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Simplificação é a
palavra-chave

movimentos de consumo do 
ano já começam a mostrar o que será tendência ao 
longo deste 2018, com atenção aos detalhes e muito 
trabalho para os varejistas. Estamos concluindo a ta-
bulação do Ranking Agas do ano passado, que vai ma-
pear o desempenho do segmento e destacará as em-
presas que se diferenciaram em 2017 no Rio Grande 
do Sul. Se é verdade que o setor supermercadista 
se caracteriza pela criatividade e agilidade no tempo 
de resposta aos anseios dos consumidores, também 
é inegável que, neste momento, a simplificação dos 
processos e serviços é a palavra de ordem.

O índice de perdas médio no segmento está em 
2,1%, por isso atuar na prevenção de erros, furtos, 
quebras e desperdícios é a melhor forma de rentabi-
lizar as empresas sem depender de fatores externos. 
O acerto no mix é outro ponto fulcral para o sucesso 
do varejo atualmente: o sortimento não precisa ser 
tão grande, e sim, inteligente. O sucesso das vendas 
está relacionado a poupar tempo do consumidor e 
à boa relação custo/benefício. A venda está cada 
vez mais concentrada em poucos itens: 30% dos 
produtos concentram 80% dela.

os  primeiros Atentos a todas essas tendências e mudanças, 
estamos fortalecendo em 2018, na Agas, os comitês 
técnicos coordenados pelos nossos diretores. Com 
reuniões mensais, os grupos Jurídico, de Prevenção 
de Perdas, de Tecnologia da Informação e de Recur-
sos Humanos têm promovido debates de alto nível 
e a troca de informações, boas práticas e processos 
entre os associados. Há resultados notáveis que 
atribuímos a esses Comitês, que garantem a troca de 
conhecimentos em áreas específicas das empresas. 
Afinal, a figura do “faz-tudo” está cada vez mais em 
desuso, porque o varejo precisa de especialistas, de 
profissionais dedicados em cada área.

A Agas encerrou com grandes resultados o 
seu Projeto Verão 2018, que levou a escola móvel a 
cinco praias gaúchas com oficinas e cursos gratuitos. 
Agora, o foco segue na capacitação de líderes e cola-
boradores (teremos três turmas do GES em 2018), 
mas também nos grandes eventos que são a mola 
propulsora de toda a nossa atuação: em abril, a festa 
de coroação do Ranking Agas; em junho, a Infoagas, 
dedicada às questões de tecnologia; e, em agosto, a 
grande ExpoAgas 2018. Esperamos vocês!
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a busca constante por aperfeiçoamento, 
somada à dedicação e à confiança, faz de 
Rachel Maia uma das executivas mais com-
pletas e respeitadas do País. CEO da Pandora 
Brasil, a profissional conta como driblou o 
preconceito, fala de projetos e como as mu-
lheres podem ter êxito em suas carreiras.
Palestrante da mais recente edição da Ex-
poAgas, Rachel destaca ainda a importância 
do conhecimento e do empoderamento 
feminino no mercado de trabalho, que 
ainda remunera melhor os homens do que 
as mulheres. Outro dado apresentado pela 
palestrante durante sua fala no Agas Mulher 
se refere à participação das mulheres em 
cargos executivos: para cada 100 postos no 
Brasil, 15 são ocupados por mulheres – as 
negras representam 1%. Como faz parte 
desse mínimo contingente, Rachel usa sua 
posição e suas palestras para motivar outras 
mulheres a lutarem e conquistarem mais 
espaços de destaque dentro das empresas 
e brilharem em suas carreiras. 
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REVISTA AGAS Apesar do aumento do número 

de mulheres no mercado de trabalho, a 

remuneração feminina ainda é 23% menor do 

que a masculina e a quantidade de mulheres 

em cargos executivos ainda é muito pequena. 

Como é possível virar esse jogo?

RM Acredito que cada um deve ser 
protagonista da sua própria história. 
Estudar e buscar conhecimento é 
fundamental: consigo representar e 
explicar os desempenhos da empresa 
em termos econômicos, financeiros e de 
performance, me preparei para isso. Mas 
não para por aí; as mulheres devem se 
autoempoderar, acreditar 
em si mesmas. É um mindset, “sou 
mulher e vou lutar por tal”.
Hoje sei que represento a diversidade. 
Em minhas apresentações, conto um 
pouco sobre a minha trajetória, sobre 
os desafios e conquistas que me 
fizeram chegar até a posição em que 
estou, e também o que eu pude aprender 
com tudo que vivi. 

A ”“Me sinto precursora de um movimento 

de transformação para este cenário e 

isso me faz feliz, mas não podemos ser 

medíocres ao aceitar a diversidade. A fala 

deve preceder a ação.

REVISTA AGAS A senhora é mulher, 

negra, brasileira e uma das referências no ramo 

como CEO. Como a senhora conseguiu se 

tornar essa grande executiva? Houve muita 

dificuldade e preconceito?

RM Sempre vão existir pessoas que 
olham para a cadeira de cima e pensam 
que poderia ser delas, mas muitas outras 
vão te olhar com admiração. 
Em salas de reuniões, quando sou 
a única mulher, olhares me questionam 
porque eu estou ali, mas quando saio de 
casa minha preocupação está muito 
mais para a maestria na forma como vou 
conduzir o meu business e expor meu 
conhecimento, e menos com os olhares 
de julgamento. Dependendo da 
forma que você sai de casa, você 
potencializa algumas coisas. Me sinto 
precursora de um movimento de 
transformação para este cenário e isso 
me faz feliz, mas não podemos ser 
medíocres ao aceitar a diversidade. 
A fala deve preceder a ação.

luta por espaço 
depende de atitude

(março/abril 2018) Revista AGAS 06/07



REVISTA AGAS Quando a senhora começou a 

trabalhar na Tiffany, havia uma desconfiança 

com seu trabalho?

RM Tive portas abertas por pessoas 
que me olharam sem preconceito. Eu 
estudo muito e corro atrás de muito 
conhecimento. Eu faço todos 
os anos diferentes cursos em Harvard, na 
FGV e em outras grandes instituições. 
Acredito que conhecimento é poder 
e, por isso, leio muito, acompanho as 
novidades do mercado e converso muito 
com pessoas que estão ao meu redor, 
além de manter os negócios como meu 
principal mindset. Acredito que 
esses foram os fatores que me fizeram 
trilhar uma trajetória muito positiva 
dentro da joalheria.

REVISTA AGAS A senhora costuma falar no 

empoderamento feminino em suas palestras. 

Como uma mulher pode realmente ter êxito em 

sua atividade?

RM Conforme pontuei nas respostas 
anteriores, não podemos contar 

exclusivamente com a sorte. Você deve 
se preparar e se estruturar para que 
o sucesso venha como consequência. 
Nenhum desafio ou preconceito velado 
jamais me intimidou.

REVISTA AGAS A senhora sempre destaca a 

importância do conhecimento. Como a Pandora 

incentiva o crescimento de suas funcionárias?

RM Nossas vendedoras trabalham nas 
lojas durante a semana, 6 horas por dia, e 
em finais de semana 8 horas por jornada. 
Esse tipo de escala de horas de trabalho 
possibilita que nossas colaboradoras e 
colaboradores possam realizar cursos e 
possam se dedicar aos estudos. 
Nós ainda oferecemos outros 
benefícios aos nossos colaboradores, 
proporcionando uma jornada de trabalho 
prazerosa e abrindo espaço para outras 
atividades, como, por exemplo, day 
off no dia do aniversário. Continuamos 
oferecendo vale-alimentação mesmo nos 
casos de afastamento (por motivos de 
saúde, por exemplo).
Sabemos que as cargas horárias no 
varejo são altas, sobrecarregando a vida 
pessoal. No nosso escritório, oferecemos 
a vantagem do Early Friday – nas sextas- 
feiras, nossos colaboradores conseguem 
finalizar o expediente às 16h, permitindo 
também nesse caso que se dediquem às 
suas atividades, como de crescimento 
pessoal, de estudo e de aprendizagem.  

REVISTA AGAS A senhora trabalha na 

ONU Mulheres e integra a campanha HeForShe. 

Recentemente, disse que estava 

preparando um projeto voltado para a 

capacitação de jovens mulheres 

da periferia para o varejo. Já há uma data para 

esse projeto ser colocado em prática? E 

como vai funcionar?

RM Iniciamos o planejamento das 
atividades desse projeto em setembro 
de 2017. Neste ano, o projeto já estará 
rodando e capacitando jovens junto a 
uma instituição de ensino.

“As mulheres devem se autoempoderar, 

acreditar em si mesmas. É um mindset, ‘sou 

mulher e vou lutar por tal’.”
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Morre o empresário Raul Randon 
Morreu no dia 3 de março, em São Paulo, o empresário Raul Anselmo Randon, 
fundador do segundo maior polo metalomecânico do Brasil e de indústrias 
produtoras de queijos, maçãs e azeites, na Serra gaúcha. Ele tinha 88 anos e 
estava internado no Hospital Albert Einstein. Neto de imigrantes italianos, 
era considerado um visionário e um trabalhador incansável. Sua trajetória de 
sucesso foi contada no documentário Viver e Acreditar, lançado no ano passado. 
O enterro aconteceu na cidade de Caxias do Sul. Raul Randon foi recentemente 
entrevistado pela Revista Agas. Um pouco de sua visão de mundo pode ser 
conferida na edição 334, de novembro/dezembro de 2017. Hoje, seus cinco 
filhos administram o negócio da família.
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Sorteios da promoção 
Guri de Sorte
A Rede Vivo encerrou mais uma ação de sucesso: a promoção Guri 
de Sorte. Durante a campanha, que teve duração de seis meses 
e contou com a participação do Guri de Uruguaiana como ga-
roto-propaganda, foram distribuídos mais de 2 milhões de cupons 
para os clientes concorrerem a 3 Fiat Mobi (um por região), além 

de TVs, máquinas de lavar e geladeiras. Para 
participar, o cliente que fizesse compras acima 
de R$ 50 ganhava um cupom para concorrer. E as 
chances de ganhar mais aumentavam ao comprar 
produtos das marcas participantes da promoção 
ou ao realizar o pagamento das compras com o 
Cartão Rede Vivo Siga Cred. Os sorteios foram 
realizados nos dias 3, 7 e 10 de março, em três 
diferentes regiões.

Comercial Zaffari: 
novo conceito
A Comercial Zaffari do Bella Città Shop-
ping, em Passo Fundo, apresentou em 
fevereiro sua nova loja conceito. Com 
aproximadamente 2,6 mil m², a unidade 
aposta em tecnologia, conveniência e 
um mix diversificado. A entrada com 
produtos vivos como flores, frutas, ver-
duras, legumes e hortaliças torna mais 
alegre a jornada de compras e agrega 
conveniência. Todo o mix de produtos foi 
reestruturado e ampliado, principalmente 
nos setores de produção própria como 
a padaria e a confeitaria e de produtos 
frescos. O conceito de self-service e de 
fast food foi incorporado a modernas ilhas 
que oferecem aos clientes desde pizzas 
e alimentos para consumo e preparação 
imediato até a culinária japonesa atenta 
aos exigentes padrões de qualidade. Essa é 
também a primeira loja de Passo Fundo a 
contar com a tecnologia de self check-out. 
São seis caixas onde os próprios clientes 
registram e pagam suas compras.

