
Nú
m

er
o 3

29
 –

 A
no

 3
6 

– 
Ja

ne
iro

/F
ev

er
eir

o 
20

17
da Associação Gaúcha de Supermercados

FE
CH

AM
EN

TO
 A

UT
OR

IZ
AD

O 
– 

PO
DE

 S
ER

 A
BE

RT
O 

PE
LA

 E
CT

MconsuM
o

udanças fazem shoppers
repensarem suas compras

produtos – café
Cápsulas revolucionam 

a categoria de alto 
giro nas gôndolas

carrinho agas
Empresas e 

personalidades gaúchas 
levam 74% dos 

prêmios em 2016







e
d

ito
ria

l

                                                            

Antônio Cesa Longo
Presidente da Agas

Cassius Souza/Agas

Produção jornalística:

Fone: (51) 3346-1194
www.tematica-rs.com.br

revistaagas@tematica-rs.com.br

Edição: Fernanda Reche  (MTb 9474)

Chefe de Reportagem: Diego Paiva de Castro

Reportagem: Cláudia Boff,  
Diego Paiva de Castro e Laura Schenkel

  Colaboração: Laís Albuquerque, Nathália Cardoso e Nathália Lemes

Revisão: Flávio Dotti Cesa

Edição de Arte: Eduardo Mello

Foto de Capa: 
©iStock.com/Maurusone 

e
x

p
e

d
ie

n
te

Publicação oficial da Associação Gaúcha de Supermercados

É permitida a reprodução de matérias, desde que citada a fonte. Os artigos assinados não refletem, necessariamente, a opinião do veículo.

Conselho Editorial: Antônio Cesa Longo, Francisco Schmidt, 
Flávia Ferreira, Edina Fassini, Francisco Brust,  

Samantha Guerra e Tiovana Bencke

Comercialização: Samantha Guerra e Tiovana Bencke
Fone: (51) 2118-5200/comercial@agas.com.br

Eficiência 
é a palavra-chave

ano começa e é chegada a hora de estabelecer-
mos planos, objetivos e metas para as nossas empresas 
e projetos pessoais. Acreditamos que o pior da crise 
político-econômica brasileira já passou, e a tormenta 
ensinou as empresas a serem mais ágeis e mais eficien-
tes. Por isso, sugerimos a todos que permaneçam com 
suas atividades enxutas, eficazes e produtivas quando 
a economia iniciar a sua retomada neste 2017.

O autosserviço está presente no dia a dia das 
pessoas, já que contemplamos 100% dos municípios 
do RS e recebemos diariamente 4 milhões de gaúchos 
em nossas lojas. É por isso que os fornecedores são tão 
importantes na construção do setor: o consumidor é 
o grande professor, o mercado mudou e o varejo e 
a indústria precisam estar atentos para acompanhar 
o novo cenário. Em um período em que as vendas 
não crescem expressivamente, a redução de custos 
é o único caminho para aumentar a rentabilidade. 
Em tempos de segurança alimentar cada vez maior, 
é imprescindível que levemos como aprendizado as 
ações das equipes da Vigilância Sanitária em suas 
operações. Vamos reduzir ao máximo a manipulação 
de alimentos: se a indústria já oferece doce de fruta 
embalado, vamos comprá-lo. 

o  novo O varejo precisa focar seu trabalho no giro 
dos produtos, e não em aumento de margem. 
Precisamos ser criativos para despertar os clientes 
a visitarem mais o supermercado. É hora de buscar 
o perfeito entendimento das leis, primando pela 
segurança alimentar dos produtos comercializados. 
Sempre que possível, o autosserviço deve evitar a 
manipulação de alimentos de origem animal, uma 
tendência mundial em carnes. O ideal é que a in-
dústria entregue os cortes fatiados e embalados, para 
que o varejo simplesmente coloque na gôndola. 

Fomos favoráveis e partícipes decisivos no 
movimento de atualização das leis sobre o fracio-
namento dos fiambres e carnes, assim como somos 
defensores intransigentes dos consumidores e da 
saudabilidade dos alimentos vendidos. Respeitamos 
o Ministério Público Estadual, que vem mantendo 
diálogo aberto com o nosso setor. Defendemos que a 
responsabilização técnica pela qualidade e segurança 
alimentar seja delegada a veterinários e engenheiros 
de alimentos, assim como apoiamos as fiscalizações, 
contanto que elas tenham um perfil orientador, e 
não arrecadatório e midiático, como vêm aconte-
cendo. Desejamos a todos um ótimo 2017!
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o paulista João Sanzovo Neto, acionista 
da rede de supermercados Jaú Serve, foi elei-
to por unanimidade para comandar a Asso-
ciação Brasileira de Supermercados (Abras) 
no biênio 2017-2018. Administrador de 
empresas, pós-graduado em Marketing, ele 
assume em janeiro, em uma continuidade ao 
trabalho que já vinha sendo feito, empunhan-
do as bandeiras da simplificação tributária 
e da modernização das leis trabalhistas. Só 
assim, diz ele, será possível ao autosserviço 
investir na ampliação e na melhoria das 
lojas. Num cenário político-econômico di-
fícil, o aumento das vendas vem para quem 
consegue descobrir como o consumidor se 
comporta, reduzindo também seus custos 
de operação e os desperdícios.
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Revista agas Seu antecessor, Fernando Yamada, 

diz que nunca houve tanta convergência entre 

Abras e o Planalto como agora, e, na última Con-

venção Abras, declarou que as criações da Unecs 

e da Frente Parlamentar são o seu legado para o 

setor. Quais os avanços que são esperados em 

decorrência disso? O trabalho terá continuidade?

JsN Sim, a Abras fortaleceu seu relaciona-
mento junto ao governo federal nos últimos 
anos. E a criação da União Nacional de Enti-
dades do Comércio e Serviços (Unecs) e da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa do Co-
mércio, Serviços e Empreendedorismo, na 
gestão do Fernando Yamada, foi fundamental 
nesse processo. A pauta-mãe da Unecs é 
a simplificação, e essa é a nossa urgência. 
Queremos a simplificação do Brasil, do 
governo, trabalhista, tributária e previdenci-
ária. Estamos lutando neste momento pelo 
trabalho intermitente e pela terceirização. 
Entendemos que os dois serão responsáveis 
por uma geração de emprego imediata. So-
mente com o trabalho intermitente estamos 
prevendo mais de 3 milhões de contratações 
nos setores de comércio e serviços. O Brasil 
está passando por um momento político e 
econômico difícil, e que está se refletindo 



JsN A CLT, dos anos 1940, não está mais 
conectada com a realidade e a necessida-
de, tanto dos trabalhadores quanto dos 
empregadores. A população mudou, as 
relações de trabalho mudaram e a legisla-
ção atual não atende mais todos os setores 
da economia, como o de supermercados, 
por exemplo, que passa por constantes 
transformações do perfil do consumidor. 
Dentre essas demandas propomos medi-
das urgentes que ampliem e flexibilizem o 
emprego, facilitando a contratação, como a 
regulamentação do Trabalho Intermitente, 
no qual o trabalhador é remunerado por 
horas trabalhadas ou por produtividade, e 
da terceirização. Essas mudanças seriam 
muito favoráveis aos varejistas, que, por 
causa de datas sazonais, por exemplo, têm 
necessidades diferenciadas de mão de obra 
durante o ano. 

Revista agas O crescimento dos atacarejos 

seguirá por 2017? Quais as perspectivas 

para o segmento?

JsN Como consequência do momento eco-
nômico difícil, com o crescimento da taxa de 
desemprego e a alta da inflação, que afetam 
diretamente o consumo, o consumidor preci-
sou se adaptar para continuar consumindo e, 
com isso, adquiriu novos hábitos. Está indo 
menos vezes ao ponto de venda e buscando 

O ”“O cliente está mais multicanal, pesquisa 

antes de comprar e, para mais de 30% 

deles, a internet já virou uma fonte de 

consulta. Ele quer uma loja mais prática.

maior desafio é 
aumentar as vendas

em todos os setores da economia, inclusive 
o supermercadista. O nosso maior desafio 
é continuarmos aumentando nossas vendas, 
investindo e gerando empregos. 

Revista agas O que a Abras defende em termos 

de simplificação tributária?

JsN O sistema tributário brasileiro é um 
dos mais complexos do mundo pela quanti-
dade de taxas e impostos. É muito elevado 
o custo de administração pelas empresas 
atualmente e, de tantos requisitos normati-
vos que devemos seguir, precisamos contra-
tar especialistas para recolher corretamente 
esses impostos, o que nos gera mais gastos. 
E essa carga tributária, que já é alta, cresce 
todos os anos, dificultando nossos investi-
mentos e expansão, refletindo inclusive na 
geração de empregos. A legislação tributária 
precisa se alinhar com a atual realidade 
do país, que precisa de impulso no cresci-
mento. É necessária a adoção de medidas 
rigorosas que levem ao equilíbrio fiscal 
sem aumento de impostos. Queremos que 
nossas empresas tenham fôlego para investir 
mais, abrir mais lojas, empregar mais e 
atender mais consumidores. 

Revista agas Por que os supermercados 

consideram necessária a modernização das 

leis trabalhistas?

(janeiro/fevereiro 2017) Revista AGAS 06/07



preços menores, embalagens mais econômi-
cas, o que acaba fazendo uma compra mais 
concentrada, favorecendo muito o canal 
cash&carry. Uma pesquisa feita pela Kantar 
Worldpanel e divulgada no começo de no-
vembro mostra que de janeiro a agosto, 44% 
dos gastos feitos pelas pessoas nos supermer-
cados foram para realizar compras de abas-
tecimento. Diante do aumento desse tipo 
de compra em períodos mais curtos do mês, 
caiu a frequência de visitas aos supermerca-
dos. No trimestre encerrado em agosto, os 
consumidores foram, em média, 22 vezes 
aos estabelecimentos. Em 2011, foram 27 
visitas. O atacarejo foi o segmento do setor 
supermercadista que mais recebeu demanda 
de consumidores pelas compras de mês e 
para formação de estoque, porque permite 
compras em maiores quantidades, o que 
assegura uma boa economia. Mesmo assim, 
os supermercados se mantêm estáveis na 
procura, e o mercado de bairro apresentou 
crescimento. O atacarejo cresceu muito nos 
últimos dois anos, mas acreditamos que a 
tendência agora é se estabilizar. E, na medida 
em que a economia melhora, o consumidor 
também passa a migrar para outros canais. 
Não deixará de comprar no atacarejo, mas 
passará a optar pela experiência de compra 
também. A tendência é uma maior igualdade 
entre os canais.

Revista agas Quais as melhores soluções para 

redução de custos com energia? 

JsN O consumo de energia é um dos temas 
prioritários do setor. É fundamental para 
aprimorar a operação e a gestão das lojas. 
Por isso, debatemos as vantagens da adoção 
da energia solar e os benefícios do mercado 
livre para a aquisição do insumo pelos em-
presários do varejo no Workshop Eficiência 
Energética, que aconteceu no dia 8/11, em 
Atibaia (SP). As três regras básicas para 
conseguir economizar com energia elétrica 
são: investir, monitorar e ser veloz, e isso 
tem recebido toda a nossa atenção. O con-
sumo de energia do setor de supermercados 
cresceu 2,37% em 2015, na comparação 
com o ano anterior. Mas o preço médio do 

Mwh se elevou ainda mais: 45,43% no ano. 
Com isso, o custo subiu de 1,179% para 
1,618% do total do faturamento; ou seja, o 
que o setor gasta em energia evoluiu de R$ 
3,47 bilhões para R$ 5,10 bilhões. Apesar 
dos números negativos de 2015, nossos 
indicadores mostraram que houve um 
crescimento de número de lojas em 2015. 
O setor supermercadista representa cerca 
de 2,5% do consumo total brasileiro. O uso 
da energia solar (fotovoltaica), já é uma 
realidade no Brasil, mas a carga tributária 
é um dos empecilhos, tanto para diminuir 
o preço final da energia solar para o país 
quanto para aumentar a competitividade 
de uma cadeia produtiva nacional. Estamos 
trabalhando para obter melhores opções.

Revista agas  A Convenção Abras discutiu a cri-

ação de novas experiências para tornar a dinâmica 

de compra mais fácil e prática. Quais as principais 

iniciativas vistas nesse sentido?

JsN A simplificação é o nosso foco para 
facilitar os processos, tanto dos supermer-
cadistas quanto dos nossos clientes. O clien-
te hoje está mais multicanal. Ele pesquisa 
cada vez mais antes de comprar e, para 
mais de 30% deles, a internet virou  fonte 
de consulta. O cliente quer uma loja mais 
prática, e isso engloba todos os processos, 
desde a sua chegada ao estacionamento, 
o espaço físico, a acessibilidade e a busca 
de produtos na loja, o tempo que demora 
na fila do check-out, entre outras ações. 
A gestão simplificada inclui entender e se 
comunicar eficientemente, para oferecer 
as oportunidades certas para cada shopper. 
São necessários três passos para alcançar o 
sucesso no varejo: conhecimento e entendi-
mento; eficácia, por meio de ações precisas, 
que vão ao encontro do interesse do cliente 
no PDV, e, em terceiro lugar, a gestão de 
desempenho. É importante haver parceria 
e aproximação dos supermercados com a 
indústria, para definir estratégias de vendas 
atuando melhor e facilitando as promoções 
nas lojas. Além disso, a tecnologia é forte 
aliada no processo. Os self-checkouts che-
gam para agilizar o atendimento.

vi
va

vo
z

08 Revista AGAS (janeiro/fevereiro 2017)   





àv
is

ta

Revista AGAS (janeiro/fevereiro 2017)10/11

Balanço da Fiergs prevê 
fortalecimento da economia
Divulgado no início de dezembro, o Balanço Econômico de 2016 e 
Perspectivas de 2017 elaborado pela Unidade de Estudos Econômicos 
(UEE) da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) aponta 
para um crescimento tímido em 2017, mas importante, que deve fechar 
em 0,5%. De acordo com o presidente da entidade, Heitor José Müller, 
a indústria será decisiva para tirar o país da recessão, principalmente 
devido à atual capacidade ociosa nas linhas de produção, aos baixos 
níveis de estoque e à força exportadora. O crescimento do país deve se 
estabilizar durante o primeiro semestre de 2017, refletindo-se no pe-
queno crescimento no PIB. O Rio Grande do Sul, abarcado na recessão 
brasileira e enfrentando seus próprios desafios econômicos, deverá ter 
uma recuperação lenta, dependente do cenário nacional, que também 
beira a um crescimento de 0,4%. A taxa de inflação é a boa notícia: 
deve ser contabilizada em 5,5%, fechando próximo da meta, e os juros 
estarão em queda, com 11,50% a.a. A estimativa da Fiergs prevê que, 
em 2016, a economia brasileira registrará uma queda de 3,5% no PIB, 
fechando um segundo ano consecutivo em recessão – em dois anos, o 
PIB encolheu 7,1%. No Estado, a previsão é a diminuição de 3,2% no 
PIB, com a terceira queda anual consecutiva do Rio Grande do Sul. 

O Projeto João Zaffari, promovido pela 
Comercial Zaffari, em Passo Fundo, for-
mou a sua 21ª turma em 22 de novembro, 
de 10 jovens de 16 e 17 anos. O programa 
oferece desenvolvimento dos seus partici-
pantes ao mercado de trabalho, capacita-
ção profissional e integração à sociedade. 
No curso, durante quatro meses os alunos 
recebem noções básicas sobre a estrutura 
e funcionamento de empresas, logística, 
armazenagem, reposição, exposição, 
comunicação, atendimento ao cliente, 
trabalho em equipe, postura profissional 
e relacionamento interpessoal. Para par-
ticipar das duas turmas anuais oferecidas, 
basta que o jovem esteja na escola e que 
contabilize baixa renda.

