Supermercado Baklizi Ltda.

Venâncio Aires
Daniel Lenz
Lenz e Cia. Ltda.
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