Walmart transforma 
mais quatro lojas
A multinacional Walmart inaugurou mais quatro supermercados reformados 
no Rio Grande do Sul. As operações eram da bandeira Nacional e passaram 
a ter o nome e o conceito que a rede usa nos Estados Unidos. As novas 
unidades ficam em São Gabriel, Dom Pedrito, Ijuí e São Borja. Segundo a 
empresa, não há novas reformas previstas por enquanto. A bandeira Nacional 
será extinta, assim como a marca Big - os hipermercados da rede também 
estão sendo transformados. Nos hipermercados, já houve a reforma em Novo 
Hamburgo, Cachoeirinha e a loja da avenida Sertório, em Porto Alegre.
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Abertura 
da safra de uva  
A cidade de Nova Pádua foi escolhida 
como palco do Ato Oficial de Abertura 
da Colheita da Uva no Rio Grande do Sul 
- Safra 2018, no dia 27 de janeiro. A sole-
nidade ocorreu nos vinhedos da Boscato 
Vinhos Finos e contou com as presenças 
do governador do Rio Grande do Sul, 
José Ivo Sartori, do secretário estadual da 
Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani 
Polo, do presidente do Instituto Brasileiro 
do Vinho (Ibravin), Oscar Ló, além de 
parlamentares estaduais e federais e de 
outros representantes de entidades seto-
riais. Nesse ano deverão ser colhidas cerca 
de 600 mil toneladas da fruta, destinadas 
ao processamento. 

Súper sem caixas 
registradoras
A Amazon abriu sua loja 
de conveniências sem 
caixa registradora no dia 
22 de janeiro, depois de 
mais de um ano de testes, 
avançando em um expe-
rimento que pode alterar 
consideravelmente o va-
rejo físico. A loja, sediada 
em Seattle, conhecida 
como Amazon Go, confia 
em câmeras e sensores 
para acompanhar o que os clientes retiram das prateleiras e 
o que devolvem. As caixas registradoras e filas de pagamento 
se tornam supérfluas: os clientes são cobrados após deixarem 
a loja usando o cartão de crédito registrado.

Nova Rede Vivo em 
São Francisco de Assis
A Rede Vivo Supermercados inaugurou em janeiro a sua primeira 
filial em São Francisco de Assis, na Região das Missões, sendo o 24º 
supermercado da rede, nascida em Santa Maria. Com área de vendas 
de 1,1 mil m² e 85 vagas de estacionamento, a loja oferece um mix de 
produtos e serviços completo: padaria, açougue, mercearia, higiene, 
bebidas, limpeza, pets e hortifrúti. O novo empreendimento gerou 55 
empregos diretos no município. A unidade fica na Av. 13 de Janeiro, 
1606, na região Central da cidade.
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Rede GrandeSul 
entrega carro e moto
A Rede GrandeSul, de Porto Alegre, concluiu em janeiro sua 
campanha de aniversário de dez anos. Com a promoção, os 
clientes das lojas GrandeSul concorreram a dois automóveis 
Fiat Mobi e oito motos Honda CG 125i Fan. A entrega dos 
prêmios aos ganhadores foi efetuada pelo presidente da Rede, 
Danilo Tiziani, e pelo diretor do Super Lunardelli, Geovane 
Lunardelli, após jantar de confraternização que congregou 
diversos convidados, associados, parceiros e o presidente da 
Agas, Antônio Cesa Longo.

Unisuper abre filial 
em Alvorada
O Supermercado Sorriso Unisuper inau-
gurou mais uma filial em Alvorada no 
dia 16 de março, na Av. Getúlio Vargas, 
nº4287. Com 1,4 mil m² de área de venda 
e estacionamento coberto, a loja gera 70 
novos empregos na cidade e conta com 
centro comercial agregado. Cafeteria, 
farmácia, agropecuária, estética, loja de 
chocolates e de roupas infantis e corres-
pondente bancário atenderão no local. 
O açougue tem como diferencial carnes 
de novilhos selecionados, e a padaria, 
uma extensa variedade de pães e tortas. 
Os administradores da unidade são Jolci 
Mainard e Miriam Prediger Mainard.
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Informações: eventos@agas.com.brAgenda de eventos

24 de abril 
Ranking Agas 2017
Grêmio Náutico União, em Porto Alegre

22 de maio
Jantando com a Agas
Park Hotel Morotin, em Santa Maria

6 de junho
InfoAgas
Salão de Convenções Fiergs, em Porto Alegre

Carlos Nejar na 
série “Dicionários”
Em sua 13ª edição, a 
série Dicionários abor-
da a obra de Carlos Ne-
jar. O livro nominado 
“Carlos Nejar - Um 
Homem do Pampa” 
reúne cerca de mil ver-
betes organizados em 
ordem alfabética e coletados ao longo da 
produção literária do autor rio-grandense, 
membro da Academia Brasileira de Letras 
(ABL). Com 312 páginas, a publicação 
apresenta imagens e traz CD com textos 
do autor interpretados por José Victor 
Castiel, Deborah Finocchiaro e Luiz Coro-
nel. A série é publicada pelo Grupo Zaffari 
e está disponível nos supermercados da 
rede pelo valor de R$ 49,90.

Mais prazo para 
adequação às normas
A Secretaria da Saúde (SES) prorrogou até 30 de junho de 2019 
o prazo para estabelecimentos como açougues, fiambrerias e 
mercados se adequarem às novas normas de comercialização de 
fatiados e derivados de proteína animal. A Portaria 99/2018 quer 
que as instituições se regularizem frente às alterações do Decreto 

53.304, de novembro de 
2016, que estabelece regras 
para a comercialização e 
fiscalização desses produtos. 
A norma permite aos esta-
belecimentos mais tempo 
para adaptações necessá-
rias, como ar condicionado, 
melhorias de higiene, entre 
outras exigências.
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Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

Agenda de cursos abrilmaio

São Sepé

9 a 13/Abr –  Cotrisel

Informações: capacitacao@agas.com.br 

FReDeRICo WeStphAlen

27/Abr a 1/Mai – expofred (exposição Feira Multissetorial)

Agas tem novo site
O site da Agas foi totalmente remodelado, com layout responsivo, 
mais fácil de navegar por meio de celulares. Outra novidade é o 
maior destaque dado aos principais eventos da Associação, agili-
zando a busca do usuário por informações. A entidade também 
disponibiliza agora uma ferramenta para a aproximação entre as 
empresas e os candidatos a empregos. Para isso, basta acessar 
www.agas.com.br, clicar na aba Serviços, depois em Ofertas de 
empregos e cadastrar seu currículo para que os supermercadistas possam acessá-lo. No ambiente, 
os associados à entidade também podem divulgar vagas disponíveis em suas lojas.
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MP da Reforma Trabalhista é adiada
onhecida como a “reforma da Reforma”, a 
vigência da Medida Provisória que altera pon-

tos da nova legislação trabalhista foi prorrogada 
até 20 de abril. A MP altera alguns pontos mais 
debatidos da Reforma, como a mudança da regra 
do trabalho insalubre de grávidas e lactantes e a 
restrição temporal para contratação de intermi-
tentes. Além disso, a edição traz novidades como 
novas considerações a respeito de acidentes fatais 
e também a impossibilidade de negociar jornada 
12x36 em acordo individual. 

Créditos do ICMS não entram no IRPJ
s créditos presumidos de ICMS, um benefício 
concedido às empresas pelos estados, não po-

derão integrar as bases de cálculo do Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A Primei-
ra Seção do Superior Tribunal de Justiça (STF) 
definiu que a tributação de valores advindos de 
incentivos fiscais poderia estimular a competição 
indireta com um estado-membro, violando assim 
os princípios da cooperação e da igualdade. 

Carf mantém tributação sobre 
verbas trabalhistas

pesar de decisão em sentido contrário dada 
em recurso do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), o Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) manteve a cobrança de contribuição 
previdenciária sobre o adicional de um terço de 
férias, bem como sobre os valores pagos a título 
de aviso prévio e nos 15 primeiros dias de auxílio 
doença. O entendimento passa a ter validade até 
que transite em julgado uma decisão que será 
proferida sobre o tema pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), o que pode demorar anos. Os 
conselheiros divergiram quanto ao que seria uma 
posição definitiva por parte do Judiciário.

Leite UHT com alíquota reduzida
igurinha carimbada na cesta básica, o leite 
UHT (longa vida de caixinha) agora terá ICMS 

de 7%, em vez da alíquota de 18% prevista para vi-
gorar a partir de janeiro. A medida foi confirmada 
no início de fevereiro pela Secretaria da Fazenda 
e, mesmo com a redução, o Estado manterá o 
benefício fiscal que reduz os impostos para as 
indústrias gaúchas. Assim, apenas 7% incidirão 
sobre a margem de lucro do varejo. 

Bloqueio de bens de 
devedores a partir de junho

eve começar a valer a partir de junho o blo-
queio de bens de devedores inscritos na dívida 

ativa da União sem decisão judicial. O texto ainda 
inclui a possibilidade de o devedor apresentar ou-
tro bem em garantia antes do bloqueio e também 
prevê prazo de 30 dias para a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN) entrar com execu-
ção fiscal depois de aplicada a medida, sob risco 
de liberação do bem. 

Súmula pauta MP na 
defesa dos consumidores

oi aprovada, em fevereiro, nova súmula que 
permite que o Ministério Público atue em 

defesa dos interesses dos consumidores. O texto 
prevê que o MP tem legitimidade ativa para atuar 
em defesa dos direitos difusos, coletivos e indi-
viduais homogêneos dos consumidores, mesmo 
que decorrentes de serviços públicos. A decisão 
é um resumo dos entendimentos consolidados 
nos julgamentos e será base para jurisprudência 
de toda a comunidade jurídica. 
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WhatsApp para facilitar processos
pós a liberação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), 11 tribunais de justiça no país 

já utilizam o aplicativo de mensagens WhatsApp 
como ferramenta para intimações em todo o Judi-
ciário. Entre os estados que aderiram estão Minas 
Gerais, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia, 
Paraná, Maranhão, Alagoas, Ceará, Acre, Mato 
Grosso e Distrito Federal. A plataforma deverá 
ser responsável por mais rapidez e agilidade em 
processos judiciais. 

Insegurança empresarial 
egundo pesquisa do Sescon-SP, os empresários 
ainda têm muitas inseguranças sobre a Re-

forma Trabalhista – principalmente em relação a 
assuntos como o trabalho intermitente e a negocia-
ção individual. Entretanto, os tribunais começam, 
aos poucos, a aderir à nova regra, vigente com a 
Reforma, de acordo entre empresa e funcionário, 
conforme demonstra jurisprudência efetuada pelo 
TRT-4, em Porto Alegre, em janeiro. No acordo, a 
funcionária reduziu a sua carga horária de 44 para 
30 horas semanais, mantendo a proporcionalidade 
do salário mensal.

Sustentação oral com mudanças
emenda regimental que confere o direito de 
inscrição para defesa oral até o início da sessão 

em julgamento foi aprovada pelo STJ, em decisão 
revisada. Contudo, continua valendo a necessidade 
de requerimento em até 48h depois da publica-
ção da pauta, conferindo assim preferência desta 
sustentação sobre as demais. 