O Agas Jovem terá nova diretoria a partir 
de janeiro. A supermercadista Adriana 
Ortiz, do Asun Supermercados, assumirá 
o posto da presidência à frente do mandato 
de 2017/2018, tendo Muriel dos Reis, do 
Supermercados Lanz de Igrejinha, como 
vice. Com Lindonor Peruzzo Jr. e Franck 
Müller ascendendo à diretoria da Agas, a 
diretoria do Agas Jovem receberá a adição 
de Bernardo Da Cas, do Supermercado 
Da Cas, de Santa Maria, e de Luiz Pereira, 
do Supermercados Guarapari, de Via-

mão. Atualmente, o 
Agas Jovem tem 97 
membros supermer-
cadistas, com uma 
diretoria formada 
por dez membros e 
cinco conselheiros. 
Para fazer parte do 
departamento Agas 
Jovem, informe-se 
via e-mail: agasjo-
vem@agas.com.br.

Rede Super 
comemora 20 anos
Uma das empresas pioneiras no formato de centrais de negó-
cios, a Rede Super, de Santa Maria, comemorou 20 anos de 
história no final de 2016, com um grande evento que reuniu 
colaboradores, associados, clientes, parceiros e convidados em 
geral. A festa aconteceu dia 14 de novembro, no Espaço Esme-
ralda, em Santa Maria, e o presidente da Agas, Antônio Cesa 
Longo, esteve presente representando a entidade e  reiterou a 
relevância da rede para o setor supermercadista gaúcho. “Além 
de extremamente inovadora, a rede consegue conservar os 
valores de sua fundação. A história de 20 anos da Rede Super 
confunde-se com a trajetória de consolidação das centrais de 
negócios no Brasil”, destaca Longo.
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forma nova turma

Nova diretoria no 
Agas Jovem

Di
vu

lg
aç

ão
/R

ed
e 

Su
pe

r

    



Supermercado Nicolini é 
reinaugurado em Bagé
A filial São Judas dos Supermercados Nicolini, localizada na 
zona leste de Bagé, foi reinaugurada em novembro, como 
parte das comemorações dos 37 anos de fundação da rede. 
O evento de reinauguração contou com a fundadora da em-
presa, Elzira Nicolini, o diretor-executivo, Patrique Nicolini 
Manfroi, o diretor-presidente, Valdir Nicolini, e também com 
o frei Álvaro Bordignon, que abençoou o empreendimento. 
A fita inaugural foi 
rompida às 10h, 
e então a unidade 
recebeu o público 
com o oferecimento 
da mascote Frango 
Gostosão, com di-
versas ofertas, de-
gustações, brindes e 
outras atrações. 

Originário de Gravataí, o Supermercado 
Vancosty comemorou, no final de 2016, os 
seus 25 anos de fundação, uma trajetória 
pautada em trabalho e dedicação. O su-
permercado começou sua jornada em um 
armazém no bairro Granja Esperança, com o 
capital da empresa financiado. O fundador, 
Giovane Costa, juntamente à sua esposa e 
parceira, Girlane Pomier, seguiram uma 
meta de oferecer marcas líderes com preços 
acessíveis, além de prover atendimento es-
pecial, alcançando inclusive o sonho de ter 
um cartão com marca própria. Atualmente, 
cerca de cem colaboradores trabalham na 
empresa, que pretende inaugurar a sua ter-
ceira loja em 2017, localizada no bairro Al-
pha Ville. Para comemorar a ocasião, serão 
sorteados 24 prêmios e um automóvel zero 
km, para fomentar as vendas e contribuir 
com o projeto de expansão do Vancosty.

Vancosty 
completa 25 anos
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O atacarejo Stok Center Petrópolis, em 
Passo Fundo, comemorou, em novembro, 
um ano de atendimento. Sendo um dos 
pioneiros do formato cash and carry na 
cidade, a loja tem mais de 30 mil metros 
quadrados de área e estacionamento com 
vagas para mais de 700 veículos, com 600 
vagas cobertas. Juntamente aos preços 
altamente competitivos, a loja conquis-
tou a fidelidade do consumidor devido à 
estrutura, à grande variedade do mix de 
produtos e ao alto giro das mercadorias. 
Além disso, os bons resultados obtidos 
pelo Stok Center Petrópolis também são 
creditados ao sistema de atendimento de 
baixa intervenção e métodos de compra 
self-service, tendências atuais do segmen-
to supermercadista. 

Agas presente em seminário de 
produção agropecuária
Foi realizado, no início de dezembro, na Superintendência Federal da 
Agricultura, em Porto Alegre, o seminário Formas de agregar valor à 
cadeia de alimentos: registros, certificações e autorizações. Entre as te-
máticas abordadas pelas palestras estavam os registros, as certificações 
e autorizações sobre a segurança no consumo de alimentos. Também 
foram apresentados conceitos a respeito das Indicações Geográficas, 
das Marcas Coletivas e do Sistema de Produção Integrada Agropecu-
ária. A Agas estava representada pelo diretor Eduardo Cidade, um dos 
palestrantes convidados, ao lado de outros representantes de outras 
entidades, como a Secretaria Estadual da Saúde, a Divisão de Vigilância 
Sanitária, Fórum de Defesa do Consumidor, Instituto Certifica Porto 
Alegre-RS, a Universidade Federal de Pelotas e do Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial.

Novidades do 
grupo Zaffari 
Este foi um fim de ano agitado para a 
Cia. Zaffari. Em novembro, o Zaffari 
Higienópolis instalou os primeiros ter-
minais de self-checkout do Estado. Os 
novos check-outs permitem compras de 
até dez produtos, passados pelo código 
de barras diretamente pelos clientes, e 
o pagamento deve ser feito com cartão. 
A empresa planeja expandir a novidade 
para outras unidades. Além disso, em 
dezembro, a empresa realizou a entrega 
dos capacetes aos lojistas que ocuparão o 
Zaffari Hípica, um centro comercial na 
zona Sul de Porto Alegre. O empreendi-
mento terá um total de quase 20 mil m² 
de área, contando com mais de 30 ope-
rações entre lojas tradicionais, serviços 
e uma praça de alimentação. Deve ficar 
pronto até o final de 2018. 
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Imec Parcão reinaugura 
lojas Estrela e Montenegro 
A Rede Imec de Supermercados reinaugurou duas de suas uni-
dades. No dia 6 de dezembro, a empresa reabriu sua loja Imec 
Parcão, cheia de novidades para a comunidade de Estrela. Após 
um investimento de R$ 2 milhões, a loja foi toda renovada, 
com novidades e comodidades em todos os espaços, mix de 11 
mil itens, wi-fi gratuito e estacionamento com 35 vagas. Outra 
unidade reinaugurada recentemente foi a loja de Montenegro, 
após reforma. A loja fica localizada na rua Capitão Cruz, 2030. 
Após um investimento de R$ 1 milhão, vários espaços receberam 
melhorias, como a padaria, o açougue e o setor de congelados e 
refriados.  A loja conta agora com um mix de 13 mil itens, área 
total de 2.673m², 13 check-outs, estacionamento para 64 vagas.  
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Texto prevê incentivo para 
doação de alimentos

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA), no Senado, irá votar uma proposta 

que recompensa as doações de alimentos por 
parte de empresas como supermercados, restau-
rantes e feirantes, a fim de incentivar ainda mais 
a prática da solidariedade. O texto promove a 
doação de alimentos com antecedência mínima 
de cinco dias antes do fim do prazo de validade 
na embalagem – assim, a empresa pode ter até 
5% de dedução em seu imposto.  

Fator Acidentário de Prevenção tem 
mudanças em sua metodologia

ntrarão em vigor, em 2018, seis alterações na 
metodologia do cálculo do Fator Acidentário 

de Prevenção (FAP), votadas pelo Conselho Na-
cional de Previdência Social (CNPS). O FAP é um 
multiplicador calculado anualmente que incide 
sobre a alíquota do Seguro Acidente de Trabalho 
(SAT) pago pelas empresas. Uma das modificações 
inclui a exclusão dos acidentes de trabalho sem 
concessão de benefícios, exceto acidentes que 
terminarem em óbito. Outra mudança é a retirada 
dos acidentes de trajeto do cálculo do FAP.

Novo serviço no site do STF
STF divulgou um novo serviço que disponibiliza 
informações sobre os recursos extraordinários 

com repercussão geral reconhecida (em que os 
relatores determinam a suspensão dos processos da 
mesma matéria) até a decisão final do Tribunal. Pelo 
site, o STF fornece uma tabela com dados sobre o 
recurso paradigma. 

Debate sobre aviso-prévio cobre 
também o empregador

aviso-prévio proporcional ao 
tempo de serviço, estabele-

cido pela Lei 12.506/2011, não 
vale apenas para o empregado, mas 
também para o empregador. Ou 
seja, os dias acrescidos não neces-
sariamente precisam ser indeni-
zados, eles podem ser cumpridos. 
Esse foi o entendimento da 4ª Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho ao derrubar recurso contra 
decisão que havia indeferido o pedido de nulidade do 
aviso-prévio de 33 dias que uma funcionária cumpriu 
onde trabalhava. A lei diz que, aos 30 dias de aviso-
prévio previstos na CLT, são acrescidos mais três dias 
por ano trabalhado na mesma empresa. 
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Na data de 19 de outubro, foi concluído, pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), o julgamento do 
Recurso Extraordinário (RE) 593849, processo em 
que foi alterado o entendimento sobre a questão do 
pagamento a maior no regime de substituição tributária 
(ST) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). O Tribunal, desta vez, entendeu que 
o contribuinte tem direito à diferença entre o valor 
do tributo recolhido previamente e aquele realmente 
devido no momento da venda.

Com isso, a partir de agora, todas as empresas que 
se enquadrarem nesta situação – como, por exemplo, 
venda de veículos, combustíveis, e varejos em geral – po-
derão obter a devolução do ICMS, quando a margem de 
valor agregado – utilizada para o cálculo da ST – resultar 
em base de cálculo superior ao preço de venda.

Essa, todavia, não é uma questão que será facil-
mente aceita pelos estados – isso porque até então 

Devolução de ICMS pago a mais no 
regime de substituição tributária em discussão

a jurisprudência, inclusive do STF, era contrária à 
devolução; situação que se soma, ainda, à perda de 
arrecadação que tal medida, agora, gerará. Segundo 
o consultor jurídico da Agas, Fabio Canazaro, os es-
tados têm sistematicamente exagerado nas bases de 
cálculo da ST, a fim de incrementar a arrecadação 
sem necessitar aumentar diretamente as alíquotas. 
“Ou seja, sem que tenham de se submeter ao des-
gaste político que sempre precede o aumento de 
impostos”, destaca.

Assim, visto que o tema será objeto de resistência 
por parte dos estados, o advogado sugere a imediata 
proposição de ação judicial. “Principalmente visando 
à garantia do direito a compensação das diferenças 
antecipadamente recolhidas a maior do que o ICMS 
devido na venda ao consumidor, sem que ocorram 
autuações, execuções e problemas na emissão de 
certidões de regularidade fiscal”, completa. 





premiações atrativas aos consumidores, como a 
promoção Sorte Tua Rede Vivo que sorteará 3 
carros e 15 motos. Sabemos o quanto os clientes 
valorizam esse tipo de ação e não poderíamos 
perder a oportunidade de proporcionar a eles a 
chance de concorrer a mais um automóvel zero, 
que será sorteado na Campanha Verão Premiado”, 
conta o diretor Jairo Libraga. 

Sorteio será em julho

Cada compra realizada em um su-
permercado participante nos meses de 
dezembro, janeiro e fevereiro dá ao consu-
midor cadastrado no programa Nota Fiscal 
Gaúcha o direito a um cupom eletrônico 
para participação. Cada R$ 20 em compras 
dão cumulativamente ao participante um 
bilhete eletrônico extra. Os bilhetes serão 
gerados automaticamente pelo sistema, 
e o sorteio do automóvel Hyundai HB20 
Confort 1.0 zero quilômetro ocorrerá no 
dia 1º de junho de 2017.

de adesão à campanha Verão 
Premiado por parte do setor supermercadista 
gaúcho foi encerrado no dia 29 de novembro. 
Com a ideia de incentivar a cidadania fiscal e 
fortalecer a Nota Fiscal Gaúcha, a ação conta 
com a participação de 58 redes de supermer-
cados, abrangendo lojas em 104 municípios de 
todas as regiões do Estado. A Agas, em parceria 
com a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-
RS), sorteará um automóvel zero quilômetro 
entre os consumidores que realizarem suas 
compras nesses locais.

A lista com as redes que aderiram à ini-
ciativa está disponível para consultas no site da 
Agas (www.agas.com.br). Os supermercados 
participantes contarão com artes de cartazes e 
flyers para divulgação da ação. As duas lojas do 
Superbom, em Imbé, aderiram. A divulgação 
ocorre nos anúncios que a empresa publica e 
em materiais promocionais dentro dos locais de 
compra. “Os clientes ficam assim sabendo que 
comprar aqui dá direito a concorrer a prêmios, 
e isso também ajuda a combater a sonegação”, 
diz o empresário José Reni Milanezi dos Santos. 
A temporada de veraneio garante a ele uma alta 
de 15% nas vendas.

Na Rede Vivo, com 23 lojas, há cartazes e o 
sistema de rádio interno explica como os clientes 
podem participar. As equipes também foram 
treinadas a dar informações, caso haja dúvidas e 
algum funcionário seja abordado. “Nos últimos 
anos, viemos apresentando campanhas que dão 

o processo

stímulo
ao consumo

E Campanha Verão Premiado, 

promovida por Agas e 

Sefaz-RS, conta com a 

adesão de 58 redes de 

supermercados, com 

lojas presentes em 108 

municípios de todo o RS
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Novidades na 
Dipam Gaúcha

distribuidora Dipam Gaúcha fechou contrato 
com duas grandes empresas: a alemã Haribo, 

especializada no ramo de balas de gelatina, alcaçu-
zes e marshmallows, que iniciou suas atividades no 
Brasil recentemente, e a brasileira Natural One, que 
produz bebidas saudáveis e 100% naturais. A partir 
desses contratos, a Dipam Gaúcha já está comer-
cializando esses produtos para todo o Estado.

Inovação no Programa de 
Trainee 2017 da Nestlé

Nestlé resolveu fazer algo diferente no proces-
so de seleção de seu Programa de Trainee 2017. 

Para uma das últimas etapas do processo, a empresa 
criou uma sala do jogo de desafios Escape60, onde 
os participantes contam com uma hora para resol-
ver enigmas e conseguir encontrar a saída do local. 
Os 72 candidatos precisaram trabalhar em equipe, 
usar o raciocínio lógico e testar suas habilidades de 
comunicação e liderança para concluir a atividade. 
Os cases estimulavam os participantes a enfrentar 
situações parecidas com as que poderiam surgir 
no dia a dia no trabalho, e foram construídos sob 
os propósitos das marcas líderes da Nestlé, como 
Nescau, Kit Kat e Nescafé Dolce Gusto.

Nat Alimentos será 
expandida no país

Grupo Vibra, especialista em exportação de 
carne de frango do Brasil, irá expandir a marca 

Nat Alimentos no mercado interno, para consoli-
dar a linha onde ela já ganhou espaço e investir no 
crescimento nas demais regiões do país.  A marca 
propõe aos consumidores uma alimentação mais 
saudável e balanceada e tem por objetivo ser reco-
nhecida pela qualidade de seus produtos. Como o 
Grupo Vibra é uma das três indústrias do segmento 
no país que possuem o controle total da cadeia de 
produção, os processos usados garantem para a 
Nat Alimentos uma carne de frango 100% livre de 
hormônios, além de possuir níveis controlados de 
gordura e alto padrão de textura e maciez.