Governo revoga o uso de ECFs
tendendo a um pleito capitaneado pela Agas, 
foi publicado no Diário Oficial do Estado, em 

29/12/17, o Decreto 53.855, que introduz a revoga-
ção de uso e dispensa a realização da cessação de uso 
de ECF no RS de contribuinte que esteja impedido 
de emitir nota fiscal de venda ou cuja inscrição no 
CGC/TE esteja baixada. Fica o contribuinte res-
ponsável pela apresentação do equipamento lacrado 
à Receita, bem como seus documentos. 
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Piraquê agora faz parte 
da M. Dias Branco

empresa M. Dias Branco, uma das maiores 
fabricantes de massas e biscoitos do país, 

adquiriu a totalidade das ações da Piraquê, em 
um acordo fechado por R$ 1,55 bilhão. A compra 
passará ainda por aprovação do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (Cade) e faz parte 
de uma estratégia para acelerar o crescimento nas 
regiões Sul e Sudeste do Brasil. As negociações 
aconteceram durante seis meses, e a partir da 
aquisição, a M. Dias Branco busca ampliar o seu 
portfólio de produtos com alto valor agregado.

RAR lança rede 
de franquias gourmet

pós consolidada experiência com produção e 
comercialização de queijos, vinhos e outros 

produtos, a Racip Alimentos agora lança o empre-
endimento Spaccio RAR. O investimento será uma 
rede de lojas de varejo com conceito Empório Gour-
met, levando ao consumidor um mix de produtos 
premium próprios da RAR e de outras parceiras.

Novo site da 
Superpan está no ar

omemorando meio século de história, a Super-
pan lança novo site, totalmente remodelado em 

seu layout, responsivo para diversos dispositivos 
móveis, com visual que aposta no destaque aos 
produtos, trazendo fotos em alta resolução. Na 
nova página, o consumidor tem acesso ao modo 
de preparo dos produtos, bem como informações 
sobre as linhas e sugestões de finalização. As notícias 
agora contam com um espaço maior, além de haver 
uma área destinada para curiosidades e outra para 
o compartilhamento de atividades e ações promo-
vidas pela empresa.

Nova presidente à 
frente da P&G Brasil

ela primeira vez na História, a P&G do Brasil tem como 
presidente uma mulher. A escolha de Juliana Azevedo, que 

até então ocupava o posto de vice-presidente global de Cuida-
dos Femininos, nos EUA, foi anunciada em 1º de fevereiro, e 
a executiva substitui Alberto Carvalho. Juliana ingressou na 
P&G há duas décadas, como estagiária, e possui experiência 
em marketing, vendas, planejamento estratégico e gestão.

Mudanças no Plano Safra 
2018 propostas pela Dália

m reunião realizada em fevereiro, o presiden-
te do Conselho de Administração da Dália 

Alimentos, Gilberto Antônio Piccinini, recebeu 
representantes da Emater-RS para debater alterações 
propostas ao Plano Safra 2018. Entre as readequa-
ções propostas pelas entidades estão a revisão das 
taxas de juros para a agricultura familiar, a revisão 
da linhas de crédito Pronaf Jovem e Pronaf Eco 
Sustentabilidade Ambiental e também a redução 
de taxas de impostos em infraestruturas produtivas 
voltadas ao setor primário.

Reunião debate parceria 
entre cooperativas

m reunião realizada no dia 4 de fevereiro, 
entre executivos das cooperativas Dália 

Alimentos e Languiru, foi debatida a possibili-
dade de criar parcerias a fim de reduzir custos 
e aumentar a competitividade nos segmentos 
de leite, suínos e aves, nos quais as cooperativas 
atuam. O encontro se deu no município de 
Encantado, na sede da Dália Alimentos.
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Expoagas 2018, a expectativa da Associação é 
de superar a marca de R$ 500 milhões em negócios.  
O evento ocorrerá de 21 a 23 de agosto no Centro 
de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. Além da feira, 
haverá oficinas e palestras. Uma das copatrocinado-
ras é a Cooperativa Piá, que espera a retomada do 
desenvolvimento do setor de laticínios, propiciando 
bons negócios. “É uma honra sermos parceiros há 
tanto tempo, como expositores e copatrocinadores”, 
afirma o gerente de Marketing Tiago Haugg.

Tradicionalmente, a Cooperativa Nova Aliança, 
outra copatrocinadora,  traz à feira novidades. Desta 
vez, apresentará a reformulação das linhas de sucos 
integrais de uva e de vinhos Collina Del Sole. Para 
o diretor administrativo Rodrigo Colleoni, a visibi-
lidade é um dos principais diferenciais do evento: 
“Muitos negócios são iniciados e encaminhados ali”. 
O gerente comercial Fernando Matana revela que a 
expectativa é de R$ 2 milhões em negócios.

Esta é a primeira participação da Mineiraço, 
patrocinadora do Agas Jovem. “Podemos consolidar a 
relação comercial com os clientes e outros exposito-
res, prospectar e fechar novos negócios e ainda obser-
var o mercado”, observa o diretor Jucemar Nunes. Já 
a Ipel, uma das patrocinadoras das palestras magnas, 
trará lançamentos na linha doméstica. O gerente de 
vendas Gustavo Rocha vê a ExpoAgas como uma 
potencializadora de negócios. “É uma porta para a 
prospecção de clientes, com público direcionado, e 

gera oportunidades.” O evento também será palco 
para as novidades da Frumar, outra patrocinadora 
das palestras magnas.  “O retorno positivo de 2017 
trouxe a certeza de que este ano será ainda melhor 
em prospecções e vendas”, observa o gerente comer-
cial Luiz Augusto Tondo.

Um dos patrocinadores do CAT, o JPG Group 
acredita que esta edição superará as expectativas. 
“Grande parte de nossa visibilidade, credibilidade 
e do volume de negócios depende da Expoagas. 
Será nossa 18ª participação ininterrupta”, salienta o 
gerente de Marketing Ismael Schneider.  Já a Mar 
Distribuidora de Alimentos patrocinará a sinalização 
da feira e, conforme o supervisor comercial Dionatan 
Garcia, a principal razão para estar na Expoagas é a 
divulgação da marca. “Realizamos bons contatos de 
networking, com pessoas influentes e tomadores de 
decisão no mercado.”

Sucesso à vista

Se depender dos ótimos resultados anteriores, a edição de 2018 da 

Expoagas promete ser mais um êxito de vendas e fechamento de 

negócios. Faltando apenas alguns meses, os patrocinadores já estão 

preparados para construir um grande evento

para a
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essencial desde

Laticínios auxiliam 

no crescimento e 

na manutenção do 

corpo, garantindo 

benefícios para todas 

as fases da vida

utrição em 
todas as idades
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o nascimento, o leite 
é um alimento muito nutritivo, que fornece pro-
teínas e minerais importantes para o desenvolvi-
mento saudável das crianças, acompanhando-as ao 
longo de toda a vida seja pelo consumo da bebida 
ou de seus derivados. Conhecida há milênios, essa 
iguaria faz parte dos hábitos alimentares de dife-
rentes culturas ao redor do mundo, desde as tribos 
nômades, devido à disponibilidade de os rebanhos 
acompanharem seus criadores nos deslocamentos 
em busca de novas terras e de oportunidades. 
Hoje, o item integra a cesta de compras de mui-
tas famílias, presente tanto em lanches como em 

refeições ou sendo ingrediente em receitas simples 
e até mesmo sofisticadas. A expectativa é de que a 
produção do nicho siga em alta, com crescimento 
nas vendas dentro e fora do país.  

Muitos lácteos, como o queijo, têm sua origem 
associada à cultura popular, nos costumes culinários 
dos pastores de gado. Estudiosos mencionam que 
a descoberta desse produto teria acontecido na 
fermentação do leite, armazenado em vasilhas – 
semelhante ao ocorrido no estômago dos animais. 
Na Grécia Antiga, o gála – nome dado à principal 
matéria-prima do segmento – era mais bebido 
por camponeses. Já a emulsão do leite com água 
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e gordura (chamado em grego de boúturon) era 
considerada um produto característico dos trá-
cios (povo indo-europeu, que habitava o norte 
do mar Egeu), denominados pelo poeta cômico 
Anaxandridas como “comedores de mantei-
ga”.  Na época, servia-se como sobremesa algo 
semelhante ao iogurte, enquanto o queijo de 
cabra ou de ovelha acabavam sendo consumidos 
sozinhos ou misturados com mel e legumes. Esse 
ingrediente fazia parte da preparação de muitos 
pratos, inclusive pescados. 

Na Idade Média, os laticínios eram consi-
derados “carnes brancas”, por serem acessíveis 
às classes mais humildes. Na época, o queijo 
tornou-se o produto do gênero mais popular em 
função do seu baixo preço. Com bom grau de 
conservabilidade, ele era facilmente transpor-
tado pelas populações. Com a industrialização, 
iniciada no século XVIII, a refrigeração passou a 
integrar alguns meios de transporte, fazendo com 
que os laticínios conquistassem distantes zonas 
de produção. Dessa forma, esse nicho ganhou um 
mercado crescente durante os séculos XIX e XX.

Primeiros rebanhos do Brasil

De acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria de Leite Longa Vida (ABLV), o leite 
chegou a Brasil junto com os primeiros colo-
nizadores. Em 1532, desembarcaram no país 
32 cabeças bovinas, trazidas pela expedição 
de Martin Afonso de Sousa, sendo o rebanho 

levado a São Paulo. Três anos 
depois, algumas vacas foram 
para os engenhos da Bahia e de 
Pernambuco, abastecendo as 
fazendas com leite, manteiga 
e queijo. Historiadores citam 
padre Manuel da Nóbrega como 
o primeiro a fazer referência 
a laticínios no país, tendo 12 
vacas que alimentavam os índios 
aimorés, alunos de seu colégio 
em Salvador. Outros autores, 
no entanto, indicam que ante-
riormente já havia bovinos no 
Rio Grande do Sul, criados por 
índios guaicurus. 

No século XVII, a de-
manda por produtos desse 

segmento cresceu em áreas urbanas ao redor 
do mundo. Eles se tornaram uma fonte de 
alimentação muito importante para os traba-
lhadores industriais, tanto que as autoridades 
sanitárias passaram a controlar sua qualidade. 
Com a chegada da família real portuguesa em 
terras brasileiras, em 1808, houve mudan-
ças nos hábitos alimentares da população, 
introduzindo-se novas receitas, que traziam 
o uso de manteiga, queijo e leite. 

Após a invenção da pasteurização (em 
1864, pelo químico francês Louis Pasteur), 
os comerciantes puderam aumentar os pe-
ríodos de vencimento de produtos lácteos. 
Isso representou ganho de produtividade da 
cadeia do leite, principalmente no norte da 
Europa. O processo consiste basicamente no 
aquecimento do alimento por determinado 
tempo e temperatura para depois resfriá-lo, 
eliminando-se os micro-organismos.

Em 1880, a primeira raça leiteira holan-
desa foi importada por um produtor de Pal-
myra, em Minas Gerais, tornando-o pioneiro 
na fabricação de queijo e coalho no país. Em 
função da demanda, começaram a aparecer 
mais produtos regionais do gênero, sendo 
mais gado importado. Oito anos depois, após 
a abolição da escravatura, o capital passou 
a ser investido então em outras atividades, 
como a pecuária leiteira.

No século XIX, foram lançados tipos de 
leite concentrado e vaporizado, que permiti-
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ram melhor transporte até a zona de consu-
mo, assim como uma boa conservação dos 
produtos. Em 1918, surgiu a primeira fábrica 
nacional de leite em pó. Dois anos depois, 
passa a ser produzida a sua forma condensa-
da. Nessa mesma década, de acordo com a 
ABLV, começaram a surgir indústrias espe-
cializadas, possibilitando a maior distribuição 
de leite nas cidades. A partir daí, o produto 
deixou de ser consumido cru, utilizando-se 
a pasteurização lenta (30 minutos em uma 
temperatura acima de 60 graus).

Já em 1950, a vinda de imigrantes atraí- 
dos pelo ciclo do café no Brasil fez com que 
o hábito de consumir laticínios impulsionasse 
rapidamente o crescimento de sua produção 
no país. Essa expansão de consumo se manteve 
ao longo do século XX, em diferentes partes 
do planeta. Avanços nos métodos artificiais de 
ordenha, na alimentação e na seleção artificial 
de espécies, assim como progressos tecnológi-
cos nos processos de transporte e refrigeração, 
fizeram com que a cadeia do setor atingisse 
uma sobreprodução, resultando em mais litros 
com menos vacas. 

Mercado em alta 

Conforme o Ministério de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, há cerca de 2 mil empresas 
de laticínios registradas, que processam o leite nas 
diferentes regiões do país. A Pesquisa Trimestral 
do Leite, realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), aponta que, no 
último trimestre de 2017, foram captados pelas in-
dústrias mais de 6,1 mil toneladas de litros de leite 
cru industrializado no Brasil, sendo mais de 9,54 
toneladas de litros somente no Rio Grande do Sul. 
Esse volume foi 9,1% maior que o registrado nos 
três meses imediatamente anteriores e 5,4% maior 
que o alcançado no mesmo período de 2016.

Segundo a Associação Brasileira de Laticínios 
Viva Lácteos, foram arrecadados mais de US$ 
561 milhões com a importação no ano passado. 
Isso corresponde a um volume de mais de 1,69 
toneladas de produtos. Neste quesito, os itens 
que mais venderam foram leite e creme de leite 
concentrado (103,4 toneladas), além de queijos 
e requeijões (31,8 toneladas). Já as exportações 
correspondem a mais de US$ 112 milhões de mer-

cadorias do segmento comercializadas em 2017, 
o que representa 38,5 toneladas em produtos. 
Foram destaques fora do país: leites e cremes de 
leite concentrado (23,9 toneladas) e não concen-
trados (7,2 toneladas). 

Para a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), a produção nacional de leite deve 
crescer entre 2% e 2,5% neste ano. O órgão aponta 
um cenário de custo de produção mais elevado em 
relação a 2017, que representa um incremento infe-
rior a 4% – o que corresponde a 34,9 mil toneladas 
de litros. Com isso, a produção brasileira de leite 
em 2018 deverá chegar a 35,8 mil toneladas de 
litros, voltando aos patamares de 2014.

Relatório do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA) reforça as boas ex-
pectativas, indicando que a produção de leite no 
Brasil deve aumentar 1,8% em 2018 em relação ao 
ano anterior, atingindo 23,98 milhões de toneladas. 
O documento aponta que a elevação da produção 
tende a ser impulsionada pelas exportações de 
lácteos, como o leite condensado, principalmente 
para o mercado africano, e o leite em pó. A USDA 
indica ainda que a bebida pode permanecer com 
volumes baixos neste ano, próximo ao desempe-
nho de 2017. A expectativa da entidade é de que 
o consumo doméstico do alimento fique estável 
em 10 milhões de toneladas.
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Benefícios para jovens e adultos

s produtos lácteos trazem leite como principal ele-
mento em sua composição, fazendo parte o tipo 
fluido pasteurizado ou esterilizado, semi ou des-
natado. Também integram esse nicho a manteiga, 
o creme de leite, os queijos, a ricota, o requeijão, 
o iogurte, os doces e as bebidas lácteas. 

Segundo a Embrapa, a presença do leite na dieta 
é importante para o crescimento e a manutenção 
da vida nas seguintes fases: 

Infância: a bebida é fonte de proteínas, sais mi-
nerais e gorduras, participando da formação e no 
desenvolvimento do organismo. 

Adolescência: dá condições para o crescimento com 
boa constituição muscular, óssea e endócrina. 

Velhice: torna-se uma fonte de cálcio essencial 
na manutenção da integridade dos ossos.

24 Revista AGAS (março/abril 2018)





do Grand Prix Agas de Kart 
foi realizada no dia 7 de março no Kartódromo 
do Velopark, em Nova Santa Rita. Patrocina-
dores e supermercadistas de todo o RS parti-
ciparam das corridas, seguidas de um jantar de 
confraternização. O fortalecimento dos laços 
entre as partes e a possibilidade de realização 
de negócios são também objetivos do evento 
que abre o calendário de 2018.

A iniciativa teve o patrocínio de 10 empre-
sas: Tirol, Superpan, BeHappy, FoBras, Riclan, 
Gráfica Pallotti, Cooperativa Nova Aliança, 

a 11ª edição

oando baixoV
Depois do período de férias e veraneio, o ano dos supermercadistas 

e fornecedores começa a toda velocidade com uma corrida de 

confraternização no Kartódromo de Nova Santa Rita

Marsala, Gelatti Sorvetes e AgroDanieli Ali-
mentos. Foram realizadas duas baterias de 25 
minutos, na pista VP-1000, certificada pela 
Federação Internacional de Automobilismo 
(FIA), onde ocorrem competições de todos os 
níveis durante o ano. 

Parceria fortalecida

O diretor de mercado da Laticínios Ti-
rol, Edson Martins, reforça a relevância do 
mercado gaúcho para a marca catarinense: 
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Confira os resultados do 11º GP Agas de Kart

2ª Bateria

1º – Antônio Longo – Presidente da Agas

2º – Ademir Gasparetto – Diretor da Agas

3º – Sérgio Zaffari – Vice-presidente da Agas

1ª Bateria

1º – Romualdo Formigheri – Be Happy

2º – Geovane Benvenutti – Rede Grande Sul

3º – Fernando Batistello – Superpan

“O evento é de grande importância para 
nós, pois estamos entrando no Rio Grande 
do Sul com força, conquistando cada vez 
mais lares, e estar com os supermercadistas 
nos ajuda a entender as necessidades dos 
clientes”. Segundo o diretor comercial da 
indústria de balas e gomas Riclan, Ivan 
Schraider, o canal supermercado é um 
importantíssimo formador de opinião, 
“possuindo uma ótima pulverização que 
permite que as marcas cheguem efetiva-
mente ao consumidor foco”.

O diretor comercial da filial do RS 
da gráfica Pallotti/ArtLaser, Julio Gostisa,  
orgulha-se de apoiar a disputa de velocida-
de: “Nosso mercado precisa de iniciativas 
criativas e inovadoras, pois passamos o dia 
inteiro correndo atrás de melhores resulta-
dos e menores custos. Nada melhor do que 
descontrair e curtir a presença de vários 
fornecedores no mesmo local”. Romualdo 
Formigheri, representante comercial da 
Velho Barreiro/Energético Be Happy, ven-
ceu a primeira bateria do Grand Prix. “É 
com muita satisfação e honra que fazemos 
parte desse evento anual como um dos seus 
patrocinadores”, sintetiza. 

A Superpan, no ano de seu cinquen-
tenário, também comemora o quinto ano de 
parceria com o GP Kart da AGAS. Para a ges-
tora de Marketing e Comunicação, Natália 
Dalla Nora, “é com satisfação que levamos 
ao evento o sabor de nossos produtos para 

tornar ainda mais gostoso esse momento de 
confraternização e descontração”. 

O diretor administrativo da Coope-
rativa Nova Aliança, Rodrigo Colleoni, 
considera a iniciativa muito interessante. 
“Além de proporcionar a diversão dos par-
ticipantes, disponibiliza um momento de 
aproximação dos supermercadistas com os 
fornecedores, estreitando o relacionamen-
to em um momento ímpar, afastado das 
tensões do dia a dia”, diz. Para o gerente de 
Projetos da Marsala Alimentos, Leonardo 
Santos Silva, o encontro em Nova Santa 
Rita foi uma excelente oportunidade de 
confraternização entre indústria e varejo. 
“É nosso desejo sempre estarmos próximos 
da entidade, bem como junto aos nossos 
parceiros”, afirma.

Leandro Leites, da Gelatti Premium, 
marca de sorvetes e picolés de Tramandaí, 
valoriza a parceria com a Agas: “Nos dias 
de hoje, com muitas ofertas nas gôndolas, 
é um desafio estar acessível para se tornar 
uma marca relevante e conquistar o seu 
espaço”. Guilherme Slongo, assistente de 
Marketing da AgroDanieli, também vê nas 
corridas de kart uma ótima oportunidade 
de estreitar as relações com o autosserviço. 
“O GP nos dá toda a estrutura necessária 
para mostrarmos a qualidade dos nossos 
produtos, bem como nossos lançamentos 
do ano, refletindo-se num grande impulso 
para 2018”, comenta. 
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brasileiro cresceu 11% em 2017, 
enquanto o varejo alimentar como um todo – que inclui 
supermercados, hipermercados, lojas especializadas em 
alimentos/bebidas e lojas de conveniência – apresentou um 
crescimento de 3,7%. Com esse resultado, o formato já re-
presenta 5% do total de vendas. Os dados são da consultoria 
Euromonitor International (considerando apenas as vendas 
para consumidores finais, excluindo B2B) e corroboram 
um ganho de desempenho confirmado também por outras 
pesquisas, seguindo um histórico positivo e superior ao do 
modelo tradicional nos últimos anos. 

A Kantar Worldpanel, por exemplo, estima em 17,3% 
o ganho geral em volume pelo canal no ano passado.  
Os preços menores, oferecidos em decorrência do custo 
de operação mais baixo, vêm ganhando consumidores 
e revendedores, aumentando o tíquete médio nas lojas.  
A frequência de compras subiu 6,6%, ao passo que os hiper-
mercados viram queda de 4% no mesmo quesito. Os gastos 
no atacarejo crescem nos domicílios que já apresentaram 
alguma recuperação de emprego e renda. Um total de 10,6 
milhões de lares “saídos da crise” elevou, em média, 20% 
as compras no atacarejo. Se antes havia em seus corredores 
predominância maciça de consumidores das classes C, D e 
E, agora todos os padrões de renda os percorrem.