Boavistense chega 
aos Estados Unidos 

distribuidora Boavistense, uma das marcas da 
Florestal Alimentos S/A, agora comercializará 

seus produtos também para os Estados Unidos. 
De início, serão distribuídos pirulitos planos de 
licenças famosas em âmbito mundial: Procurando 
Dory, da Disney; Liga da Justiça, da Warner Bros, 
e My Little Pony, da Hasbro. Com seis décadas 
de atuação no segmento de doces, a empresa atua 
em mais de 60 países.
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A A partir dos dados coleta-
dos na pesquisa Melho-

res Empresas para Trabalhar 
no Rio Grande do Sul, rea-
lizada pelo Grupo Amanhã 
em parceria com a consul-
toria Great Place to Work 
(GPTW), a Fruki está entre 
as melhores empresas para 
se trabalhar no RS. A marca 
figura na categoria Entre 50 
e 999 funcionários e recebeu 
a premiação no dia 8 de dezembro. Esta é a sexta 
vez que a empresa aparece na pesquisa, que des-
taca anualmente 40 companhias que tiveram boas 
estratégias em gestão de pessoas, resultando nos 
melhores ambientes de trabalho no Estado.

Languiru é a 2ª maior 
cooperativa do Estado 

onforme o ranking 500 Maiores do Sul – Grandes & 
Líderes, pesquisa organizada pela Revista Amanhã e 

PwC Brasil, a Cooperativa Languiru é a segunda maior do 
Rio Grande do Sul. O dado foi apurado levando em conta 
especificamente as cooperativas de produção gaúchas que 
fazem parte da lista de 500 empresas consideradas emer-

gentes. A Languiru também 
é apontada como a 46ª 
maior empresa do Estado e 
a 118ª maior da Região Sul. 
A cooperativa figura como 
uma das 50 maiores receitas 
líquidas do RS, superando 
R$ 1 bilhão em 2015, com 
variação de 17,22%.

C

Fruki entre as melhores 
para se trabalhar no RS

Leandro Augusto Hamester/Languiru
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80% dos lares brasileiros têm café, 
segundo pesquisa da Euromonitor, encomendada 
pela Associação Brasileira da Indústria de Café 
(Abic). Segunda bebida mais consumida no mun-
do, por seu forte sabor e aroma, é um excelente 
estimulante, presente em diversos momentos na 
vida das pessoas, seja nos ambientes domésticos 
ou empresariais. Mesmo na crise, seu consumo não 
foi severamente afetado, com parte dos shoppers 
migrando para marcas mais baratas, mas sem 
deixar de levar o produto para casa.

O volume de café consumido no Brasil 
concentra-se 68% no varejo e 32% no food ser-
vice. A projeção da Euromonitor para 2019 é de 

aumento do segundo para 36% e de redução do 
primeiro para 64%, o que mostra que o consumi-
dor buscará mais o consumo do café fora do lar, 
abrindo oportunidade para lojas do autosserviço 
com cafeterias instaladas. Os dados mostram que 
o grão torrado, no varejo, tem participação nas 
vendas de 8%, contra 92% no food service. O café 
em pó nos súperes corresponde a 81% das vendas, 
contra 19% no consumo fora do lar, e as cápsulas 
têm participação de 94% no varejo e de somente 
6% no outro segmento.

O levantamento ainda revelou que 89% 
dos consumidores acima de 60 anos bebem café 
diariamente. Os jovens de 16 a 20 anos têm 
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S O Brasil é um grande produtor 

mundial de café, e o brasileiro, 

um grande apreciador da bebida, 

que agora vive a expansão das 

cápsulas nos supermercados
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frequência diária de 49%, com média geral de 
3,7 xícaras/dia. O aumento no consumo de café 
em doses individuais, seja na forma de cafés ex-
pressos, seja em sachês ou em cápsulas, é a ten-
dência. Segundo a pesquisa, as vendas em valor 
das cápsulas em 2015 alcançaram R$ 1,4 bilhão, 
com estimativa de que atinjam R$ 2,96 bilhões 
em 2019. Nesse sentido, a Nestlé até firmou 
com o Grupo Pão de Açúcar uma parceria para 
a coleta de cápsulas usadas em lojas selecionadas, 
na primeira iniciativa de arrecadação do material 
no varejo alimentar brasileiro.

Dicas de gerenciamento

Em setembro, no workshop especial 
Agas de Gerenciamento de Categorias, a 
gerente de vendas da Nestlé, Danielle Motta, 
confirmou a tendência de alta no segmento 
de cápsulas, principalmente com o engaja-
mento dos jovens na nova forma de consumir 
a bebida. “O maior desafio em gerenciamen-
to de categorias para cafés é fazer com que 

o shopper percorra a gôndola e entenda que 
todos os segmentos são complementares e 
cumprem um papel em diferentes ocasiões 
de consumo. Com esse movimento pro-
porcionaremos ao varejo aumentar o ticket 
médio”, relatou. 

O caminho para atingir o objetivo é 
organizar a gôndola de acordo com os seg-
mentos: as cápsulas ganham mais espaço e 
ficam melhor no início do fluxo, cafés tor-
rados e moídos devem ser expostos no final 
(com revisão do sortimento) e o segmento de 
transição é ocupado pelos mixes e solúveis. 
“Espera-se um crescimento na área de cáp-
sulas e marcas de qualidade para os próximos 
anos, e uma mudança significativa na forma 
de se relacionar com a categoria, que deixa de 
ser uma commodity e passa a trazer sensações 
e experiências diferentes”, disse.

Outras dicas de exposição envolvem 
o  agrupamento por marcas, expondo os 
diferentes graus de torrefação na seguinte 
ordem: equilibrado, forte e extraforte. A 



árvore de decisão do shopper considera, por 
ordem de raciocínio: 1) segmento, 2) marca, 
3)tipo/sabor, 4) embalagem. A participação 
das versões no volume de vendas é de 54,5% 
dos refis e sachês, 37% dos vidros e 8,5% das 
latas. A quantidade média adquirida pelo 
comprador por ano é 574 gramas, numa 
frequência média de compra de seis vezes 
ao ano. No Sul, as marcas mais vendidas 
são Melitta, Iguaçu, 3 Corações, Bom Jesus, 
Caboclo, Pilão, Damasco e Café Pelé.

História do grão

A origem do café está envolta em muitas 
lendas. Uma das mais divulgadas é a do pastor 
Kaldi, que viveu na Etiópia, há cerca de mil anos. 
Ele teria percebido que suas cabras ficavam mais 
alegres quando mastigavam os frutos de coloração 
amarelo-avermelhada dos arbustos existentes em 
alguns campos de pastoreio. O consumo teria par-
tido do uso pastoril para os monges da região, na 
forma de infusão, para resistir ao sono em longas 
horas de leitura e meditação. 

Embora a planta seja oriunda da África, onde 
ainda hoje faz parte da vegetação, foi na Arábia que 
a cultura de tomar seu chá se propagou. Segundo 
informações da Abic, o nome “café” não é originário 
da Kaffa, local de origem da planta, e sim da palavra 
árabe qahwa, que significa vinho. Por esse motivo, o 
café era conhecido como “vinho da Arábia” quando 
chegou à Europa no século XIV. Durante mais de 
200 anos, somente os árabes produziam os grãos, 
até que os holandeses conseguiram mudas da planta 
e as cultivaram em estufas.

No Brasil, o café chegou em 1727, trazido da 
Guiana Francesa. Com o clima favorável ao culti-
vo, espalhou-se rapidamente pelo território nacio-
nal, passando por Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Num espaço 
de tempo relativamente curto, o café tornou-se 
o produto-base da economia brasileira, iniciando 
o que se convencionou chamar de ciclo do café, 
a partir de 1825 até o início do século 20. Foi a 
primeira realização exclusivamente brasileira com 
o objetivo principal de gerar divisas. O Sudeste 
desenvolveu-se imensamente graças ao grão, que 
impulsionou o crescimento de cidades, ferrovias 
e fomentou a chegada de imigrantes.

Hoje, o Brasil é o maior produtor mundial de 
café, com 2,2 milhões de toneladas/ano, entre 72 
nações produtoras. Quanto ao consumo, o país está 
na segunda colocação, atrás dos Estados Unidos, 
respondendo por 13,4% do total, conforme dados 
da Organização Internacional do Café. As áreas 
cafeeiras estão concentradas no centro-sul do país, 
onde se destacam quatro estados produtores: Minas 
Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Paraná. A região 
Nordeste também tem plantações na Bahia. Um 
total de 127 países já importaram a commodity bra-
sileira em 2016. Estados Unidos, Itália, Alemanha, 
Japão e Bélgica são os principais compradores.

Poderoso estimulante

Conheça abaixo as propriedades nutricionais do café:

O grão possui de 1 a 2,5 % de cafeína, componente 

conhecido por seus efeitos estimulantes sobre o 

sistema nervoso central. A sensação de bem-estar 

depois da ingestão da bebida está diretamente re-

lacionada à ação da substância.

O café contém também ácidos clorogênicos, respon-

sáveis por grande parte da atividade antioxidante da 

bebida, na proporção de 7 a 10%, com potencial ati-

vidade antibacteriana, antiviral e anti-hipertensiva.

A niacina, vitamina do complexo B, é formada pela 

degradação de um composto naturalmente pre-

sente no grão.

A recomendação de médicos e nutricionistas é evitar 

o exagero na quantidade e o consumo noturno, 

pois as propriedades estimulantes prejudicam o 

sono. A cafeína em excesso pode causar prejuízos 

ao organismo, como a redução da sensibilidade 

de insulina, a inibição da absorção do ferro e o 

aumento do colesterol.
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Divulgação/Miller Supermercados

Encartes promocionais 

devem ser 

combinados com o 

uso das mídias sociais, 

como Facebook 

e WhatsApp, 

mas conteúdos e 

estratégias devem 

ser diferentes
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promoções sempre pesam, positiva 
ou negativamente, para o consumidor. Por isso, o 
encarte promocional é uma ferramenta que atrai 
os clientes para dentro das lojas, muito utilizada 
pelo setor supermercadista. Além dos impressos, 
os supermercados e redes passaram a produzir 
conteúdo para mídias sociais, informando sobre 
promoções por Facebook e WhatsApp. 

A estratégia do supermercado tem que cuidar 
até o tipo de papel do encarte, alerta Janer Costa, 
consultor e palestrante. “Um supermercado que 
se define como de um padrão mais elevado tem 
que fazer o encarte em um papel com uma textura 
diferenciada, e levar em conta esse padrão em 
relação ao layout”, explica. Os erros de preços e 
das descrições nos encartes são outro ponto de 
atenção. Um pequeno erro de digitação pode cau-
sar prejuízos enormes, incorrendo em multa.  

As estratégias, os custos e os resultados têm 
que ser avaliados ao se planejar os encartes e o 
uso das mídias sociais. Na visão do palestrante, 
o material impresso deve ser distribuído na rua, 

preços e para levar o cliente à loja, ou chegar ao cliente 
na entrada do estabelecimento. O encarte em 
jornais e a ferramenta de e-mail marketing estão 
perdendo relevância, ao passo que são cada vez 
mais utilizadas as redes sociais, como Facebook 
e Whatsapp. “Reduzindo o consumo de papel 
com impressão, fica mais barato. Claro, se o su-
permercadista quiser trazer gente da rua é uma 
boa estratégia, mas as redes sociais não devem ser 
deixadas de lado, pois permitem fazer uma boa 
segmentação do público”, reflete Costa.

Com 19 anos de história, quatro lojas e uma 
cafeteria em Santa Cruz do Sul, o Miller Super-
mercados elaborou 9 encartes neste ano, com 5 
mil impressos cada, em datas comemorativas. Dos 
5 mil, 4 mil foram distribuídos dentro de jornais. 
A distribuição direta foi feita apenas nos pontos 
de venda, conta Elisa Trinks, analista de Marketing 
do Miller. “Consideramos muito importante a 
divulgação das promoções por meio impresso, pois 
nos dá visibilidade e proximidade com o cliente. 
Em outras palavras, nos coloca dentro da casa do 
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terial impresso provoca um incremento de cerca 
de 30% nas vendas, mais expressivo nos setores 
de bebida e limpeza.

Por meio das informações da fanpage no Face-
book e da interação e engajamento dos internautas, 
Elisa pode medir quais as publicações com maior 
visualização e envolvimento, qual período do mês, 
da semana e até do dia. “Percebemos um aumento 
de vendas no período em que divulgamos o encarte 
de ofertas, com alguns itens específicos como, por 
exemplo, cerveja e carne. O aumento é considerável, 
pois tem uma grande movimentação nas redes so-
ciais”, avalia a analista. A empresa investe na criação 
de comerciais específicos e pontuais para Facebook, 
que são enviados também por WhatsApp. 

Via de regra, os supermercados publicam os 
mesmos encartes, com o mesmo layout, em suas 
fanpages. Entretanto, Janer Costa recomenda que 
sejam escolhidos alguns produtos para as mídias 
sociais, dentro de uma estratégia de segmentação 
de públicos. “Tem que ter alguém para fazer isso e 
colocar ofertas para aquele grupo de público. Isso é 
marketing contemporâneo, comunicação um para 
um. Pelas mídias sociais e os seus bancos de dados, 
é possível filtrar. O encarte tem produtos que não 
servem para muitas pessoas. Há um desperdício 
grande. Na comunicação mais direta, esse desper-
dício é menor, e o consumidor recebe promoções 
específicas para ele. As chances de dar resultados 
são bem maiores”, assegura o consultor.

A Rede de Supermercados Lanz, que tem 
matriz em Igrejinha e duas filiais em Três Coroas, 
faz posts específicos de alguns produtos para o Fa-
cebook. “A comunicação deve permanentemente se 
reinventar, afinal, as pessoas mudam e a forma de 
se comunicar também, por meio de cores, formas, 
produtos, mensagens diferentes”, pontua Muriel 

dos Reis, diretora de Marketing e RH da rede. 
“Todas as decisões são tomadas de acordo com o 
comportamento do consumidor, devido à falta de 
tempo para sair de casa e à busca pelos melhores 
preços. É nosso compromisso entregar a ele com 
antecedência as ofertas, para que o cliente possa 
se organizar para comprar o que encontrou nas 
ofertas virtuais (Facebook e WhatsApp), bem como 
impressas”, complementa. Seguindo uma rotina de 
comunicação, o cliente da rede costuma saber o 
dia e a hora em que vai passar o entregador na sua 
casa e as ofertas que ele receberá tendo curtido a 
fanpage do supermercado ou por ter se cadastrado 
para ser informado por WhatsApp.

O Lanz produz 52 mil exemplares de encartes 
mensais, 13 mil semanais, distribuídos pelos bairros 
e também disponibilizados em um suporte na entra-
da das lojas. Muriel estima que o material impresso 
chega a atingir 90% das residências de Igrejinha e 
Três Coroas e afirma que a divulgação das promo-
ções – incluindo WhatsApp e Facebook – provoca 
um aumento de 20% sobre as vendas. “Vendemos 
em maior quantidade, mas com menos margem 
entre o custo e o preço de venda”, observa. O Lanz 
já se valeu do encarte em jornal, mas considera que 
o resultado não foi satisfatório. “O custo é alto e o 
cliente precisa ter assinatura para ver nossas ofer-
tas”, lembra a diretora de Marketing.

 O consultor Janer Costa ressalta a importância 
de medir o uso das ferramentas de divulgação das 
promoções. “É importante mensurar investimento, 
estratégias e resultados, mas isso não faz parte da 
cultura supermercadista do Rio Grande do Sul. 
Como a concorrência é muito forte, não é mais 
possível fazer como era antes. É necessário profis-
sionalizar a comunicação da empresa”, reitera.

Maique Backes/ Divulgação Lanz

Reprodução/ Facebook

A Rede de Supermercados Lanz produz 52 mil 
exemplares de encartes mensais e 13 mil semanais





consumo



hábito do brasileiro, que por questões conjunturais 
– como inflação alta, baixos salários e renda, além da inconstância no 
mercado – costumava estocar produtos em casa, volta a ser uma prática 
comum das famílias. De janeiro a agosto, segundo a Kantar Worldpanel, 
44% das compras feitas nos supermercados foram para abastecimento 
– prática que vem crescendo desde 2011, quando representava 41%. 
A atual crise política e econômica traz impacto direto para o bolso do 
consumidor, que se tornou mais racional e comedido. Em consequência 
disso, houve uma redução no volume de vendas nos supermercados, 
que apostam em promoções, marcas próprias e embalagens eco-
nômicas, entre outras estratégias, para driblar as dificuldades. Para 
especialistas, é preciso acompanhar as mudanças de comportamento 
e tendências que moldam o novo consumidor pós-crise.