Quer mais provas de que o formato vai muito bem, 
obrigado? O Grupo Carrefour prevê a aceleração do ritmo 
de abertura de novas lojas do Atacadão no país. A rede 
varejista deve inaugurar 20 desses novos pontos de venda 
por ano a partir de 2018. Em 2017, foram 11 adições.  
O grupo Pão de Açúcar, dono das lojas Assaí, planeja abrir 
20 unidades por ano até 2020. Só em 2018, vai investir 
R$1,3 bilhão em ampliações. O Mart Minas, que iniciou 
2017 com 21 lojas, tem como objetivo chegar a 40 pontos 
de venda até o final de 2020, dobrando de tamanho em 
quatro anos. O Grupo Imec, gaúcho de Lajeado, definiu em 
orçamento a abertura de, no mínimo, uma loja de atacarejo 

o atacarejo
O

Canal conquista consumidores de todas 

as faixas etárias e cresce mais do que o 

autosserviço tradicional, numa perspectiva de 

bom faturamento mesmo em cenário pós-crise
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Desco por ano até 2023, mais do que dobrando a 
sua participação nesse campo.

Na segunda edição do workshop da Asso-
ciação Brasileira de Atacadistas de Autosserviço 
(Abaas), realizada em São Paulo em novembro 
do ano passado, a diretora de Retail Service da 
Nielsen, Daniela Toledo, reforçou que a aber-
tura de lojas ainda é um fator importante para  
o crescimento do canal, proporcionando um au-
mento de penetração nos domicílios brasileiros. 
O formato também cresce fidelizando clientes: 
83% de sua expansão estão relacionados à sua 
performance e 17%, à abertura de novas lojas.  
O chamado cash and carry já alcança 55% dos 
lares brasileiros e apresenta um tíquete médio de 
R$ 134 num carrinho de 25 itens. Mesmo com 
a situação econômica do Brasil equilibrada, não 
deverá perder compradores.

Segredo de rentabilidade

De acordo com o consultor sênior 
para Supermercados da GestOV – Gestão 
Operacional do Varejo, Gustavo Fauth, os 
atacarejos têm obtido melhores resultados 
financeiros em relação ao autosserviço tradi-
cional porque seus custos são bem menores 
e sua venda agregada é significante, ou seja, 
o tíquete é mais elevado e a venda por cola-

borador fica bem acima do tradicional. “Um 
dos segredos da rentabilidade deste modelo é 
escalonar bem os preços de venda (portanto, 
a margem) em relação à participação dos seus 
diversos públicos consumidores. Em que 
percentual estão os clientes finais em relação 
aos institucionais e revendedores, e esses em 
relação ao restante da venda bruta?”, avalia. 
“Grosso modo, posso dizer que existem 
os atacarejos e os ‘varetacados’, já que os 
primeiros são essencialmente atacados de 
autosserviço, porém algumas lojas vendem 
até 70% a clientes finais, o que é, depois de 
certo faturamento, um grande negócio.”

Ele concorda que as perspectivas para 
o canal são boas, coabitando o espaço de 
mercado com diferentes outros tipos de 
loja. “Há uma expansão lenta no Rio Gran-
de do Sul, mas firme e significativa. Como 
o cash and carry está há anos como novo 
entrante, principalmente em nosso Estado, 
continuará retirando um pouco de venda do 
supermercado e afetando o atacado tradi-
cional”, diz. Se o cenário é bom e vai durar, 
vale a pena trocar de formato, no caso do 
empresário com supermercado que não dá 
os resultados esperados? Para Fauth, antes 
disso é necessário ter bom conhecimento 
do mercado e da praça. Ele recomenda um 

Grupo Imec deve mais do que 
dobrar sua participação no canal, 
inaugurando novas lojas do Desco
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estudo de zona primária e secundária, a fim 
de perceber quantos revendedores poderão 
ser influenciados e se os consumidores finais 
continuarão frequentando o espaço. “A maio-
ria segue apenas o feeling”, admite. 

As mudanças operacionais são poucas. 
A automação comercial atende a dois perfis 
de compra: um preço para volumes menores 
ou unitários e outro, com desconto, para 
quantidades maiores. O sortimento de pro-
dutos também acompanha a proposta, com 
peças inteiras ou caixas e opções menores. É 
na estrutura física que o atacarejo difere ra-
zoavelmente, já que as lojas, em sua maioria, 
são “lojas-depósito” e mesclam montantes 
porta-paletes com gôndolas tradicionais, 
além de ter uma razoável área de congelados, 
curados e resfriados. Em geral, as unidades 
localizam-se fora dos bairros centrais, o que 
torna mais baixo o custo do imóvel. Suas 
instalações também são menos sofisticadas, 
desde o tipo de piso até o mobiliário.

O consultor revela que apenas uma rede 
do RS alterou lojas de supermercado para esse 
formato em quantidade de filiais. As demais 
interessadas estão partindo do zero, mas algu-
mas empresas não supermercadistas estudam 
investir no negócio. “Minha consultoria, por 
exemplo, atendeu três clientes interessados 
no último semestre do ano passado, sendo 
apenas uma de empresa do ramo”, lembra.

Lições dos criadores

Com 56 anos de história, o Atacadão (per-
tencente ao Grupo Carrefour) criou o modelo de 
atacarejo hoje popularizado, disseminando-o pelo 
Brasil inteiro e também para outros países. No 
território nacional, são 148 unidades, 23 centrais 
de atacado e uma unidade da bandeira Supeco, 
que garantem o abastecimento de comerciantes 
e consumidores finais. Só em 2018, duas novas 
filiais foram abertas: uma em Ji-Paraná (RO) e  
outra em Teixeira de Freitas (BA). Em 2017, o 
formato cresceu 8% em vendas brutas, somando 
R$ 34,1 bilhões. O supermercado Carrefour, por 
sua vez, chegou a 5,6%. Em 2017, o EBITDA 
(Lucros antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização) ajustado do Atacadão cresceu 22,9%, 
para R$ 2,1 bilhões, com alta de 0,84 ponto per-
centual na margem para 6,9%.

Metade dos consumidores do canal são pe-
quenos comerciantes, a outra metade consumido-
res finais interessados em fazer o rancho semanal/
mensal. Conforme o CEO do Atacadão, Roberto 
Müssnich, um dos fatores-chave do sucesso no 
negócio é manter a consistência no foco. “Não te-
mos como ser a solução perfeita a todos, de modo 
que deixamos clara ao cliente a nossa proposta 
de valor, para, assim, fidelizá-lo”, explica. “É um 
desafio trabalhar com sabedoria preço e sortimen-
to sem quebrar a cadeia de custos. Quem quer 
variedade precisa frequentar um hipermercado, 

Carrefour promete inaugurar 20 novos pontos 
de venda do seu atacarejo, que cresceu 8% em 
vendas brutas no ano passado
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onde terá 50 mil itens à disposição. Nossa oferta 
é menor, se concentra nos itens de maior venda, 
e sempre contém dois preços, por venda de caixa 
e de unidade.”

Se há uma década a indústria ainda não tinha 
políticas bem definidas para o canal, hoje o cenário 
é outro. “A importância do cash and carry cresceu 
em grande proporção. Nós hoje temos parcerias 
fortes com indústrias multinacionais, recebemos 
executivos interessados em conhecer nossas opera-
ções e chegamos ao ponto de desenvolver produtos 
únicos”, revela Müssnich. A concorrência também 
já mostra força mesmo numa disputa com o grande 
player. “Temos competidores regionais bastante 
desenvolvidos, com proposta de valor semelhante 
e boa performance. Alguns chegam a ser uma cópia 
de nosso negócio, o que nos dá orgulho, pois, se 
inspiramos outros empreendimentos, significa que 
estamos no caminho certo.” 

De fato, o modelo do Atacadão tem dado 
tão certo que já foi exportado. Em 2010, novas 
lojas do grupo foram abertas na Argentina e na 
Colômbia (estas posteriormente vendidas ao 
Cencosud). Em 2011 e 2012, países da Europa 
(França, Espanha, Romênia e Itália) passaram a 
conhecer o formato. Depois foi a vez do Marrocos. 
“Lá, tivemos uma experiência interessante, pois 
cada cidade tem uma medina, ou seja, um merca-
do público muito bem frequentado. As pessoas se 
perguntavam: como vamos competir? Ora, vamos 
vender a eles e não competir, pois a vocação do 

nosso modelo é essa”, recorda o CEO. Nas palavras 
dele, os resultados no mercado externo têm sido 
bastante satisfatórios.

Experiência gaúcha

O Desco Super&Atacado, do Grupo 
Imec, iniciou em 2008 como uma alterna-
tiva de diversificação dos negócios. Alguns 
anos depois da abertura da primeira loja, 
outras três unidades de supermercados 
foram convertidas em atacarejo pela compa-
nhia, pois não apresentavam, na faceta ante-
rior, os resultados esperados em relação ao 
investimento realizado. A mudança surtiu 
efeito. No ano passado, com a deflação dos 
alimentos, a diferença entre os formatos 
até se intensificou: o canal cresceu 14% em 
relação a 2016 no consolidado das operações. 
As lojas de autosserviço tradicional tiveram 
alta de 3,5%. 

“Um supermercado tem seu ponto for-
te na área primária, atuando numa distância 
de até 2km a partir do ponto. O atacarejo 
continua atendendo a esse público, porém 
de forma mais restrita em termos de servi-
ço. Retiramos daqui o açougue, a fiambreria 
e a padaria de atendimento e industrializa-
ção”, explica o diretor-presidente do Grupo 
Imec, Leonardo Taufer. A industrialização 
desses produtos é feita no Centro de Dis-
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Asun verifica crescimento gradativo no formato e 
já conta com seis lojas do Atacado Leve Mais
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Saiba mais

Segundo estudos da Kantar Worldpanel, 

as lojas de atacado de autosserviço 

apresentaram um aumento de 60% na sua 

base de compradores desde o ano de 2013. 

Entre os principais perfis de consumidores 

atendidos nesse período estão as famílias 

das classes A/B, em lares compostos por até 

quatro pessoas. Porém, quem mais contribuiu 

para o crescimento do canal nos últimos cinco 

anos foram as famílias da classe C.

A classe C representa quase a metade do flu-

xo: 46,7%. As classes A e B, 33,4%. O restante, 

19,1%, cabe aos clientes das classes D e E.

As categorias que mais atraem clientes para 

os atacarejos são biscoitos, sabonetes, 

detergentes em pó, açúcar e papel higiênico.

Nos atacarejos, o cliente gasta 15% a menos 

para levar, em média, 15% mais itens.

tribuição e eles já chegam prontos para 
a exposição no Desco. Sem o balcão de 
pedidos naqueles três setores, a loja passa 
a ter um viés de alavancagem de venda 
em virtude da redução dos custos opera-
cionais. A implementação de uma equipe 
de televendas também gerou a atração de 
pequenos comerciantes, hotéis e padarias, 
ampliando o raio de alcance.

“O consumidor do atacarejo não se im-
porta de estar comprando numa plataforma 
mais simples, sem tanta beleza estética. 
Mesmo que, eventualmente, ele tenha de 
ir à padaria de bairro comprar o pão francês 
ou ir ao açougue da esquina para encontrar 
a carne fresca, os demais produtos consome 
conosco a um custo bem menor”, relata o 
dirigente. Sem o cacetinho recém-saído do 
forno (maior vendedor nos Supermercados 
Imec), o Desco compensa a perda com ou-
tras categorias, como bebidas, produtos de 
higiene e limpeza e bazar. “Vendemos muitas 
embalagens aos comerciantes e temos uma 
mercearia forte”, garante. O sortimento 
médio no cash and carry é de 8 mil SKUs, 
os líderes na curva ABC. No autosserviço 
tradicional, são quase 13 mil. 