A consultora de varejo e shopper Fatima Merlin diz que o im-
pacto negativo da situação do país torna o brasileiro mais seletivo e 
econômico. “De um ano e meio para cá, verifica-se que o consumidor 
vai menos vezes no ponto de venda, comprando em mais quantidade 
para o mês”, afirma a proprietária da Connect Shopper. Com isso, 
perdem participação categorias de supérfluos, em que os clientes 
facilmente mudam de marca. “Para não perder mercado, muitos 
estão investindo em embalagens econômicas, como no segmento de 
fraldas e biscoitos. Nos produtos premium, por exemplo, a opção tem 
sido reduzir a quantidade para otimizar o desembolso. ” 

Para o diretor de Varejo da GfK, Marco Aurélio Lima, a insegu-
rança gerada pela crise traz desconfiança até mesmo para quem está 
empregado e tem poder de compra. “Quem ficou mal-acostumado 
com a maior capacidade aquisitiva, gerada no país até 2014, busca 
ofertas e promoções para tentar manter o que gosta”, descreve. A 
partir daí, observa-se o crescimento do atacarejo. “Muitos voltaram 
a comprar em hipermercados ou por atacados, deixando de ir tanto 
a lojas de vizinhança”, explica. Segundo o especialista, o consumi-
dor deixa por último para migrar de marca, principalmente as mais 
conhecidas e famosas: “Se o cinto apertar, ele vai reduzir o consumo 
ou fazer a troca de categorias.” A Abras espera fechar 2016 com um 
crescimento real de vendas entre 1% e 1,2%. Já o atacarejo, que crescia 

um antigo

N
Se por um lado as adversidades vivenciadas no 

país reduziram o consumo nos supermercados, 

elas também levaram a mudanças no 

comportamento de quem vai às compras. 

Supermercadistas devem estar atentos ao novo 

perfil do consumidor pós-crise
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o dois dígitos anualmente, a partir dessa desaceleração, 

segundo ele, projeta atingir 7% no ano.

Consumo em baixa

Levantamento da Opinion Box mostra 
que 67% das pessoas diminuíram a compra em 
supermercados. “Descobrimos que 72% para-
ram de viajar, 70% adiaram algum plano, como 
casar, ter filhos ou realizar um curso, e 83% 
diminuíram os gastos com compras de roupas 
e acessórios”, conta o Chief Operating Offi-
cer (COO) da empresa de pesquisas, Felipe 
Schepers. No topo do ranking dos hábitos mais 
afetados pela crise, o estudo traz a redução no 
hábito de sair para jantar fora em restaurantes. 
Há 12 meses, a prática caiu de 70% para 55%. 
Em segundo lugar está a ida ao salão de beleza, 
que passou de 59% para 48%. Na terceira co-
locação aparecem saídas a bares ou boates, que 
caíram de 51% para 41%. “Como as pessoas 
diminuíram, por exemplo, o número de vezes 
que saem para jantar, elas acabam optando por 
ir a locais em que a experiência vai ser boa. Ou 
seja, não importa apenas a qualidade do prato 
servido, mas o atendimento, o serviço e o am-
biente, entre outros fatores. É um momento 
para rever processos e promover melhorias”, 
define o executivo.

Diante do atual cenário, muitos clientes 
se utilizam de diversas estratégias para dri-
blar a crise e equilibrar o orçamento domés-

tico. A pesquisa Comportamento de compra, 
da GfK, indica que a cerveja, a carne bovina 
e os refrigerantes foram os itens que mais 
motivaram alterações na quantidades (68% 
em cada uma das categorias) e na redução 
da frequência das compras, enquanto as 
promoções se tornaram decisivas.  

Além disso, a cebola e o tomate, que 
tiveram alta de preços, também estão sendo 
adquiridos em menor quantidade (75% e 
67%, respectivamente). Para esses produtos, 
conforme os pesquisadores, a busca por lojas ou 
canais alternativos com preços mais vantajosos 
também se intensificou. No caso do leite, café 
e óleo de soja, além de todas as categorias de 
higiene pessoal, cuidados com o lar, e algumas 
de alimentação, o estudo mostra que a troca 
das marcas preferidas por outras, com preços 
mais acessíveis, é a estratégia mais usada.

O presidente da Popai Brasil, Sérgio 
Barbi, lembra que valores e comportamentos 
são fiéis às preferências de cada pessoa, mas 
as atitudes se adaptam a situações momen-
tâneas. “A alimentação fora de casa caiu 
menos, pois as pessoas precisam dela mesmo 
com menos renda e há opções mais baratas”, 
afirma. Ele considera que os varejistas devem 
adequar a cesta de compras dos clientes ao 
momento, atendendo às suas necessidades e 
às mudanças no mercado. “As marcas já estão 
se adaptando, cabe aos supermercadistas 
aproveitarem essas oportunidades, propondo 
promoções, por exemplo.”

Bons resultados 

Dados divulgados no Carrinho Agas 2016 
indicam que algumas categorias apresentaram 
aumento das vendas em 2016. Os principais 
destaques, segundo a pesquisa, foram repelentes, 
cervejas premium/artesanais e vegetais congelados 
(veja ao lado). De acordo com o presidente da 
Agas, Antônio Cesa Longo, a preocupação com a 
saúde e o bem-estar é uma das características que 
mais marcaram os hábitos de consumo dos gaúchos 
durante 2016. “Em média, os produtos com apelo 
saudável crescem 67% a mais do que os alimentos 
similares convencionais”, frisa o empresário.

Independentemente da crise, Fatima Merlin 
salienta que há categorias, como pratos prontos e 

Crescimento de vendas em 2016

Confira as categorias com maior crescimento 
neste ano, de acordo com a pesquisa divulgada no 
Carrinho Agas 2016:

 Repelentes  + 153%

 Cervejas premium/artesanais + 46%

 Vegetais congelados + 26%

 Café em cápsulas + 15%

 Bronzeadores + 10%

 Rações + 9%

 Chá líquido + 8%

Fonte: Nielsen Brasil
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produtos semiprontos, assim como segmentos de 
limpeza e beleza, que oferecem itens com opções 
primer ou concentradas, e proporcionam pratici-
dade. “Apesar de serem mais caros, eles facilitam 
a vida, principalmente das mulheres que estão 
cada vez mais presentes no mercado de trabalho”, 
explica. Nessa mesma trilha, ela cita linhas que 
vem ao encontro da saudabilidade, como produtos 
mais light, diet e sem glúten. 

Outro vetor apontado por ela é o da indulgên-
cia. “Diante de tantas atitudes para economizar, há 
categorias de que os shoppers não abrem mão, como 
chocolates, cremes e shampoos para manter o bem-
estar e o tratamento estético”, expõe a consultora. 
Em termos de inovação, ela diz que a indústria está 
investindo muito em produtos que surpreendam e 
tragam benefícios ao consumidor. “Uma marca co-
nhecida de iogurtes, por exemplo, criou uma versão 
que explora outros momentos de consumo, que vão 
além do café da manhã e do lanche da tarde”.

Novos critérios de compra

O estudo Consumo feminino em tempos 
de crise, realizado pela Ferraz Pesquisa de 
Mercado, mostra que as consumidoras das 
classes A/B visitam vários supermercados em 
busca de promoções. Já as da classe C veem 
os encartes de ofertas como um grande aliado 
e estão andando mais para conseguir fazer 
suas compras. A busca pela melhor relação 
custo/benefício, promoção, desconto e par-
celamento pode ser determinante na decisão 
de compra delas, que independentemente da 
classe social querem manter o padrão de vida. 
Para isso, elas estão reduzindo o consumo em 
diferentes áreas, abrindo mão do cartão de 
crédito e evitando as compras por impulso, 
tornando-se, assim, mais criteriosas. 

Mais do que ter poder de compra, 
Fatima lembra que o consumidor está cada 
vez mais conectado e informado. Isso exige 
que o varejo invista mais em atendimento, 
colaboradores e comunicação. “Por um lado, 
temos uma população que está envelhecendo, 
o que faz com que tenhamos que repensar a 
forma de nos comunicar, o sortimento e a 
finalização das lojas com serviços orientados a 
esse público. Já o millenium quer uma compra 
diferenciada. Há os que buscam saudabilida-

de, enquanto há um alto índice de pessoas 
acima do peso, além de uma população que 
não quer perder as suas conquistas”, descreve. 
Ela cita ainda os shoppers mais apressados e os 
exploradores, que estão em busca de novida-
des e novas sensações. Outros consumidores, 
segundo ela, são mais reservados, querendo 
saber os benefícios dos produtos e entender 
qual a melhor escolha. “Os caçadores de ofer-
tas estão em busca de brindes e descontos, de 
olho nos tabloides para explorar as promoções. 
Diante de um cenário mais comedido, deve-se 
ter foco na gestão do negócio, buscando mais 
eficiência, produtividade, crescimento forte 
em processos, equipamentos e tecnologias, 
formando uma equipe”.

Aprendizados na crise

Nas quatro lojas do Super Útil, em Cruz Alta 
e Ibirubá, o movimento caiu nos últimos meses, 
assim como o volume das vendas. “Vem crescendo 
o número de clientes que pesquisam e comparam 
preços, por meio de encartes e outros anúncios. 
Temos conseguido mantê-los, direcionando-os 
para produtos básicos, como arroz e feijão”, conta 
o sócio-proprietário da rede, Cláudio Schwerz.  
Segundo ele, em alguns setores, como carnes bo-
vinas, torna-se visível a tendência por cortes mais 
acessíveis e a substituição por outros alimentos, 
como frangos e suínos. “O consumidor está mais 
cauteloso, pensando no custo/benefício, revendo 
marcas, reduzindo frequência, quantidades e até 
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Rede Super Útil mantém clientes em suas lojas, 
como a da rua Borges do Canto, em Cruz Alta, 
direcionando-os para os produtos básicos 
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o mesmo deixando de comprar produtos conside-

rados supérfluos.”
Ele costuma cuidar dos custos, evitando o ex-

cesso de promoções. “Prefiro ofertar menos itens, 
mas com preços mais atrativos e que realmente 
atraem fluxo de clientes para o negócio”, ensina. 
No próximo ano, Schwerz pretende manter as 
mesmas estratégias. “O crescimento será lento e o 
consumidor está no clima de contenção de custos. 
Vamos observar o panorama e a atmosfera”. A ex-
pectativa dele para 2017 é ultrapassar três pontos 
do crescimento real da inflação. 

Já nos supermercados Beltrame, de Santa Ma-
ria, a principal estratégia tem sido ofertar produtos 
que os clientes precisam e desejam consumir. “Foca-
mos no aperfeiçoamento da equipe, com ênfase no 
atendimento e satisfação das necessidades dos con-
sumidores”, afirma a diretora de Marketing, Raquel 
Beltrame. Diante da recessão, ela argumenta que os 
shoppers costumam reduzir e cortar gastos. “Alguns 
migram para marcas mais acessíveis, outros eliminam 
o que consideram supérfluo. Os que não querem 
mudar seu estilo de vida economizam em produtos 
mais básicos para manter as preferências.” Ela cita 
ainda os consumidores que pesquisam mais os pre-
ços, optando por produtos em oferta. “As pessoas 
voltaram a fazer mais ranchos, concentrando suas 
compras nos primeiros dias do mês”, completa.  

A previsão da empresa é fechar o ano com 
um crescimento acima da inflação. Para 2017, 
as expectativas são positivas. “Esperamos que o 
consumidor pós-crise seja mais maduro e capaz 
de refletir a respeito do consumo. Os comporta-
mentos adquiridos, tais como efetuar pesquisas 

de preços e consumir de forma mais consciente, 
tendem a permanecer na vida dele.” Ela projeta um 
crescimento nas três lojas de 2% acima da inflação. 

Mais crítico, atento e racional

De acordo com a GfK, 67% dos con-
sumidores acreditam que o aprendizado 
continuará pós-crise, mantendo-se os novos 
hábitos: busca de mais informação e maior 
segurança para tomar decisões de compra. 
Com isso, surge um consumidor mais ativo 
e mais reflexivo, mostrando-se mais crítico, 
atento e racional – com mais critérios para 
julgar os produtos e serviços. Além disso, ele 
se adapta ao uso dos produtos, à lealdade das 
marcas e à resignação do lar. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) indica que a retração do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 2014 para 2015 foi de 
-3,8%, devendo fechar a -3,3% neste ano. Já a 
taxa de desemprego, que no ano passado foi de 
8,5%, chegou a 7,1% em novembro. A projeção 
da inflação também é de redução, passando de 
10,7% (2015) para 7% (2016).

Barbi acredita que 2017 será de recupera-
ção moderada, devendo-se investir na retenção 
dos clientes. “Não haverá uma grande virada, 
mas manter os clientes é importante para que 
quando o país crescer um pouco o varejista 
já tenha uma base”, sugere. Segundo ele, o 
empresário deve estar de olho nas novidades 
e práticas internacionais. “A era da experiência 
é uma das tendências que podem ajudar os 
varejistas a aumentar seu faturamento, o ticket 
médio, gerando percepções que levem ao valor 
emocional, da não comparação, para que ele 
goste e volte”, pondera. O especialista sugere 
que é importante ouvir a opinião dos clientes e 
propor ações: “Em vez de aumentar o descon-
to, invista no atendimento e aposte no digital. 
A proposta é se distanciar das commodities e 
investir na experiência”. 

Fatima considera que o varejo deve ficar 
atento às movimentações do mercado. “Pode-
se ofertar embalagens diferenciadas, fazer 
promoções para compras nos primeiros dias 
do mês. Lembre-se de prever estoque, pois 
mudanças conjunturais geram impacto grande 
em operação e gestão comercial”.
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Lojas dos Supermercados Beltrame em Santa 
Maria dão ênfase ao atendimento e à satisfação 

das necessidades dos consumidores





apontam que foi 
em solo chinês, no vale do Rio Yangtzé, que o ar-
roz começou a ser cultivado entre 10.000 e 8.000 
a.C. Depois, as duas principais variedades de arroz 
asiático e arroz japonês passaram a ser cultivadas 
na China Central e, num terceiro momento, a pro-
dução de arroz se espalhou pela Ásia e depois pelo 
mundo, sendo hoje um dos cereais mais produzidos 
no planeta, ao lado do trigo e do milho.

Alguns autores apontam o nosso país como 
o primeiro a cultivar esse cereal no continente 
americano. O arroz era o “milho d’água” (abati-
uaupé) que os tupis, muito antes de conhecerem 
os portugueses, já colhiam nos alagados próximos 
ao litoral. Consta que integrantes da expedição 

de Pedro Álvares Cabral, após percorrerem 
os primeiros quilômetros em solo brasileiro, 
já encontraram e colheram amostras de arroz, 
confirmando registros anteriores de Américo 
Vespúcio, que fez referência ao cereal em grandes 
áreas alagadas do Amazonas. 

Espalhou-se mais tarde por outras regiões do 
litoral, sempre em pequenas lavouras de subsistência, 
principalmente na região Nordeste. Foi em 1904, no 
município de Pelotas (RS), que surgiu a primeira la-
voura empresarial, irrigada. Depois, a cultura chegou 
a Cachoeira do Sul, e, a partir de 1912, teve grande 
impulso, graças aos locomóveis, veículos movidos 
a vapor que acionavam bombas de irrigação, o que 
facilitava a inundação das lavouras de arroz. 
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S O arroz é a cultura agrícola com maior 

potencial de combate à fome no 

mundo, de acordo com a Embrapa. 

Suas propriedades nutricionais 

permitem fornecer 20% da energia e 

15% da proteína necessárias per capita 

ao ser humano 
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Rizicultura brasileira

Atualmente, o cultivo de arroz irrigado, 
praticado na região Sul, contribui com apro-
ximadamente metade da produção nacional, 
sendo o Rio Grande do Sul o maior produtor 
brasileiro. O sistema ocorre devido a questões 
climáticas favoráveis, e a sua produção é mais 
estável ao longo do tempo, não sofrendo con-
corrência tão significativa de outros produtos 
como soja, milho e algodão, como acontece na 
Região Centro-Oeste. Já a área plantada com 
arroz de sequeiro, em terras altas, fica concen-
trada na região Centro-Oeste (Mato Grosso e 
Goiás), Nordeste (Piauí e Maranhão) e Norte 
(Pará e Rondônia). As pesquisas científicas 
têm priorizado ações para consolidar a pre-
sença da cultura em sistemas de produção de 
grãos nas regiões no Cerrado.

Entre 1975 e 2005, o Brasil reduziu a 
área de plantio em torno de 26% e, mesmo 
assim, aumentou sua produção de arroz em 
69%, graças ao aumento de 128% na produ-

tividade média. O crescimento da produção 
permitiu ao país tornar-se autossuficiente em 
arroz na safra 2003/2004. 

A primeira estimativa do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 
a safra brasileira de arroz 2017 aponta para 
uma colheita de 11,3 milhões de toneladas, 
8,8% superior à de 2016. Só o Rio Grande do 
Sul deve colher 8,3 milhões de toneladas, em 
uma área de 1,1 milhão de hectares. 

Paixão mundial

O arroz destaca-se por sua grande versatilida-
de para se adaptar a diferentes condições de solo 
e clima: é cultivado nos cinco continentes, tanto 
na região tropical como na subtropical. A Ásia é 
a principal produtora, nela concentram-se mais 
de 80% da produção mundial. Os países que se 
destacam são: China, Índia e Indonésia.

A China e a Indonésia exercem grande influ-
ência no comportamento do mercado mundial, 
visto que são grandes produtores e possuem 



alto nível populacional. Em anos com produção 
deficitária são obrigados a importar arroz, e em 
anos de excedentes se tornam fornecedores. Por 
isso, a produção de ambos influencia os preços no 
mercado mundial. O Brasil é o único país das Amé-
ricas entre os dez maiores produtores mundiais, 
ocupando a nona posição neste ranking. 

Dados nutricionais 

De acordo com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), essa é a cul-
tura agrícola com maior potencial de combate 
à fome no mundo. O grão possui propriedades 
nutricionais que o capacitam a fornecer 20% 
da energia e 15% da proteína necessárias per 
capita ao ser humano. 

Esse cereal é constituído principalmente 
por carboidratos e possui proteínas, lipídios, 
vitaminas e sais minerais. A versão integral 
é a mais indicada pelos nutricionistas, pois 
tem mais fibras, lipídios, vitaminas e mine-
rais, além de um valor nutritivo superior ao 
branco polido. A concentração dos minerais 

é de aproximadamente 72% no farelo e 28% 
no grão polido. O produto parboilizado, 
assim como o integral, contribui com aporte 
significativo de vitaminas hidrossolúveis, 
também mais concentradas nas camadas mais 
periféricas do grão. 

Consumo

Arroz, trigo e milho são as três mais importantes 
colheitas de alimentos. Juntas, suprem mais de 42% 
de todas as calorias consumidas por toda população 
humana. Somente na Ásia, de 60 a 70% do consumo 
calórico de mais de 2 bilhões de pessoas é prove-
niente do arroz e seus subprodutos, de acordo com 
a FAO. Em muitos países asiáticos, o consumo per 
capita desse alimento ultrapassa 100kg ao ano.

O mercado consumidor de arroz brasileiro está 
entre os 10 maiores do mundo, sendo o principal 
polo de consumo da América Latina, de acordo 
com o Departamento de Agricultura do governo dos 
Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês). A mais 
recente Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 
feita pelo IBGE entre 2008 e 2009, mostra que esse 
cereal está entre os alimentos mais consumidos dia-
riamente no Brasil. O estudo apontou que 84% dos 
brasileiros consomem arroz todos os dias, ficando 
acima do feijão (72,8%), café (79%), pão francês 
(63%) e carne bovina (48,7%).

Entretanto, cada vez tem menos arroz no 
prato dos brasileiros: em 2009, por exemplo, o 
consumo per capita era de 34,6kg. Hoje, estima-
se que sejam 25kg por habitante. A taxa varia 
entre estados, e o Rio Grande do Sul, apesar de 
ser o maior produtor, é o que tem menor con-
sumo per capita. 

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, o 
consumo domiciliar per capita de arroz é menor 
nos domicílios chefiados por pessoas com pós-
graduação e por domicílios com rendimento entre 
cinco e dez salários mínimos. As massas são os 
principais alimentos substitutos, e a carnes, feijão 
e saladas são os principais complementares. O 
arroz longo fino tipo 1 é consumido por 75% dos 
domicílios da região metropolitana, e o preço é 
o principal critério de escolha no momento da 
compra, apontou a pesquisa Caracterização do 
consumo de Arroz no Brasil: um estudo na Região 
Metropolitana de Porto Alegre, tese de mestrado 
de Tiago Sarmento Barata. 

Processos

Segundo a Instrução Normativa nº 6/2009, do Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

arroz em casca natural é o produto que, antes do 

beneficiamento, não passa por qualquer preparo 

industrial ou processo tecnológico. 

O arroz beneficiado é o produto maduro que foi 

submetido a algum processo de beneficiamento e 

se encontra desprovido, no mínimo, da sua casca. 

Já o arroz descascado ou arroz integral é o produto 

do qual somente a casca foi retirada durante o 

beneficiamento.

O arroz parboilizado é o produto que foi submetido 

à parboilização, que consiste em um processo 

hidrotérmico – anterior às etapas de descasque e 

polimento – no qual o arroz em casca é imerso em 

água, a uma temperatura acima de 58ºC, seguido de 

gelatinização parcial ou total do amido e secagem. 

Neste processo, algumas substâncias hidrossolú-

veis, como vitaminas e minerais, são transportadas 

para o centro do grão, aumentando o valor nutritivo 

deste arroz em relação ao polido. 
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dos prêmios Carrinho Agas 2016 
reconheceu o trabalho, a inovação e os bons ser-
viços prestados por 29 fornecedores de produtos 
ao autosserviço gaúcho, bem como a trajetória 
de destaque de seis personalidades, exemplos de 
conduta e ação. A cerimônia ocorreu no dia 28 
de novembro, na Casa NTX, em Porto Alegre, 
reunindo mais de 900 convidados da cadeia do 
abastecimento. De todos os troféus, 74% foram 
destinados a companhias e personagens gaúchos.

Em sua 33ª edição, o evento distinguiu Camile 
Bertolini Di Giglio, da Gota Limpa (primeira mu-
lher eleita como Empresária do Ano), o secretário 
estadual da Agricultura, Ernani Polo (Personalidade 
Pública do Ano), o empresário Júlio Ricardo Mot-
tin, do Grupo Dimed (Reconhecimento Agas), o 
gerente de vendas Eloir Chemin, da Parati (Gerente 
Destaque do Ano), o empresário Vanderlei Miche-
letto, da Mili (Destaque Agas Jovem), bem como o 
presidente da Associação Brasileira de Supermerca-
dos, Fernando Yamada, numa homenagem especial 
da Agas pelo seu trabalho à frente da entidade. 

O processo de eleição dos fornecedores pre-
miados ocorreu durante os meses anteriores e foi 
supervisionado pelo Instituto Segmento Pesqui-
sas. Pela primeira vez em 32 anos de premiação, 
a escolha dos campeões de cada categoria se deu 
de forma espontânea pelos 255 supermercadistas 
(até o ano passado, a metodologia era via pesqui-
sa estimulada). Os vencedores foram avaliados 
quanto à qualidade dos seus produtos e serviços, 
relacionamento com o varejo, índices de ruptura, 
cumprimento de prazos e inovação.

Aproximação com indústria

No discurso de abertura, o presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo, lembrou 
que a pujança da indústria gaúcha alavanca 
o crescimento do setor de supermercados. 
Entre os agraciados, 74% são oriundos do 
Rio Grande do Sul. “O consumidor é o 
nosso grande professor, o mercado mudou e 
o varejo e a indústria precisam estar atentos 

a entrega

Trabalhos 
exemplares

Agas distribuiu 

34 prêmios aos 

fornecedores e 

personalidades cujos 

serviços e trajetórias 

servem de modelo para 

empresas e pessoas
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para acompanhar este novo cenário. Em 
um período em que as vendas não crescem 
expressivamente, a redução de custos é o 
único caminho para aumentar a rentabili-
dade”, relatou.

Ele incentivou a aproximação ainda 
maior com o setor secundário, levando 
como aprendizado o procedimento das 
Ações da Equipe da Vigilância Sanitária em 
suas operações. “Vamos reduzir ao máximo 
a manipulação de alimentos. Se a indústria 
já oferece doce de fruta embalado, por 
que fazer manipulação deste produto? Por 
que produzimos farinha de rosca, por um 
erro de cálculo de nossa produção? Vamos 
comprar das fábricas o produto pronto e 
adequar a nossa produção. Isto é eficiência 
e aumento de rentabilidade”, discorreu.

Fornecedores reconhecidos

O Carrinho Agas recebeu quatro novas 
categorias nesse ano: Melhor Fornecedor de 

Água Mineral (Água da Pedra, da Fruki), Me-
lhor Fornecedor de Carne de Frango (Coop. 
Languiru), Melhor Fornecedor de Hortifrúti 
(Silvestrin) e Melhor Fornecedor de Rações Pet 
(Supra, da Alisul). “São os supermercados que 
comercializam nosso produto e percebem que a 
venda dá resultado”, afirmou o diretor comercial 
da Bebidas Fruki, João Carlos Miranda. Para o 
gerente regional da Alisul, o troféu do varejo é 
muito importante: “O mercado é competitivo e 
conquistar o autosserviço é fundamental”.

Outra empresa a vencer pela primeira vez 
foi a catarinense Sysmo Sistemas, na categoria 
Melhor Fornecedor de Serviços e Tecnologia. 
“Nossa marca sai fortalecida de uma festa como 
essa, é a coroação de um trabalho ter o aval da 
Agas”, relatou o diretor comercial José Eduardo 
Bocalon. Do outro lado, a maior vencedora da 
história do Carrinho Agas, Nestlé, também come-
morava ao receber seu 31º prêmio como Melhor 
Fornecedor de Cafés (Nescafé). “Tivemos um 
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ano difícil, mas o desempenho da marca no Rio 
Grande do Sul foi o maior do país”, contou o 
gerente regional de vendas Antônio Carlos de 
Azevedo Júnior.

“Essa distinção traduz o nosso trabalho, de-
dicação e a eficiência da equipe em atender o va-
rejo em sua magnitude”, observou o presidente da 
Girando Sol, Gilmar Bourscheid, pela vigésima 
vez o Melhor Fornecedor de Amaciantes, numa 
performance invicta. Ganhadora de 13 troféus 
em sua categoria, a Oniz Distribuidora revelou 
seu orgulho. “Temos sempre de reformular e 
reestruturar a empresa para continuar satisfazen-
do. Mesmo com a recessão, vamos crescer 11% 
nominal em relação ao ano passado”, vibrou a 
gerente financeira Ieda Turmina.

Aumento de responsabilidade

O Frigorífico Silva, dono da marca 
Best Beef (Melhor Fornecedor de Carne 
Bovina), é mais um invicto. “Fizemos in-
vestimento voltado para autosserviço, for-
necendo bife pronto em porções de 400g, 
numa inovação que ajudou o autosserviço”, 
comentou o diretor Ivon da Silva Jr. Na 
Cooperativa Piá, premiada como Melhor 
Fornecedor de Iogurtes e líder de merca-
do no segmento, o troféu foi visto como 
consequência do bom trabalho realizado 
ao longo do ano. “Trabalhar com iogurtes 
necessita de logística forte, pois o produto 
tem validade curta, precisa de câmaras 

frias e pronto atendimento”, salientou o 
presidente, Gilberto Kny. 

A Coca-Cola já contabiliza 28 distin-
ções como Melhor Fornecedor de Refri-
gerantes. “Somos parceiros da Agas desde 
o início e esse reconhecimento aumenta a 
nossa responsabilidade de oferecer produ-
tos e serviços de qualidade”, disse Francesco 
Vanzelotta, diretor comercial responsável 
pelo canal de autosserviço. Na Mili (Melhor 
Fornecedor de Papéis pela sétima vez), hou-
ve muita comemoração. “Nossa categoria 
de produtos traz giro aos supermercados, 
numa relação de tanto sucesso que está 
nos deixando mal-acostumados”, brincou o 
gerente de vendas Gediel Carlotto.

A Superpan foi consagrada como 
Melhor Fornecedor de Pães Congelados 
de 2016. “Os supermercados representam 
nove em cada dez clientes da empresa, e 
essa relação com a Agas fomentou nosso 
crescimento”, garantiu o proprietário Aril-
do Bennech Oliveira, já agraciado como 
Empresário do Ano em 2010. Melhor 
Fornecedor de Balas e Doces, a Florestal 
Alimentos, de Lajeado, celebrou a vitória 
no ano de seu 80º aniversário. “Fechamos a 
temporada com chave de ouro, agraciados 
por um setor que nos dá muita visibili-
dade”, destacou o diretor de Marketing, 
Maurício Weiand.

Vice-governador José Paulo Cairoli 
defendeu reforma do Estadoc
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Percepção de oportunidades

“Atuamos única e exclusivamente no autos-
serviço e tivemos crescimento de 15% sobre os 
resultados do ano passado”, informou Hugo Flávio 
Pons, gerente comercial da região Sul da Eletrofrio, 
Melhor Fornecedor de Equipamentos. A indústria 
Ritter recebeu o prêmio por ser o Melhor Fornece-
dor de Cereal e Cereal Funcional. “Investimos nessa 
categoria há mais de 15 anos, quando identificamos 
oportunidade de mercado para um produto saudá-
vel e que pode ser ingerido a qualquer momento”, 
ressaltou o diretor-presidente, Walter Beiser.

A massa sem glúten da Mosmann recebeu 
dos supermercadistas o prêmio de Lançamento 
de Produto do Ano. “Sempre buscamos a inovação 
e percebemos o anseio dos consumidores por ali-
mentos sem glúten, bem como o sucesso do item 
na ExpoAgas”, pontuou a engenheira de alimentos 
Cristina Mosmann. Na categoria Melhor Fornece-
dor de Fraldas e Descartáveis, a vencedora Procter 
&Gamble ganhou seu segundo Carrinho Agas. “A 
Pampers é líder de mercado e continua crescendo 
em vendas, oferecemos uma grande proposta de 
valor para os compradores”, lembrou a gerente 
regional de vendas da P&G, Luana Borges.

A Orquídea venceu na categoria Melhor For-
necedor de Massas. “O troféu é reconhecimento 
ao esforço para fazer uma excelente execução de 
PDV, bem como aos investimentos no parque 
fabril e em mídia”, frisou o gerente comercial 
Milton Moreira. Eleita como Melhor Fornecedor 
de Queijos, a Cooperativa Santa Clara (também 

agraciada por seus mais de 100 anos de ativida-
de) reforçou a importância do autosserviço para 
a fábrica. “Os supermercados estão na base de 
nossa história e temos compromisso de oferecer 
inovação e qualidade”, resumiu o diretor da in-
dústria de lácteos João Seibel.

Século de história

Além das 34 empresas e personali-
dades eleitas como as mais destacadas de 
2016, o Carrinho Agas homenageou seis 
companhias fornecedoras gaúchas centená-
rias e que são mantidas pela mesma família 
desde a sua fundação: Azevedo Bento S/A 
(Porto Alegre), Conservas Oderich (São 
Sebastião do Caí), Cooperativa Santa Clara 
(Carlos Barbosa), Haenssgen S/A (Cruzeiro 
do Sul), Tramontina (Carlos Barbosa) e 
Vinícola Salton (Bento Gonçalves). 