Venda em maior volume

O Asun é outra rede gaúcha com bandeira 
própria no atacarejo. Em outubro de 2008, inau-

gurou sua primeira loja nesse formato no bairro 
Rubem Berta, em Porto Alegre. O Atacado Leve 
Mais tem o objetivo de oferecer um serviço de 
venda em volume maior, graças aos preços mais 
competitivos. Com duas unidades na capital e 
quatro no litoral (Capão da Canoa, Osório, Pi-
nhal e Nova Tramandaí), reúne 600 colaborado-
res diretos, totalizando 54 check-outs, 9.250m² 
de área comercial e 17,5 mil SKUs.

O Leve Mais é voltado para o fornecimento 
de micro, pequenas e grandes empresas transfor-
madoras (minimercados, lanchonetes, padarias, 
restaurantes e pizzarias, entre outros) e também 
consumidores finais. A aposta no desempenho, 
com margem de lucro e sortimento menores, 
consiste no ganho pelo tíquete médio maior. 
“Estamos gradativamente em pleno crescimen-
to, no momento a 4% ao ano”, diz a analista de 
Marketing Cristina da Silva. “Todas as classes so-
ciais compram no atacarejo, e o motivo é o preço. 
Os setores que apresentam maiores vendas são  
serviços alimentares, carnes e bebidas.” Entre os 
planos para o canal na quarta maior companhia 
gaúcha de autosserviço está a abertura de mais 
uma filial, com área de laticínios privilegiada e 
trabalho forte em comida gourmet.  

Para Roberto Müssnich, CEO do Atacadão,  
o segredo é manter a consistência no foco e 

não tentar ser uma solução para todos
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2018 do NRF Retail’s Big Show des-
tacou novidades e tecnologias que vêm surgindo 
e se desenvolvendo no mercado internacional em 
termos de varejo e relações de consumo. A inte-
gração da loja física com a online, a implementação 
de tecnologias, o uso de QR Codes e a importância 
da experiência foram alguns dos temas trabalhados 
no evento, realizado em janeiro em Nova York, 
nos Estados Unidos.

“Acaba sendo um resumo do que aconteceu 
o ano inteiro. No passado, você só conseguia ver 
essas coisas na NRF. Com a internet, ficamos 
sabendo das novidades mais depressa”, comenta 
Edmour Saiani, proprietário da Ponto de Refe-
rência. Isso não diminui a importância do evento. 
“Todo o varejista tem que ir pelo menos uma vez 
à NRF. É praticamente um MBA em varejo e 
comportamento do consumidor.”

a edição De acordo com o consultor, existe uma resis-
tência por parte de alguns empresários em relação 
à implementação no Brasil das soluções mostradas 
na feira no Brasil. “Isso é uma falta de visão. O QR 
Code, por exemplo, é a mídia mais barata que tem 
e pode ser facilmente utilizada em qualquer lugar 
do mundo”, exemplifica.

Para o presidente da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, o 
principal aprendizado do evento é que a tecnologia 
será responsável pela perpetuação das empresas no 
mercado. “Está cada vez mais presente na vida dos 
consumidores, e deixou de ser coisa do futuro, já 
faz parte do cotidiano de consumo das pessoas.  
É fundamental o empresário repensar todo o pro-
cesso de sua loja, a integração tecnológica é uma 
necessidade. Atualizar-se, saber o que acontece no 
mundo é hoje fundamental para impulsionar as 

Experiência do consumidor e 

integração da loja física com 

a online foram alguns dos 

destaques da edição 2018 NRF 

Retail’s Big Show, realizada em 

janeiro em Nova York

R
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vendas e melhorar a lucratividade. Quem não se 
adaptar ficará para trás”, alerta. 

Saiani tem uma impressão similar: “A integra-
ção da tecnologia com a loja vai ser a maneira de a 
loja se manter interessante para o cliente”. Neste 
sentido, é preciso começar por CRM. “Sem CRM, 
nada da tecnologia vai funcionar. Inteligência Arti-
ficial, Realidade Aumentada ou Realidade Virtual 
são impressionantes, mas para o negócio, o funda-
mental é que a tecnologia leve a conhecer melhor o 
cliente. Se conseguir fazer isso, o varejista vai fazer 
coisas mais apaixonantes”, ensina o consultor. 

O argumento é reforçado, aponta Saiani, ao 
se considerar a queda no consumo de roupas de 
moda nos Estados Unidos nos últimos anos. “Em 
troca, as pessoas estão gastando mais em viagens e 
em lojas que proporcionam experiências melhores, 
como negócios de fitness como a Adidas ou Nike. 
Está havendo um fenômeno que chamo de ‘não 
sumidor’, que, em oposição ao consumidor tradi-
cional, é aquele que evita comprar produtos que não 
sejam de interesse dele”, pontua. “Como esse perfil 
só consome muito daquilo que ele é apaixonado, 
as empresas têm que pensar em qual cliente ama 
seu produto e trabalhar para ele. Neste sentido, o 
CRM ajuda a melhorar o produto cada vez mais 
para esse cliente.”

Importância da experiência

Um dos temas mais discutidos foi a 
importância da experiência e do varejo disrup-
tivo – criação de novas tecnologias e modelos 
de negócios capazes de mudar totalmente a 
maneira tradicional de adquirir um produto 
ou serviço. “A programação nos mostrou a 
necessidade de se aproximar mais do con-
sumidor e adaptar-se às novas exigências de 
consumo, que implicam mais integração tec-
nológica, inovação e conveniência”, sintetiza 
o presidente da Abras.

Dos aprendizados da NRF 2018, o em-
presário Gustavo Schifino também destaca a 
questão da experiência: “Estamos no epicen-
tro de uma transformação do consumo. Isso 
não é mais uma tendência e sim uma pendên-
cia: levar imediatamente a experiência para 
as nossas lojas, e é muito importante. Quem 
não fizer isso será ejetado do processo”. Ele 
ressalta que as pessoas não se deslocam mais 

por necessidade, e sim por prazer. “Por isso, é 
fundamental levar para dentro dos ambientes 
de consumo algo que seja prazeroso.”

Futuro dos supermercados

Dentro do quadro do futuro do varejo, o que 
se desenha para o setor supermercadista é a divisão 
entre três tipos de negócio, segundo Saiani. Os gi-
gantes do setor, que oferecem produtos muito bara-
tos, por conta da escala; o pequeno estabelecimento 
de vizinhança, que se destaca pelo atendimento; e 
o “não supermercado”, em que é possível comprar 
por voz ou por outros aplicativos que percebem 
quando um produto está acabando na geladeira, 
por exemplo. “O segundo tipo de supermercado é 
aquele negócio pequeno, de vizinhança, que tem 
que ter muita interação com o consumidor, e tal-
vez até conhecê-lo pelo nome e saber do que ele 
gosta. Se ele for de terceira idade, por exemplo, é 
possível acompanhá-lo nas compras. Isso é possível 
fazer sem tecnologias.” O proprietário da Ponto de 
Referência observa que alguns hipermercados estão 
diminuindo o tamanho de suas lojas no Brasil para 
se aproximar do cliente. 

D
Aplicabilidade

o ponto de vista de tendência e possibilidade de imple-
mentação no Brasil, Gustavo Schifino elenca três princi-
pais tendências tecnológicas discutidas no evento: os QR 
Codes, a visão computacional e o assistente virtual. “Os 
QR Codes são efetivamente a bola da vez, totalmente 
acessíveis no Brasil. A própria câmera do celular consegue 
fazer leitura, empresas podem imediatamente usar essa 
tecnologia.” As outras duas já existem, porém, ainda não 
são acessíveis ao varejista brasileiro. “Quando falo em 
visão computacional, é o caso do Amazon Go, supermer-
cado que faz todo lançamento e tudo o que acontece 
em relação ao consumo através de câmeras. Isso começa 
a ficar disponível no mercado internacional”, comenta. 
Já os assistentes virtuais são aparelhos que ajudam a 
decidir o consumo. “Há um volume grande de famílias 
utilizando-os. São equipamentos que se têm em casa ou 
no celular, pelos quais é possível resolver necessidades de 
consumo, perguntando ou solicitando algo por voz. Não 
estão tão disponíveis no Brasil, mas temos que colocá-los 
no radar de análise”, destaca.
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parte dos empreendimen-
tos do setor, o Supermercado Stangherlin iniciou 
como uma empresa familiar. Fundado em 20 de 
dezembro de 1981 em Santa Maria, o local foi 
idealizado por Eduardo Stangherlin, que na época 
tinha 17 anos. Para facilitar os trâmites, o jovem 
empresário foi emancipado, conseguindo, então, 
abrir o negócio. A mãe era professora, e as irmãs 
Luciana e Silvana, estudantes de Letras e História, 
respectivamente. Mesmo atuando em diferentes 
profissões, elas sempre auxiliaram no mercado. 
Atualmente, quem comanda o local em conjunto 
com Eduardo é Silvana. “Eu acabei ficando no 
ramo varejista. Para adquirir mais conhecimento, 
participei da primeira edição do GES daqui”, 
recorda a sócia-proprietária. 

O negócio começou com uma sede própria 
de 200m², com uma loja de bairro bastante 
completa. Depois, mudou-se para uma área mais 
central do município, em um estabelecimento de 
300m². Hoje em dia, o Supermercado Stangherlin 
possui duas lojas no centro de Santa Maria, com 
600m² e 800m² cada. Silvana conta que alguns 
ensinamentos sobre a venda de frutas e legumes 
foram repassados através de seu pai, já falecido. 
“Como ele trabalhou por muitos anos com horti-
frutigranjeiros, já tínhamos uma boa experiência 
nessa área, o que se reflete até hoje na empresa”, 
explica. O local é uma referência em comerciali-
zação de  hortifrútis na cidade, reconhecido por 
oferecer produtos bons e baratos. “Também nos 
destacamos no açougue e na padaria. Damos mais 
importância a esses setores, mas oferecemos todos 
os outros”, garante. 

Há 21 anos, Stangherlin foi um dos fundadores 
da Rede Super, a primeira rede de supermercados 
independentes do Brasil. “Essa iniciativa alavancou 

as nossas vendas. Até hoje somos ligados à rede, que 
nos auxilia muito”, afirma Silvana. Ela estima que 
o faturamento por mês seja de R$ 3 milhões, com 
circulação de cerca de 5 mil clientes por dia e 290 
mil ao mês. A equipe é de 95 colaboradores e, além 
das duas unidades, a empresa possui um centro de 
distribuição ligado à Rede Super. A sócia-proprietária 
conta que o time do Supermercado Stangherlin é 
muito unido. “Nossa rotatividade é normal, pois 
temos colaboradores que abriram a loja conosco 
e ainda atuam aqui. É uma equipe confiável, com 
chefias comprometidas com o negócio”, avalia.

Silvana comenta que a clientela é bastante 
fiel: “Contamos com consumidores que há 14 anos 
compram assiduamente conosco”. Um dos segredos 
da empresa é estar sempre acompanhando preços 
e concorrência, oferecendo boas promoções e pri-
mando pela qualidade, principalmente nos setores 
de referência do supermercado. Para os próximos 
anos, eles estudam tornar as unidades totalmente 
próprias e realizar ampliações. Entretanto, antes de 
dar qualquer passo, Silvana irá esperar a melhora 
da economia. “Por enquanto, estamos investindo na 
loja para não perder vendas. Tivemos um bom 2017, 
pois contratamos mais e não demitimos ninguém. 
Também seguramos as vendas, obtendo aumento de 
10 a 15% mês a mês”, comemora.

E
Mesmo jovem, o empresário Eduardo Stangherlin já tinha 

vocação para empreender. Com união e foco, ele e sua família 

levantaram o negócio e hoje possuem uma das principais redes 

de supermercado da região
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A patrocinadora oficial do projeto foi a 
Cooperativa Santa Clara, que ofereceu aos vera-
nistas as oficinas Receitas de Verão Santa Clara. 
O chef Moises Basso ensinou aos presentes três 
receitas práticas: Hambúrguer Gourmet Santa 
Clara, Salada de Ricota com Crosta de Temperos 
e Legumes Grelhados e Torta Mousse de Doce 
de Leite Zero Lactose. O diretor administrativo 
e financeiro Alexandre Guerra explica que par-
ticipar da iniciativa fortalece o relacionamento 
com o consumidor final e consolida a marca. 
“É uma forma de associar os produtos da Santa 
Clara a momentos de lazer, além de mostrar 
diferentes formas de consumo dos alimentos 
produzidos por nós”, comenta. 

vez o Projeto Verão Agas ofereceu 
aos veranistas gaúchos momentos de aprendizado 
e diversão por meio de palestras e oficinas. Cinco 
praias do Litoral Norte receberam a iniciativa 
entre os meses de janeiro e fevereiro: Quintão, 
Cidreira, Imbé, Capão da Canoa e Capão Novo. 
Os resultados de 2018 foram animadores, pois 
881 pessoas participaram das oficinas, e a média 
de público foi de 177 pessoas por destino. O 
local com o maior número de participantes, mais 
uma vez, foi Capão Novo, com 263 pessoas. E 
as oficinas com o recorde de público foram Mar 
de Receitas Nordeste, com 69 pessoas em Capão 
Novo, e Receitas de Verão da Santa Clara, com 
64 pessoas em Capão da Canoa.

mais uma

A O Projeto Verão Agas 2018 visitou cinco praias gaúchas, reunindo 

881 participantes no total. Para as marcas apoiadoras, a iniciativa 

auxiliou na divulgação e no relacionamento com o consumidor final

proximação por meio
do conhecimento
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A participação no projeto faz parte das ações 
da cooperativa voltadas aos consumidores, a fim 
de alcançar alguns objetivos planejados para o 
mercado. O diretor explica que serão analisados 
os resultados após a passagem do verão, quando 
o público-alvo retoma a sua rotina. Por meio da 
iniciativa, a empresa espera estreitar o relaciona-
mento com o shopper. “O produto Santa Clara 
passa a ter uma importância maior no dia a dia do 
comprador, unindo a qualidade dos itens ao bem-
estar de toda a família”, define Guerra.

Projeto ofereceu 
diversas oficinas 

Este ano, a Oniz Distribuidora realizou 
a palestra O Verão dos Bichos com Pedigree 
e Whiskas, explicando a importância de 
uma boa alimentação para os pets, além 
de evidenciar a qualidade dos produtos e 
esclarecer como eles são desenvolvidos. 
Segundo o supervisor comercial Cristiano 
Fagundes da Silva, a empresa conseguiu 
promover a marca para quem realmente 
decide a compra. “Divulgamos muito para 
o supermercadista, mas falta esse contato 
com o shopper. No Projeto Verão falamos 
direto com o consumidor final”, observa. 
Outra vantagem indicada por Silva é a pos-
sibilidade de tornar as marcas conhecidas: 
“Nas férias, veranistas de várias localidades 
se concentram no litoral. A região é ótima 
para a divulgação”. Por falar sobre a saúde 
dos animais de estimação, a palestra chamou 
a atenção dos participantes. “É um dos 
segmentos que geram bastante curiosidade, 
porque quem gosta de pets costuma ser 
interessado. Foi satisfatório ver as pessoas 
questionando”, comemora o supervisor.

A Superpan ofereceu a oficina Receitas 
Deliciosas com Superpan, ensinando a mani-
pulação de produtos congelados. Segundo 
o gerente comercial Fernando Batistello, a 
organização participa há bastante tempo e o 
resultado é sempre positivo. “Aproximando-
nos do consumidor final, também podemos 
expor nossa marca e mostrar quem somos. 
É uma oportunidade de entender o shopper 
dos nossos clientes”, explica. Batitello conta 
ainda que o público estava muito interessa-

do e participativo, o que motiva a empresa 
a continuar patrocinando. Para a Superpan, 
uma das principais razões de estar entre as 
realizadoras é ter a oportunidade de im-
pulsionar o setor de padaria, uma área de 
grande importância para os supermercados. 
Outro benefício é que, apor intermédio 
do contato com os veranistas, é possível 
saber exatamente o que os clientes estão 
procurando. “Podemos ouvir o que as pes-
soas querem, e assim trazer para a empresa 
ideias mais específicas e novas demandas”, 
considera Batistello. 

Em 2018, novidades 
e muita informação

Pensando nas crianças, a Fundação Thiago 
Gonzaga levou uma ação do Programa Vida 
Urgente para o Projeto Verão. Os pequenos 
puderam participar do espetáculo infantil Conta 
Comigo, que levou de uma forma lúdica infor-
mação sobre cuidados e prevenção contra aci-
dentes de trânsito. Voltada para o público de 2 de 
a 6 anos, a atividade contém ainda um momento 
em que são repassadas dicas relevantes para os 
pais que acompanham seus filhos. Para a presi-
dente da fundação, Diza Gonzaga, a iniciativa é 
uma oportunidade de disseminar conhecimento. 
“Com o projeto levamos informação a pessoas de 
municípios que não teriam condição de promover 
uma ação como essa”, afirma. Nessa edição, a 
mensagem da entidade foi passada para mais de 
500 pessoas, sendo cerca de 180 crianças.

Esta foi a primeira vez que a Nordeste Ali-
mentos participou do Projeto Verão. Por meio 
da oficina Cozinhando com Nordeste Alimentos, 
foram ensinadas receitas de lanches saudáveis 
e práticos para a estação. Segundo a analista de 
Marketing Jayne Tondello, os resultados obtidos 
atingiram todas as expectativas. “Contamos 
sempre com um grande número de participan-
tes, o que reforça a importância da iniciativa, 
que é inovadora e muito positiva”, comenta. 
A experiência foi aprovada pela marca, pois a 
parceria deu bons frutos. “Divulgamos nossas 
farinhas e misturas para um grande público, 
reforçando que, mais do que fazer parte da co-
zinha das pessoas, queremos inspirá-las a botar 
a mão na massa”, define Jayne.
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para os gestores de supermercado. O instrutor 
Gustavo Fauth diz que isso faz toda a diferença: 
“É uma capacitação voltada para o dia a dia do 
varejista, englobando todas as áreas do setor e 
mostrando como atender melhor, reduzir custos 
e impulsionar a produtividade”. Investir no cres-
cimento dos colaboradores faz o negócio crescer 
e se modernizar. Mas o instrutor alerta que, para 
isso, as novas ideias devem ser bem recebidas. 
“Tem que dar crédito para as inovações propostas, 
colocando em prática o que o funcionário apren-
deu”, recomenda Fauth.

Destinado à qualificação de lideranças super-
mercadistas, o GES pode ser visto como uma opor-
tunidade de valorizar aqueles funcionários mais ex-
perientes e dar uma chance para novos trabalhadores 
que estão se destacando entre as equipes. Seguindo 
o objetivo de informar e capacitar os líderes por 
completo, na formação serão abordados conteúdos 
sobre Recursos Humanos, Marketing, Operação de 
Loja, Administração, Gestão Financeira e Legislação. 
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas 
através do e-mail ges@agas.com.br.

o curso livre de Gestão em Super-
mercados (GES) está com novidades. Desta vez, 
além de ser realizado em Porto Alegre, haverá 
uma turma em Soledade e outra em Capão da 
Canoa, abrangendo, assim, tanto a capital quanto 
o interior e o litoral gaúcho. Essas cidades foram 
definidas de acordo com a demanda de mercado, 
pois são localidades com vários estabelecimentos 
e que necessitam se qualificar em nível de gestão. 
Além disso, são regiões que possuem estrutura su-
ficiente para oferecer o projeto. Outra novidade é 
que neste ano foram incluídas duas novas cadeiras: 
precificação e gestão de padaria. O GES começará 
mais cedo em Porto Alegre, em 27 de março. Já a 
turma de Capão da Canoa inicia em 11 de abril, 
e a de Soledade, em 26 de abril.  

Ao longo de seis meses de qualificação, os 
participantes se encontram semanalmente para 
refletir sobre suas práticas diárias, aprender con-
ceitos teóricos e compartilhar experiências sobre 
a área supermercadista. A formação oportuniza 
ainda visitas técnicas ao varejo, à indústria e a 
distribuidoras. O coordenador de Capacitação 
da Agas, Francisco Brust, comenta que o curso 
tem como objetivo final realizar um trabalho 
de conclusão, em que o aluno aplica dentro da 
sua empresa os conceitos aprendidos no GES. 
Dessa forma, o conteúdo ensinado é levado para 
a realidade do participante. “A Agas se preocupa 
em se certificar que o aluno do GES irá levar um 
resultado tangível para o negócio, melhorando os 
resultados em cada setor”, explica.

Diferentemente dos demais cursos de li-
deranças, o GES foi elaborado especificamente 

em 2018

G Neste ano, a formação das 

lideranças supermercadistas 

abrangerá tanto a capital quanto 

o interior e o litoral gaúcho, 
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in company, o varejista tem como benefício a 
facilidade de levar uma formação para dentro da 
organização, diminuindo custos com transporte e 
otimizando o tempo de trabalho dos funcionários. 
Além disso, a modalidade tem como diferencial 
ser customizada conforme a realidade do negócio, 
trazendo resultados mais rápidos e efetivos.

Segundo o instrutor Airton Dória, é essencial 
manter a empresa atualizada. “É preciso melhorar 
sempre a qualificação da venda, até por que vive-
mos em um mercado cada vez mais competitivo e 
com um cliente mais exigente. Da mesma forma, 
aperfeiçoar os processos traz mais eficácia para 
a gestão financeira”, orienta. Um dos principais 
benefícios dos cursos in company é a melhoria 
da lucratividade operacional. “O desempenho das 
vendas aumenta, ao mesmo tempo  que a perfor-
mance de processos se desenvolve, diminuindo 
custos e despesas e reduzindo os retrabalhos”, 
observa. Mais informações podem ser solicitadas 
diretamente no setor de Capacitação da Agas, 
pelo e-mail cursos@agas.com.br ou então pelo 
telefone (51) 2118-5230.