A Conservas Oderich também recebeu 
prêmio por Melhor Fornecedor de Conser-
vas, e a Tramontina como Melhor Fornece-
dor de Bazar. “Nosso segredo é valorizar as 
pessoas, realizar investimentos em tecnologia 
de ponta e promover inovação de linhas”, co-
memorou o gerente de vendas Clóvis Gusso. 
De acordo com o diretor da Haenssgen, Ri-
cardo Augusto Haenssgen, é difícil para uma 
empresa ultrapassar um século de vida, por 
tudo o que acontece no período. “Estamos 
com 123 anos de atuação e a quinta geração 
da família está no controle”, finalizou.
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Fernando Yamada, presidente da Abras 2013-2016
Liderança serena

presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Fernando Yamada, 
recebeu homenagem da Agas ao preparar sua despedida do cargo, no término 
de dois mandatos. Segundo o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, trata-se 

de “uma liderança exemplar e serena, que conquistou pleitos importantíssimos como a 
desoneração da cesta básica em nível federal”. Paraense, filho de imigrantes japoneses, ele é engenhei-
ro civil e preside o Grupo Y.Yamada, 19ª maior rede supermercadista do país. Conforme Yamada, a 
homenagem foi uma honra. “A Agas foi uma grande parceira durante quatro anos, ajudando a Abras a 
chegar onde está. Os gaúchos mostraram como é importante a integração, a união, a convergência de 
propósitos. Implantei isso no Brasil e por isso crescemos em maturidade política”, disse.  

Ernani Polo, secretário estadual de Agricultura (Personalidade Pública do Ano)
Poder de diálogo

dvogado, nascido em Ijuí mas criado em Santo Augusto, o secretário Ernani Polo 
conduziu as negociações que resultaram no decreto que regulamenta a comercia-
lização de produtos de origem animal em supermercados, resolvendo o imbróglio 

do fracionamento de carnes e fiambres. “Os setores público e privado cumpriram suas 
funções, buscando construir soluções conjuntas. Queremos o Estado mais simples, ágil e competitivo”, 
relatou. “Os supermercados são muito importantes tanto do ponto de vista econômico como social, 
pelos milhares de empregos que geram. Essa homenagem nos serve de estímulo e motivação.”  
Conforme Longo, a indicação de Polo se deu pelo poder de diálogo e pela capacidade de mobilização 
que o secretário demonstrou, ao reunir diversos órgãos públicos para sanar o problema no RS. 

Camile Bertolini Di Giglio, da Gota Limpa (Empresária do Ano) 
Vínculo forte

gaúcha Camile Bertolini Di Giglio foi a primeira mulher a receber o prêmio 
Empresária do Ano na história do Carrinho Agas. Ela é diretora da Bertolini, 
indústria de Imigrante que produz a linha de limpeza da marca Gota Limpa e 

que deve fechar o ano com crescimento de 40% em relação ao ano passado. Para Longo, 
“sua atuação é exemplar, contemplando a modernidade de sua juventude e a tradição das relações olho 
no olho”. A empresária comemorou. “Os supermercados são nossos principais clientes, é de extrema 
importância esse vínculo. Receber o Carrinho é o sonho de qualquer empresário cujo relacionamento 
com o varejo é forte, como ocorre conosco há 50 anos”, contou. O desempenho verificado em 2016, 
nas palavras de Camile, retrata a diferenciação de trabalho que a empresa vem fazendo há três anos. 
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Julio Mottin, do Grupo Dimed (Reconhecimento Agas)
Vanguarda no setor

prêmio especial de Reconhecimento Agas foi entregue a Julio Ricardo Mottin, 
fundador e presidente do Conselho do Grupo Dimed, formado pela rede de 
farmácias Panvel, a distribuidora de medicamentos Dimed e o laboratório farma-

cêutico Lifar. “É uma empresa de varejo que tem muito a ensinar aos supermercados e 
que ocupa um lugar de vanguarda em seu setor. No futuro, queremos comercializar remédios que não 
necessitam de prescrição médica, assim como as farmácias já vendem alguns alimentos e produtos de 
higiene e beleza”, reivindica o presidente da Agas. Advogado, Mottin ingressou no Grupo Dimed em 
1967, ajudando a formar a maior rede de farmácias do Sul do Brasil. Por um imprevisto, não pôde 
comparecer ao evento. O troféu foi recebido por seu filho, Julio Ricardo Mottin Neto.  

Eloir Chemin, da Parati (Gerente Destaque do Ano)
Vendedor à moda antiga 

esponsável no Estado pelas contas da indústria paranaense de massas e biscoitos 
Parati, Eloir Chemin é o Gerente Destaque do Ano eleito pelo autosserviço. “É 
um vendedor à moda antiga, que preserva o relacionamento e a visita constante 

aos varejistas como seu diferencial de competitividade. O supermercadista valoriza e 
reconhece isto”, avalia o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.
“Recebo com honra esta homenagem da Agas. É um acontecimento fantástico para a minha vida pro-
fissional”, declarou Chemin. Para ele, o troféu é fruto da soma de ações que a a equipe de vendedores, 
promotores e supervisores faz no campo. “Meu papel é contribuir com as estratégias, cuidando de 
processos e resultados”, declarou. Com 25 anos de empresa, ele agradeceu a confiança.

Vanderlei Micheletto, da Mili (Destaque Agas Jovem)
Aposta na juventude

departamento Agas Jovem homenageou um empresário com o prêmio de Reco-
nhecimento: Vanderlei Micheletto, vice-presidente da Mili, empresa paranaense 
de papéis que apostou no braço da entidade que prepara sucessores do setor su-

permercadista gaúcho, em sua origem. “Hoje, temos jovens supermercadistas ascendendo 
à diretoria da Agas graças ao incentivo de pessoas como ele”, destaca Matheus Viezzer, presidente do 
Agas Jovem. Micheletto recebeu com muita alegria o prêmio. “Foi uma enorme satisfação para a Mili 
ter aberto suas fábricas a uma turma de jovens disposta a empregar o melhor de seu talento e de sua 
formação para aperfeiçoar a gestão do setor supermercadista gaúcho”, recordou. “Os sucessores trazem 
nova energia para as empresas e têm muito a contribuir para a economia brasileira.”
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O Carrinho Agas 2016 homenageou personalidades que são exemplo para seus pares e cuja 

atuação contribui de alguma forma para que o autosserviço ofereça melhores produtos e 

serviços. Foram homenageados o então presidente da Abras, Fernando Yamada, que estava 

prestes a deixar o cargo; o secretário estadual de Agricultura, Ernani Polo; a empresária Camile 

Bertolini Di Giglio, da Gota Limpa; o empresário Valderlei Micheletto, da Mili; o gerente de 

vendas Eloir Chemin, da Parati, e o empresário Julio Mottin, do Grupo Dimed
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s vencedores 
do troféu 2016
O Prêmios do setor de autosserviço 

chegaram às mãos dos 

representantes de empresas de 

diversas categorias, em noite de 

gala na Casa NTX, na capital
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Melhor fornecedor de 
Balas e Doces
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Julio Ricardo Mottin
Grupo Dimed
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Distribuidor do Ano
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Melhor fornecedor de Hortifrúti

Gerente Destaque do Ano

Melhor fornecedor de Queijos
Melhor fornecedor de 
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magens   
do evento
I Ano de 2016 fechou com 

grande festa reunindo a 

indústria e o varejo. Veja 

os flashes de momentos 

marcantes desta edição 

do Carrinho Agas 
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do Guasso Supermercados se inicia 
no ano de 1999, quando o administrador Vander 
Guasso deu um importante passo em sua vida. 
Junto com sua família, ele adquiriu um mercado 
de aproximadamente 150m², que já funcionava 
na cidade de Santiago, no interior do Rio Gran-
de do Sul. Inicialmente, o local se chamava 
Mercado Languiru, pois foi comprado com este 
nome. Em 2004, a família aumentou o negócio: 
a loja se tornou franqueada da Rede Super e 
as dependências do mercado foram ampliadas 
para 300m². Somente em 2007 a marca Guasso 
Supermercados foi registrada, trazendo um novo 
nome para o empreendimento. 

No início, eram apenas seis colaboradores e 
uma única loja, localizada na rua Sete de Setem-
bro, no centro de Santiago – local onde hoje é a 
matriz da rede. O Guasso Supermercados foi se 
expandindo aos poucos pela cidade: em 2004, 
foram implantadas duas filiais; em 2011, foi 
aberta a quarta loja, e em 2016 mais uma filial 
foi inaugurada. Neste mesmo ano, a rede cresceu 
e agora conta com uma loja na cidade de Rosário 
do Sul. O supermercado foi um dos primeiros 
projetos de Vander Guasso no ramo dos negó-
cios. Atualmente, ele e seu filho, Iuri Guasso, 
são sócios e atuam na rede, que possui uma sede 
e cinco filiais, com o total de 170 funcionários 
ligados à empresa.

Segundo Vander Guasso, o supermercado 
tem como prioridade a qualidade de seu traba-
lho. “Através dos ótimos produtos fornecidos e 
do bom atendimento, estamos sempre pensando 
no melhor para a comunidade santiaguense”, 

explica. A rede possui um mix diversificado de 
produtos, que contemplam os setores de mer-
cearia, açougue, confeitaria, padaria, hortifrútis, 
bebidas e bazar. “São aproximadamente 15 mil 
itens à disposição dos clientes, sempre buscan-
do satisfazer suas necessidades e expectativas”, 
afirma o administrador. Além disso, o Guasso 
Supermercados se diferencia  pela sua área de 
açougue, que tem como foco principal a quali-
dade dos produtos oferecidos.

Com uma trajetória de prosperidade e su-
cesso, a rede reconhece que o momento atual 
da economia no Brasil pede cautela. Vander 
Guasso revela que focou na readequação de 
alguns processos, a fim de reduzir perdas in-
ternas e externas. “A crise é um momento em 
que o empresário deve aproveitar para avaliar 
seus conceitos, processos e reestruturar aquilo 
que não está indo bem”, avalia. No seu futuro, 
o Guasso Supermercados espera “manter o 
crescimento conquistado ao longo desses anos e 
estar sempre atento às inovações, para se manter 
como uma ótima empresa, tanto para os clientes 
quanto para seus trabalhadores”.

Q Em uma loja simples de 

150m², há 18 anos o Guasso 

Supermercados começava 

sua trajetória. A rede hoje 

conta com seis grandes lojas, 

distribuídas em duas cidades 

do interior do Estado

a jornada
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festividades mais importantes no Bra-
sil, a Páscoa é também uma oportunidade de os 
supermercados potencializarem suas vendas. A 
ocasião já faz parte da cultura e tem apelo para 
compras tanto de presentes quanto de itens para a 
confraternização em família. Mas para vender bem 
nessa data, planejamento e negociação antecipados 
são essenciais. O mestre em Administração Airton 
Dória indica antecedência mínima de 90 dias para 
que o supermercado realize compras e implemente  
ações promocionais. Isso evitará a falta de produtos 
no estoque e de opções para os clientes.

O carro-chefe da data é o chocolate, vendido 
principalmente como ovo de Páscoa. Outras gulo-
seimas e até mesmo brinquedos também são pro-
curados. Segundo Dória, a Páscoa possui um apelo 
maior entre os jovens e as crianças. “Embora não 
tenham poder de compra, eles são influenciadores 

sobre seus responsáveis. Portanto, implementar 
promoções direcionadas a esse público é uma 
oportunidade de negócio”, aponta.

Entretanto, nem só de chocolate vive a Páscoa. 
Pertencentes ao cardápio tradicional do almoço na 
data, é comum a procura por vinhos e peixes para 
as confraternizações em família. Outras apostas 
podem ser os doces caseiros ou saudáveis e os kits 
para presentes. Dória indica que a gestão do mix 
de produtos deve depender do perfil de consumo 
dos frequentadores e da localização do supermer-
cado. “A criatividade e a inovação são grandes 
aliadas na elaboração das ações promocionais e no 
fortalecimento das relações de parcerias com os 
fornecedores”, avalia o administrador.

A decoração é importante no encantamento e 
conquista do cliente: “Um planejamento realizado 
de forma conjunta entre os supermercadistas e os 
fornecedores é uma boa ação para consumar uma 
decoração interna atraente”, indica Airton Dória. 
Além de investir em bons produtos, valorizar os es-
paços onde eles serão expostos é bastante relevante 
para atrair a atenção. Porém, os empresários não 
podem esquecer do básico. Organização, limpeza e 
precificação adequada agradam sempre.

Para os que gostam de inovar, o administrador 
recomenda: “Realizar ações externas com o público 
de vizinhança, ligadas com a decoração da loja, pode 
ser uma ação inovadora para potencializar as vendas”. 
Dória cita ações em parceria com escolas, grupos da 
terceira idade e organizações não governamentais 
(ONGs) como bons exemplos. Já os mais tradicio-
nalistas podem apostar nos clássicos sorteios e pro-
moções, estratégias que nunca perdem seu valor.

uma das

P Pode parecer cedo, mas para garantir boas vendas os 

empresários do ramo supermercadista já devem se atentar 

e começar a planejar as ações para a Páscoa 

56 Revista AGAS (janeiro/fevereiro 2017)

©
iS

to
ck

.c
om

/A
nd

-o
ne

repare-se para a época 
mais doce do ano





 d
e

st
aq

u
e

s

58 Revista AGAS (janeiro/fevereiro 2017)

Em uma ampliação da atuação de uma de 
suas submarcas, a Coroa apresenta a nova linha 
de wafers Duni. São quatro sabores: chocolate, 
morango, chocolate com coco e a black, de cho-
colate com baunilha. Eles são comercializados em 
pacotes de 110g. O produto já está à disposição 
para comercialização com varejistas, atacadistas e 
distribuidores de todo Sul e Sudeste do Brasil e 
cada caixa acondiciona 30 pacotes.

A Coca-Cola Femsa Brasil oficializou a comercia-
lização do energético Monster Energy no país. Agora, 
além da distribuição, a comercialização dos energéticos 
também está sob seu controle. Serão distribuídos quatro 
produtos do portfólio nas regiões de atuação da compa-
nhia. Fazem parte da linha: Monster Energy Original, 
Monster Energy Lo Carb, Monster Energy Zero Ultra 
e Monster Energy Assault. Para alavancar a marca, a 
Coca-Cola pretende oferecer o dobro de energético 
pelo mesmo valor da concorrência. Latas com 473ml 
do produto serão vendidas pelo mesmo preço das de 
250ml das demais marcas.

Com as marcas La Frutta e Kitkat, a Nestlé 
promete trazer mais opções aos consumidores a par-
tir de 2017. A La Frutta lança a linha Juice, picolés 
com 35% de suco de fruta.  Disponível nos sabores 
Pera + Laranja + Abacaxi e Açaí + Banana + Mo-
rango. A marca trará ainda o novo pote de 1,5 litro 
de La Frutta sabor Uva + Limão e os potinhos de 
140ml, nos sabores: coco, limão e morango. Outra 
novidade é o sorvete da Kitkat, no sabor chocolate 
com Kitkat Balls em sua formulação. O lançamento 
está disponível em potinhos individuais e também 
em um multipack com quatro unidades.

A fabricante de alimentos para cães e gatos Nutrire 
aumentou a linha de produtos direcionados aos felinos. 
Uma novidade é a marca Bancat, que pretende ser uma 
opção mais barata, porém completa. O alimento tem 
26% de proteína e conta com taurina em sua composição, 
aminoácido que auxilia no cuidado com a visão e o coração 
dos animais. Já a linha Monello Cat Carne lançou o sabor 
Fígado Select para gatos adultos. Como diferencial, os 
lançamentos da Nutrire são produtos com características 
naturais, sem corantes e aromatizantes artificiais. 

COROA Wafer 
Duni é lançado

COCA-COLA Monster 
Energy no Brasil

NUTRIREMais opções
para os felinos

NESTLÉNovidades
para o verão
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Comum no Rio Grande do Sul, a chuva é recorrente pelos pampas – seja 

no inverno ou no verão, raramente passamos muito tempo sem a visita de 

instabilidades no tempo. Saiba como preparar a sua loja para encarar dias de 

chuva e prevenir acidentes com os clientes e até mesmo com a equipeSem escorregões
Prédios inspiram 
cuidados especiais

eve-se manter uma atenção especial aos pré-
dios que abrigam supermercados, uma vez que 

muitos deles são mais antigos e foram adaptados 
para receber as lojas. O consultor de varejo Gus-
tavo Fauth observa que ao longo do tempo podem 

acontecer vazamentos em 
calhas e telhados. Assim 
que o tempo melhorar, os 
reparos imediatos e im-
prescindíveis devem ser 
realizados, evitando cons-
trangimentos e dissabores 
aos clientes das lojas.

Atenção desde a obra
esde a construção do prédio, o piso deve ser 
pensado para uma loja onde trafegarão muitas 

pessoas. Segundo o consultor Gustavo Fauth, deve-se 
ter atenção para a resistência mecânica dele, devido 
ao desgaste que sofrerá, e, principalmente, para as 
questões sanitárias – piso liso, lavável e impermeável 
– e de segurança, ou seja, antiderrapante, mesmo 
molhado e quando estiver mais gasto. “Um alerta é 
quanto ao tipo de material de polimento do piso que 
a loja pode estar usando: cera, por exemplo, que pode 
potencializar os riscos, ainda mais se o piso estiver 
molhado”, completa. 
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Faça-se a luz
ão é raro, principalmente nas instalações 
encontradas no Estado, faltar energia elétrica 
durante tempestades. Os supermercados 
devem contar com recursos extras como 
algumas e suficientes lâmpadas e iluminação 
de emergência. “Essas lâmpadas são equipa-
mentos obrigatórios e exigidos por legislação 
de segurança a partir do PPCI, e devem 
estar ligadas a baterias. Contudo, o ideal é 
um gerador que faça a religação imediata 
da iluminação”, revela Fauth. O consultor 
ainda afirma que a sinalização e a iluminação 
adequadas são sinônimos de segurança.

D

D

Do estacionamento
para dentro da loja

ntre os tipos de conforto que podem ser 
ofertados para os clientes nesta situação, 
de acordo com Fauth, estão o estaciona-
mento coberto, passarela do estaciona-
mento ou do carro até a entrada da loja 
e porta da loja totalmente protegida da 
chuva. “Em casos de forte vento, deve-se 
intervir para que o cliente não se molhe e 
fazer todas as prevenções para que a água 
fique bem fora da loja, utilizando grandes 
guarda-chuvas”, sugere. 
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Segurança de todos 
esmo com todos os cuidados, acidentes ainda 
acontecem. Para evitar, no caso dos colabora-

dores, o ambiente de trabalho já deve estar com sua 
classificação de riscos feita e todos os que trabalham 
devem estar treinados em suas respectivas áreas. 
No caso dos clientes, a maioria dos acidentes se dá 
em quedas ou escorregões, então a prevenção deve 
acontecer por imediata providência por funcioná-
rios treinados. Além disso, deve haver identificação 
dos espaços escorregadios com placas, enquanto o 
lugar não estiver totalmente seco.

Mutirão para 
manter tudo seco

equipe do supermercado deve estar a 
postos para prevenir quaisquer acidentes, 
mantendo o chão seco e o cliente con-
fortável. Segundo Fauth, o ideal é que 
a água não adentre ao estabelecimento, 
interferindo no funcionamento dos pro-
cessos da loja. Ele aponta que a manu-
tenção do chão deve ser feita seguindo 
um processo, que pode ir desde ofertar 
tapetes absorventes e antiderrapantes na 
entrada, parte externa e interna da loja, 
para que a água de capas ou de guarda-
chuvas seja retida neste ponto inicial 
da loja, até oferecer equipamentos que 
permitam o cliente encapar seu guarda-
chuva com sacos plásticos compridos, 
evitando que se espalhe água pela loja, 
entre outras soluções.
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participantes ganharão um kit de produtos a ser 
retirado no supermercado de cada praia.

Neste verão, as empresas parceiras serão Oniz 
Distribuidora, Superpan, ONG Vida Urgente, 
Indústria de Erva Mate Schneider e Cooperativa 
Santa Clara. Graças ao sucesso no verão passado, 
algumas atividades voltarão nesta edição. É o caso 
da oficina Receitas deliciosas com Superpan, em 
que os participantes recebem dicas de culinária 
com pães, de A importância de uma alimentação 
balanceada para o seu pet, com instruções para 
os donos de cães e gatos, realizada pela Oniz com 
apoio da Pedigree e Whiskas e da Oficina do Chi-
marrão Schneider, direcionada às crianças. 

Além de parceira, essa é a terceira vez que a 
Cooperativa Santa Clara, de Carlos Barbosa, atua 
também como patrocinadora oficial do Projeto 
Verão. A empresa manterá o andamento das edi-
ções anteriores e trará a oficina Receitas de Verão 
Santa Clara, com dicas de culinária ministradas 
pelo chef Moises Basso. O foco das atividades será 
a praticidade e elas ensinarão novos usos para os 
produtos da Santa Clara. O diferencial da vez será 
que a empresa entregará de brindes néctares de 
uva Tuo 200 ml.

Entre as novidades estão as oficinas Home 
Care – Mr. Músculo limpeza e repelentes Off, rea-
lizadas pela Oniz com dicas de limpeza e combate 
aos insetos e a palestra Vida Urgente – A flor e a 
borboleta, direcionada às crianças, com instruções 
sobre segurança no trânsito. Além disso, em 2017 
o Projeto Verão será pela primeira vez a sede dos 
sorteios da Nota Fiscal Gaúcha. Serão duas apu-
rações: uma em Imbé, dia 26 de janeiro, e a outra 
em Capão da Canoa, dia 23 de fevereiro.

o Projeto Verão Agas leva conheci-
mento, saúde e lazer para os moradores e veranistas 
do litoral gaúcho. Em 2017, a agenda das atividades 
já está completa e a partir de 11 de janeiro várias 
praias serão palco das atividades. Totalmente gra-
tuitas, as oficinas são tradicionalmente realizadas no 
interior da escola móvel da Associação, uma carreta 
com expansão lateral equipada para cursos e pa-
lestras com até 50 pessoas. 

A estreia do Projeto Verão será em Quintão, 
uma das praias que garantiram público recorde 
diversas vezes para as oficinas da escola móvel. As 
demais localidades que completam o roteiro são: 
Cidreira, Imbé, Capão da Canoa, Capão Novo e 
Atlântida Sul. Serão diversas atividades que agra-
darão a crianças, jovens e adultos. Temas como 
culinária, educação no trânsito e cuidados com 
animais serão abordados e, nesta edição, todos os 

há 8 anos,

A
O Projeto Verão 2017 passará por seis praias e irá trazer 

oficinas que fizeram sucesso nas outras edições e também 

novidades para o público

gas no litoral gaúcho
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passado eu tento implementar na loja e tem dado 
muito certo”, comenta.

Segundo o gerente de Operações do Peruzzo 
Supermercados, Junior Piovesan Somavilla, a for-
mação revelou-se importante tanto para o ramo 
profissional quanto para o âmbito pessoal. “Além 
de se especializar em assuntos relacionados à rede 
supermercadista, com o curso nós conhecemos pes-
soas influentes na área e os colegas viraram amigos”, 
explica. Os laços se estreitaram também com os 
instrutores, depois de dois meses de aulas. Para ele, 
o curso trouxe uma visão diferente em relação aos 
negócios: “Fui adquirindo conhecimentos e mudan-
do várias ideias, graças à experiência que trocamos 
com os professores”.

O aperfeiçoamento profissional é, na opinião 
de Roberta Dal Bem, a parte mais importante de-
senvolvida no GES. Proprietária do Mercado Dal 
Bem Rede Fort, ela gostou muito de ter participado, 
porque os conteúdos poderão aprimorar o serviço no 
supermercado. “Por ser bem específico, o curso todo 
é aproveitado. Uniremos a prática do dia a dia com 
a teoria, para fazer o melhor possível pela empresa”, 
comenta. Para Roberta, se houvesse outros módulos 
focados na área supermercadista, ela com certeza 
investiria na formação novamente.

bela cerimônia, o curso livre de Gestão 
em Supermercados (GES) de Santa Maria formou 
em 11 de novembro a sua segunda turma em 2016. 
Os 26 gestores foram a 29ª turma da história do 
GES. A solenidade contou com a presença de 
colegas e familiares, além do presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo, do representante da entidade 
em Santa Maria, Gilberto Cremonese, autoridades 
locais e líderes do setor supermercadista do Rio 
Grande do Sul.

A aluna Angela Maria Pesamosca conta que o 
curso foi algo totalmente diferente para ela. Formada 
em ciências biológicas, a encarregada do setor de 
padaria da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma 
(Camnpal) aprendeu muito durante os seis meses 
da formação. “O conhecimento que adquiri sobre o 
varejo foi intenso. Além disso, o curso me fez ver os 
problemas na empresa de uma maneira diferente: 
não como empecilhos, mas sim como oportunida-
des”, explica. Ela acredita que o GES irá influenciar 
até mesmo em seu futuro profissional. “O curso me 
trouxe muitas oportunidades. Tudo o que me foi 

em uma

S Em novembro, 26 profissionais concluíram o GES Santa 

Maria e receberam seus certificados. Para os formandos, o 

curso proporcionou conhecimento, experiência e amizades

upermercadistas apostam
em gestão qualificada 
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Próximas turmas do GES
GES Santa Maria: às quintas-feiras, com aulas a 
partir de 13 de abril. Inscrições abertas. Parceria 
com Sindigêneros Santa Maria. 

GES Passo Fundo: às quartas-feiras, a partir de 5 de 
abril. Inscrições abertas. Parceria com Sincogê-
neros Passo Fundo.
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amplas para que todos se sentissem contemplados 
em suas vivências”, reflete o instrutor. 

Resultados práticos

Participante do GES Agas Jovem de 
2016, a diretora administrativa do Supermago, 
Patrícia Machado, de Porto Alegre, revela que 
os cursos GES têm gerado ótimos resultados 
entre os colaboradores da empresa: “Este é 
o segundo ano em que tivemos funcionários 
inscritos no curso, e, pela nossa avaliação, 
só tivemos vantagens tanto para nós quanto 
para o nosso colaborador”. Segundo ela, um 
dos trabalhos de conclusão aplicados no Su-
permago foi o desenvolvido pelo comprador 
Deoclécio Caetano. A partir do aprendizado, 
ele percebeu a importância de ter o controle 
de estoque bem definido, a fim de melhorar os 
processos de inventário do súper. “Foi utilizan-
do o trabalho do Deoclécio que criamos uma 
comissão de gerenciamento de estoque, com 
ele próprio na liderança, administrando essas 
demandas”, conta. Com essa equipe, criaram-
se novos procedimentos que abrangem desde o 
pedido até o recebimento dos produtos, além 
do controle de trocas e quedas, e, por fim, da 
formulação de preços para ir às gôndolas para 
o cliente final. 

E este não foi o único trabalho que ganhou 
os corredores do Supermago, conta Patrícia: 
“Em 2015 tivemos a Karina, que hoje é gerente 
trainee, com a implementação de um novo pro-
jeto de atendimento ao cliente, a ser aplicado 

tradição dos anos anteriores, para 
encerrar o ciclo de formação de 2016, os alunos 
envolvidos nas três edições dos cursos GES deste 
ano – Porto Alegre, Santa Maria e Agas Jovem – 
tiveram de produzir um plano de negócios como 
trabalho de conclusão. Para o instrutor Airton Dória, 
este trabalho foi projetado de maneira que contem-
plasse a realidade dos participantes: “Acreditamos 
que quem participa do GES está com o foco de se 
munir de ferramentas de gestão para um melhor 
gerenciamento da empresa onde atua”. 

Dória afirma também que os trabalhos obje-
tivavam a revisão do que foi aprendido ao longo 
do curso, unindo-se à prática e networking entre 
os participantes. “Entre os temas, eles poderiam 
escolher desde a estruturação de alguma nova 
atividade da empresa, como a implementação de 
uma filial, até a criação de estratégias para avanços 
organizacionais, como uma análise de Marketing 
ou de target de mercado. Deixamos as opções 

seguindo a

Q
Os cursos GES, ao visarem à 

realidade supermercadista em 

seu conteúdo programático, 

também preveem que esses 

conhecimentos sejam aplicados 

pelos alunos. Confira como 

alguns dos participantes 

estão fazendo a diferença nas 

empresas com o aprendizado 

da formação

uando a teoria
vira a prática
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O controle de estoque foi 
implementado a partir de 

um trabalho do GES
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diretamente no check-out. Avançamos bastante 
no nosso relacionamento com o consumidor”. 
Patrícia avalia como muito relevante e assertivo 
o curso GES, principalmente por oportunizar 
troca de experiências com outras pessoas, com 
vivências semelhantes no mesmo setor. 

Conhecendo o segmento

E a formação também ajuda quem precisa 
se familiarizar com o segmento de varejo super-
mercadista. É o caso do auxiliar administrativo do 
Supermercados Guarapari, de Viamão, Luiz Antônio 
Pereira, que é advogado por formação e está em 
processo de inserção na empresa: “Encontrei no 
GES Agas Jovem uma forma de contatar pessoas 
com esta mesma vivência e aprender mais sobre 
supermercados, que representa um setor muito 
importante e de alta complexidade”. 

O trabalho de conclusão de Pereira debateu 
a implantação de um centro logístico para o su-
permercado, a fim de agilizar o abastecimento das 
unidades. “Contudo, enquanto eu ia produzindo o 

meu plano, percebi que vários aspectos deveriam ser 
ajustados antes mesmo de considerarmos um CD”, 
conta. Então, para dar continuidade ao trabalho, ele 
trouxe os desafios pautados pelo seu projeto para 
dentro da empresa, implementando um controle de 
prevenção de perdas e de estoque, para assim ter 
uma ideia melhor do impacto de adquirir um centro 
logístico próprio. “O meu trabalho de conclusão, 
assim como toda a formação que obtive no GES, 
será muito útil para a expansão da rede que estamos 
projetando. Foi um ótimo curso, principalmente 
por ser pautado na flexibilidade e no networking 
entre os participantes”, completa. 

Divulgação/Supermercados Guarapari

Di
vu

lg
aç

ão
/A

ga
s

No Guarapari, 
os ex-alunos do 
GES trouxeram 
novidades para 
as lojas

Para o encerramento do curso, os participantes 
do GES Agas Jovem foram convidados a visitar a 
fábrica matriz de sucos, vinhos e espumantes da 
Cooperativa Vinícola Nova Aliança, em Flores da 
Cunha, na serra gaúcha, em 25 de novembro. Os 
gestores foram recepcionados pela diretoria da 
cooperativa, e então seguiram para visita técnica, 
observando detalhes da gestão da Nova Aliança, 
como os processos de recebimento de frutas, a 
produção de bebidas e o envase e distribuição. A 
visita terminou com uma degustação dos produtos 
da empresa, além de um momento de confraterni-
zação e networking entre os presentes. Atualmente, 
a Nova Aliança conta com mais de 900 famílias 
associadas, produzindo em distintas regiões gaúchas 
ideais para o cultivo de videiras.

GES Agas Jovem encerra ciclo de 2016

O curso, que nasceu com a proposta de  
capacitar jovens lideranças do setor, teve a 
apresentação dos seus trabalhos finais no dia 13 
de dezembro. Foram elaborados trabalhos que 
contemplassem um plano de negócio aplicável à 
realidade das empresas. Agora, com as aprovações, 
os 23 alunos do grupo esperam pela solenidade de 
formatura, que acontece em 21 de março. 
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Olegário Araújo Diretor da consultoria Inteligência em Varejo

dia a dia, discutimos a Internet das 
Coisas, sequestro virtual de computadores e celula-
res, hiper-realidade e robôs que se relacionarão com 
seres humanos. Há uma mudança na percepção 
de tempo e espaço por parte das pessoas. Tudo 
ocorre em alta velocidade e na palma da mão. A 
tendência é de fragmentação, descentralização, 
individualização, mas também de cocriação e 
compartilhamento. O mundo é líquido, como 
diz o filósofo Zygmunt Bauman. Os varejistas 
constatam o acirramento da concorrência, a re-
dução do tíquete médio, da área de influência da 
loja e da rentabilidade. Lidam com o desafio de 
serem multiformato, multinegócio, multitelas e 
omnicanal. Tudo isto junto com as mudanças de-
mográficas e econômicas. Por isso, em tempos de 
transformação e incerteza, um “GPS” para atuar 
neste cenário é vital.  

 
Conheça e empodere os clientes-chave – Estamos 
saindo de uma situação na qual era possível ser 
tudo para todos. Isto não é deixar de atender todos 
os clientes, mas ter a clareza de que a marca da va-
rejista tem como público-alvo primário um deter-
minado grupo de clientes ou de atender de forma 
prioritária uma missão de compra bem definida. 
Na prática, os clientes, com base na localização 
e tamanho das lojas, sortimento, comunicação, 
atendimento e entrega, já fizeram suas escolhas. 
A única diferença é que a maioria das organizações 
desconhece seus clientes e preferências. Muitas 
empresas estão implementando programas de 
lealdade ou de coalisão. O importante é ter como 
objetivo conhecer o seu shopper, estabelecer um 
relacionamento, engajá-lo com a sua marca e 
recompensá-lo. Retenção é a palavra-chave.

no nosso Empodere os funcionários – Seus funcionários fa-
zem parte da nova geração de consumidores. Eles 
também conhecem muito da operação e ouvem os 
clientes. Crie métodos para escutá-los, elabore um 
projeto-piloto, transforme suas ideias em plano de 
ação, meça o resultado, faça ajustes, amplie para 
toda a organização e reconheça os funcionários 
por suas ideias. Crie ou fortaleça o sentimento de 
pertencimento e de trabalhar para um propósito 
que tenha significado para as suas vidas.

 
Tendências – Sua empresa acompanha as mudanças 
no comportamento do consumidor/shopper, con-
corrência, fornecedores, produtos consumidos e a 
forma de interação com sua organização, revendo 
processos, sortimento, exposição e comunicação?

 
Painel de gestão – William Edwards Deming disse: 
“Não se gerencia o que não se mede, não se mede 
o que não se define e não se define o que não se 
entende, e não há sucesso no que não se gerencia”. 
Defina indicadores essenciais relacionados com no 
máximo cinco questões estratégicas do negócio e os 
acompanhe continuamente para identificar lacunas 
e atuar na melhoria dos processos, satisfação dos 
clientes e rentabilidade/produtividade. 

Reflita sobre:
- Quem é o seu cliente primário, sua jornada de 
compras, os pontos de contato com a marca, o que 
valoriza no que se faz e o que não valoriza?
- A sua marca significa o que e para quem? A pro-
posição de valor permeia todos os níveis  e depar-
tamentos da organização de forma mensurável?
- A empresa reconhece a contribuição dos colabo-
radores no cumprimento da proposição de valor?
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um queridinho de um público 
aficionado por churrasco – o pão de alho –, a Santa 
Massa se tornou uma constante na mesa do consu-
midor gaúcho – configurando, assim, um item de 
alta rotatividade nas gôndolas dos supermercados. 
De acordo com o diretor comercial e fundador da 
empresa, César Alexandre Pereira, a Santa Massa 
nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Santa 
Cruz do Rio Pardo, quando ele e seu irmão, Fernan-
do Pereira, já proprietários de padarias, perceberam 
que o consumo de pão francês para o churrasco 
estava diminuindo em função do surgimento do pão 
de alho pronto. “Então, em 2009, fomos investigar 
este produto e desenvolvemos uma receita própria 
para vender nas padarias”, conta Pereira. Em pouco 
tempo, o pão de alho pronto se tornou um sucesso 
na cidade e região de Santa Cruz do Rio Pardo: “E 
foi em 2011 que decidimos partir para a fabricação 
em escala industrial, montando uma fábrica de pão 
de alho na cidade”. 

Segundo Pereira, o diferencial da empresa foi 
apostar em um produto bastante diferenciado em 
relação aos concorrentes, com uma receita com 
gostinho de caseira, mas com a capacidade de ser 
reproduzida industrialmente. Para sair do mercado 
restrito no interior de São Paulo, Pereira recorda 
que a empresa teve que vencer o desafio de se inse-
rir e ganhar a confiança do setor supermercadista: 
“Tivemos o cuidado de pautar o nosso trabalho 
em projetos constantes de degustação, aliado a 
um modelo de distribuição via representantes, 
atendendo do pequeno ao grande cliente, com 
a mesma eficiência e qualidade de serviços”. Ele 
avalia ainda que a passagem do histórico do pe-
queno varejo, com as padarias, para uma realidade 
de indústria, agora como fornecedor para o setor 
de serviços, tenha sido o maior desafio enfrentado 
pela empresa na sua história. 

A partir de então, ele revela que a empresa 
está em uma boa fase, principalmente por ter 
apostado em um desenvolvimento gradual e 
responsável. “O nosso crescimento aconteceu de 
forma espiral, partindo do interior do estado de 
São Paulo, depois passando pelo Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul”, comenta. O maior 
destaque de vendas vai para o Rio Grande do Sul, 
em função do alto consumo de carnes desse Esta-
do: “A nossa empresa foi a primeira a comercializar 
o pão de alho industrializado no Rio Grande do 
Sul, e o consumidor reconhece esse pioneirismo 
da marca na região”. O diretor ainda destaca que 
o consumidor final foi conquistado por um bom 
produto e com características únicas: “Além disso, 
fisgamos o varejo através de um serviço de aten-
dimento de qualidade, investimento no ponto de 
venda e ações constantes para gerar conhecimento 
e experimentação do produto”. 

E a recessão? De acordo com Pereira, a Santa 
Massa está colhendo os bons frutos do setor de 
panificação, além de aproveitar uma peculiaridade 
dos padrões de consumo do último ano. “Entende-
mos que, com a crise, as pessoas passaram a ficar 
mais em casa para celebrar com amigos e família, 
usufruindo menos com alimentação fora de casa, 
e comprando mais itens para fazer as refeições em 
casa, em função da economia nos súperes. Isso nos 
favorece”, completa. 

a  posta no pão com alho

Criada em 2009, a Santa Massa apostou no pão de alho pronto para assar, 

acertando em cheio na inovação que acrescenta praticidade e um sabor 

especial à refeição mais popular entre os gaúchos: o churrasco

ao produzir
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adquirida no mercado 
Santos, em Tramandaí, José Reni Milanezi desco-
briu o ofício que seria o seu sustento. Ele atuava 
no ramo varejista desde pequeno, na década de 
1980, ao lado do pai. Mas foi em 1998 que o 
jovem resolveu abrir o próprio negócio, criando 
a marca Superbom. A primeira loja possuía um 
espaço de 450 metros quadrados, na avenida Pa-
raguassú, centro de Imbé. Com um mix variado, 
o supermercado contava com 12 colaboradores, 
que focavam seus esforços em um atendimento 
diferenciado, principalmente nos setores de pa-
daria, açougue, hortifrutigranjeiros e de cereais. 
Em 2003, a área de vendas foi ampliada para 800 
m2, ofertando também novidades nas categorias e 
linhas de produtos, além de novas marcas. 

Seis anos depois, o empreendedor viu a 
oportunidade de expandir o negócio. Localiza-
da também na Avenida Paraguassú, a filial da 
empresa atende o público da praia de Mariluz. 
“Queríamos ficar mais perto dos nossos clientes, 
atendendo também a população daquela região”, 
expõe o empresário. Inicialmente, o supermer-
cado possuía 400 m2 e 16 funcionários, com 
sortimento semelhante ao da loja matriz. 

Com o passar dos anos, Milanezi decidiu 
melhorar ainda mais a estrutura de seus dois em-
preendimentos no litoral norte. Na reforma, rea-
lizada em 2012, a loja matriz ganhou mais espaço, 
passando a compreender 1,5 mil quadrados. No 
mesmo ano, foi ampliada ainda a filial de Mariluz, 
que passou a abranger 600 m2. As mudanças trou-
xeram novidades para o mix do Superbom, que 
recebeu novos produtos, inclusive com a expansão 
do setor de refrigerados e congelados. “Era neces-

sário enfrentar a concorrência, que estava chegan-
do na cidade. Buscamos criar espaços melhores 
para os clientes”, revela Milanezi. Atualmente, a 
empresa conta com 105 colaboradores, sendo a 
maioria (84) deles na matriz. Alguns diferenciais 
da rede, segundo ele, são o bom atendimento e o 
preço competitivo: “Além disso, na matriz há um 
bom espaço para estacionamento dos clientes”.

Em função da crise do governo estadual, que 
não está pagando os salários do funcionalismo 
em dia, o empreendedor diz que o volume de 
compras caiu nos últimos meses. “Infelizmente, 
trabalhamos com a redução de margem para forçar 
o giro de alguns itens. Isso fez com que as vendas 
se mantivessem nos mesmos patamares de anos 
anteriores”, explica. O pagamento do 13º salário, 
segundo ele, influenciou na virada de ano. “O atra-
so representa prejuízo para as vendas no período 
das festas”, avalia. 

Em dezembro, o empresário realizou a con-
tratação de 40 vagas temporárias, com atuação 
até fevereiro de 2017. O objetivo dele é se 
manter competitivo no mercado, trabalhando 
para a retomada do crescimento. “No restante 
do ano, tivemos um aumento de 5% no volume 
normal de vendas. Há planos para novas lojas, 
mas no longo prazo.” 

T Bom atendimento e preços 

competitivos são alguns 

diferenciais dos supermercados 

Superbom, localizados no centro 

de Imbé e na praia de Mariluz

na experiência
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no litoral norte
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Edina Fassini Assessoria jurídica da Agas

reflexiva é o novo que 
incorpora e desincorpora a tradição. Diante desta 
constatação, há a necessidade de atualizar, regula-
mentar e padronizar as atividades que envolvem 
a manipulação de produtos de origem animal no 
comércio de alimentos do Estado do Rio Grande 
do Sul. Buscando solucionar divergência em re-
lação às competências e às responsabilidades de 
fiscalização e inspeção sanitária, foi publicado o 
Decreto nº 53.304 de 24 de novembro de 2016, 
(DOE de 25-11-2016) que altera o anexo do De-
creto 23.430/1974, que regulamenta a promoção, 
proteção e recuperação da saúde pública. 

O atual decreto estabelece os requisitos e as 
exigências para o funcionamento, licenciamento, 
fiscalização e controle dos estabelecimentos que 
exerçam a atividade de comércio atacadista e va-
rejista nos segmentos de açougue e fiambreria, em 
conformidade com as demais disposições legais, 
regulamentares e técnicas, federais e estaduais.

Esclarece o texto legal que o fracionamento, 
o porcionamento e a moagem de carnes resfria-
das, vísceras resfriadas em geral, queijos, fiam-
bres, e demais produtos de fiambreria, já inspe-
cionados na origem pelos órgãos competentes, 
para a sua comercialização, constituem atividade 
privativa dos minimercados, dos supermercados, 
dos hipermercados e dos açougues, sendo proi-
bido a estes qualquer atividade industrial ou o 
abate de animais.

Dessa forma, estes estabelecimentos po-
dem ser classificados em estabelecimentos do 
tipo AI e tipo AII e deverão adotar sistema 

a modernidade de controle de identificação de origem e de 
procedimentos operacionais padrões. Ainda, os 
produtos embalados na origem ou fracionados e 
reembalados no estabelecimento (autosserviço) 
deverão atender às exigências de rotulagem geral 
– RDC 259/02, Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Além das definições já estabelecidas no De-
creto, são diversas as questões controvertidas em 
relação ao tema, razão pela qual será publicada 
Portaria pela Secretaria Estadual da Saúde para 
dirimir dúvidas e harmonizar procedimentos. 

Nesse sentido, chamamos a atenção para o 
momento de transição, destacando alguns pontos:  
a) empresas que já operam com o SIM ou em 
outro modelo de inspeção podem continuar com 
suas atividades de fracionamento, porcionamento, 
etc. atendendo aos procedimentos estabelecidos 
pelos serviços de inspeção aos quais estão vin-
culadas; b) para as demais empresas, recomen-
damos que somente atuem no tipo de operação 
pelo qual optaram: Tipo AI ou AII, após estarem 
devidamente adequadas ao novo Decreto, tanto  
estruturalmente quanto em relação ao registrado 
no alvará sanitário a ser emitido pelo município 
de localização da loja. Ou, em não atendendo às 
disposições previstas no Decreto e não estando 
vinculada a outro serviço de inspeção, é possível 
o fatiamento, fracionamento e porcionamento de 
produtos de origem animal, bem como a moagem 
de carne, somente na presença do consumidor.   

Consulte na íntegra o texto do decreto no site 
institucional da Agas: www.agas.com.br.

ova viabilidade ao varejoN
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Fernando Yamada Presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) da Gestão 2015-2016

de 2017 se aproxima, e com ele, a expectativa 
de retomada de crescimento do país. O setor super-
mercadista vem enfrentando muitos desafios para 
manter seus investimentos e aumentar suas vendas.  
Os últimos dois anos não foram fáceis, mas mesmo 
em ritmo reduzido, os empresários continuaram 
investindo e acreditando em dias melhores, como 
mostra nosso último Índice Nacional de Vendas, 
que acumula alta de 1,16% de janeiro a outubro.

Minha gestão na Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), juntamente com a nossa 
diretoria, está chegando ao fim, mas desde que 
assumi como presidente da entidade tinha um 
objetivo: fortalecer as 27 associações estaduais 
de supermercados e, por consequência, um alto 
relacionamento institucional com as coirmãs e 
as instâncias governamentais. E por meio desse 
relacionamento, ao longo dos últimos quatro anos 
tivemos importantes conquistas: desoneração e 
ampliação da cesta básica, desoneração e isonomia 
da carne, ampliação do Finame para equipamentos 
não motorizados, regulamentação dos meios de 
pagamento, salvaguarda do vinho, comercialização 
de bebidas alcoólicas em vias de acessos às rodovias, 
entre outras conquistas. 

A criação da União Nacional de Entidades 
do Comércio e Serviços (Unecs) foi o maior salto 
institucional que somou forças para lutarmos uni-
dos por um clima de negócio mais simples, mais 
moderno para nossas empresas.

Neste ano de 2016 tivemos encontros com 
o governo por meio de seus ministros, Henrique 

o ano Meirelles, da Fazenda; Eliseu Padilha, da Casa 
Civil; Ronaldo Nogueira, do Trabalho, e com o 
próprio presidente Michel Temer. Levamos a 
todos importantes demandas para dar mais flexi-
bilidade e segurança ao empresário e ao trabalha-
dor, como a modernização da CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho), com a aprovação urgente 
da Lei da Terceirização (PLC30/2015) e a Lei 
do Trabalho Intermitente (PL 3.785/2012). Esta 
última, pelos cálculos da Unecs, tem o potencial 
de criar mais de 3,1 milhões de postos de trabalho 
no comércio e serviços. 

Nosso objetivo é simplificar. Precisamos 
de uma gestão menos burocrática e eficiente. A 
Unecs, da qual a Abras faz parte, está atuando 
junto à Frente Parlamentar Mista em Defesa do 
Comércio, Serviços e Empreendedorismo (Frente 
CSE) para que sejam aprovadas, com urgência, 
todas essas medidas.

Queremos permitir o maior índice de em-
pregabilidade, maior renda e aumentar o consu-
mo. E acreditamos que com a união de todos os 
empresários dos setores de comércio e serviços, 
com a coordenação da Abras, aliadas às nossas 
associações estaduais de supermercados, incluindo 
a nossa grande parceira, a Associação Gaúcha de 
Supermercados (Agas), vamos conseguir colocar o 
Brasil na rota do crescimento.

E, para o próximo ano, precisamos continuar 
o trabalho e manter o otimismo e a esperança. 
Esse sentimento nos ajuda a visualizar novas opor-
tunidades e nos incentiva a traçar estratégias para 
mantermos nossas lojas em crescimento.

Rota do
crescimento
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Raymundo Renero Beltrame Neto – Santa Maria
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