é comum serem necessá-
rias formações específicas para atender às neces-
sidades do negócio. Pesando nisso, a Agas oferece 
os cursos in company, com conteúdo programático 
definido mas que pode ser moldado conforme 
as solicitações do supermercado. Toda a gama 
de cursos oferecida no GES e nos cursos livres 
também está disponível na versão personalizada. 
São mais de 50 opções dividas em seis categorias: 
Recursos Humanos, gestão, vendas, operacional, 
padaria e açougue. Entre as principais formações 
oferecidas estão Mix especial de Páscoa, Aprenda 
a vender o seu peixe, Excelência em atendimento 
e Gerenciando equipes de sucesso.

O coordenador de Capacitação da Agas, 
Francisco Brust, explica que, primeiramente, a 
entidade faz um pré-contato com as empresas, 
para compreender quais são as demandas mais 
urgentes. “Cada supermercado pode ter uma 
necessidade diferente, e a partir desse briefing 
conseguimos atender sob medida a cada solicita-
ção”, considera. Brust aponta que o objetivo dos 
cursos in company é melhorar processos e vícios 
das operações do varejo, orientando em direção 
às melhores práticas de gestão disponíveis. “Cada 
área é como se fosse uma microempresa dentro 
do supermercado. Ao solicitar aulas especializadas, 
o negócio consegue rentabilizar cada uma de suas 
áreas, melhorando o resultado geral”, garante.

Apostar na qualificação do quadro funcional 
é investir no capital humano da empresa – consi-
derado como um dos pilares mais essenciais para 
se ter um bom negócio. Ao escolher um curso 

nas empresas

R
Por meio dos cursos in company oferecidos 

pela Agas, as empresas oportunizam 

aprendizado e atualização para os diferentes 

setores do supermercado

eforçando o 
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O Big Data permite prever 

tendências e encontrar padrões no 

negócio, informações essenciais na 

tomada de decisão, influenciando 

diretamente no crescimento 

da empresa. Entenda como os 

supermercados podem se valer 

dessa tecnologia para gerar insights 

e atingir melhores resultados
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de um grande 
volume de dados que podem auxiliar os negó-
cios para reunir números e informações sobre os 
consumidores e sobre as vendas, entre outros, 
impactando as empresas em seu dia a dia. Esse 
é um conceito de Big Data, que chama cada vez 
mais a atenção e se faz mais necessário em um 
momento de mudanças no comportamento do 
consumidor e de acirramento da competitivi-
dade no mercado.

o processamento Verner Heidrich, sócio-diretor da DBSer-
ver, contextualiza o crescimento do uso desses 
dados: “Numa sociedade em que o consumidor 
está mais participativo, menos fiel a marcas, em 
movimento, com menos tempo a perder e mais 
interesse na boa experiência de compra, o varejo 
precisa encontrar meios de atuar por diversos 
canais, ser ágil em oferecer uma experiência 
de compra conveniente e consistente”. Como 
os canais digitais geram imensa quantidade de 
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dados, as empresas passaram a perceber a neces-
sidade de incorporar tecnologias e ferramentas 
para registro, análise e estudos sobre eles, assim 
criando oportunidades para aumentar sua efici-
ência e inovar.

O Big Data envolve várias tecnologias 
disruptivas, que ajudam no crescimento dos 
negócios. O primeiro passo para uma companhia 
obter bons resultados com o uso desses dados, 
segundo João Saffran de Rezende, cientista de 
Dados da Hekima, é buscar ser uma organização 
data driven, orientada pelo correto tratamento 
e aproveitamento de informações. “Não adianta 
implementar sistemas altamente complexos de 
análise de dados se a sua empresa não está dis-
posta a usá-los nas tomadas de decisão. Tornar-se 
data driven é uma mudança na cultura, mas que 
irá ajudar a destacar a empresa em um mercado 
competitivo e, dessa forma, maximizar o cresci-
mento e desenvolvimento do negócio.”

Outro termo bastante relacionado ao data 
driven é o de análise preditiva, ligado à capa-
cidade de inferir tendências e propensões (de 
consumo, por exemplo) a partir do cruzamento 
de dados oriundos de diversas fontes. “Análises 
dessa natureza são o uso de informações, algo-
ritmos estatísticos e técnicas de aprendizagem 
de máquina para prever comportamentos e 
tendências futuras com base em experiências 
anteriores. Essas tecnologias têm uma alta 
dependência de dados, e o uso de Big Data au-
menta a assertividade das previsões da análise”, 
explica Rezende.

Na prática

São múltiplas as aplicações do Big 
Data. As mais comuns estão relacionadas 
ao entendimento do consumidor: em rea-
ções à publicidade, como ele compra em 
cada canal, quais suas preferências de com-
pra, qual seu comportamento por região, 
tipo de loja, entre outros. Essa tecnologia 
permite estudos sobre o comportamento 
de compra em várias dimensões, como 
perfil demográfico, sazonalidade, região. 
“Usando-se tecnologia de análise e previsão 
é possível ter insights de inovação: modelos 
criados para ‘aprender’ com estes dados 
e comportamentos passados permitirão 

à empresa ‘predizer’ ou dar sugestões de 
compras para atualização ou renovação de 
seus estoques – uma atividade que hoje é 
realizada empiricamente pelos comprado-
res, baseada em sua experiência, mas que 
pode gerar muitas perdas de estoques ou 
de oportunidades”, detalha Heidrich.

Se a empresa consegue obter detalhes 
do tíquete de compra de seu cliente (as-
sociando seu código ou CPF aos produtos 
adquiridos), pelo uso de um programa de 
fidelização, ela poderá criar campanhas 
individualizadas, aprimorando a assertivi-
dade. “Estas campanhas podem ser criadas 
a partir de análises de Big Data, relacio-
nando as compras do cliente com seus 
produtos e o comportamento do grupo 
maior de consumidores, permitindo ofer-
tas, descontos, venda casada e descontos 
por volume”, exemplifica o sócio-diretor 
da DBServer. “Um bom programa de fi-
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de dados, fazer análise e correlações, e 
então sugerir inovações em produto, preço 
e canal, aumentando volumes, receitas e 
mesmo lucratividade, ao mesmo tempo 
que aumenta a experiência de compra de 
cada cliente. Um programa de fidelidade 
fica muito mais efetivo no momento em 
que se entende o consumidor.”

Rezende aponta outras formas de 
como os supermercados podem utilizar 
esse conjunto de dados, auxiliando na defi-
nição da disposição dos itens nas gôndolas, 
prevendo a quantidade de produtos em 
seus estoques e escolhendo quais marcas 
comprar para cada produto, com base nas 
preferências dos seus shoppers. “O mais 
importante, no caso do supermercado, é 
interligar consumidores com as suas com-
pras. Dessa maneira podemos relacionar 
quem comprou ao que foi comprado.” 
Focando nos dados individuais sobre os 

shoppers, é importante manter informações 
sobre o seu perfil: idade, região onde mora e 
estado civil, entre outros. Sobre as compras, 
são relevantes informações como data em 
que ocorreram, preço, disposição do produ-
to na prateleira, validade, se a mercadoria 
estava na promoção e marca adquirida.

Desde 2010, a rede de supermerca-
dos Asun presta atenção e fundamenta 
decisões com base na análise de dados. 
Atualmente a empresa utiliza o Big Data 
com informações do passado para tomada 
de decisão no futuro. Um exemplo são as 
vendas na época de carnaval. “Calculamos 
o estoque com base nas vendas anteriores”, 
diz Antônio Martins, gerente de TI do 
Asun. “Hoje utilizamos apenas valores e  
quantidade de cupons. No futuro temos 
a ideia de mapear item a item bem como 
dados do cliente. Estamos estudando para 
prever situações vindouras com base nas 
informações online, como uma alteração 
de clima neste momento que poderá afetar 
as vendas e perdas.”

Para avançar na coleta e o uso desses 
dados pelo Asun, a empresa prevê a fideli-
zação dos clientes para, em troca, mapear o 
seu perfil de consumo e utilizar marketing 
direcionado, bem como campanhas de res-
gate do mesmo. “Poderemos ter um perfil 
mais detalhado do consumidor, quantas 
vezes ele entrou na loja, e criar promoções 
específicas, como oferecer vinhos a preços 
reduzidos a quem comprou uma adega”, 
comenta Martins.

É o que Heinrich chama de recomen-
dação assertiva: descobrir o que o cliente 
costuma comprar e quando, para fazer 
ofertas direcionadas de produtos e serviços 
que realmente lhe interessem. “Isso con-
templa também a recompra, quando você 
entende qual o momento certo de ofertar 
novamente um produto que o cliente já 
comprou uma vez.” Também é possível 
trabalhar com influenciadores, usando in-
teligência para descobrir quem influencia 
na compra de um determinado shopper e 
construindo estratégias com base nisso. “As 
pessoas tendem a comprar utilizando refe-
rências”, lembra o sócio da DB Server.

Saiba mais

Confira algumas recomendações de João Saffran 
de Rezende, cientista de Dados da Hekima:

Qualquer empresa pode se beneficiar do Big 

Data, independentemente do tamanho. Essa 

tecnologia é capaz de prever tendências e 

encontrar padrões no negócio, informações 

que serão essenciais na tomada de decisão 

e influenciarão diretamente no crescimento 

da organização.

Não adianta implementar sistemas altamente 

complexos de análise de dados se a sua 

empresa não está disposta a usá-los nas 

decisões estratégicas.

As informações coletadas têm que refletir a 

realidade do seu negócio, e devem-se pos-

suir muitos dados. A quantidade e qualidade 

deles interferem diretamente na análise pre-

ditiva. É melhor possuir mais dados e deixar 

de utilizar alguns do que faltar.

Todos os funcionários e envolvidos na compa-

nhia têm de estar dispostos a utilizar os dados 

na tomada de decisão.
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Uma das mais tradicionais receitas brasileiras, 
a farofa é parte da cultura em qualquer região. Com 
produção artesanal e ingredientes de qualidade, a 
D´Goiás Alimentos traz aos consumidores a iguaria 
nas versões Mandioca e Milho, ambas disponíveis 
nos sabores tradicional ou picante. A farofa típica 
D´Goiás é produzida com insumos naturais, sem 
a presença de conservantes. Além disso, é um 
alimento sem glúten.

Voltada ao público mais jovem, a novidade 
da Nestlé oferece sabores diferenciados de café. 
Disponível em latas de 200g, o Nescafé Smoov-
latté apresenta as opções Chocotino, com sabor 
de chocolate, e Chocomelo, com um toque de 
caramelo. Pensando em oportunizar agilidade aos 
consumidores, o preparo é simples: basta adicionar 
o pó ao leite na temperatura que preferir e mistu-
rar com uma colher.

Pensando na Páscoa, a Divine Chocola-
tes, de Encantado, está lançando para a linha 

Divikids uma barra de chocolate 
de 100g e um ovo de páscoa de 

150g. Direcionados às crianças, 
os produtos buscam ser mais 

saudáveis, não contendo 
gordura hidrogenada e nem 
glúten em sua composição. 
Além disso, possuem alto 
teor de leite e vitaminas. 

Inspirado nos torcedores brasileiros, o lançamento 
da Florestal Alimentos para a Copa do Mundo é o piru-
lito Flopito Coração Brasil, nos sabores limão e abacaxi. 
O doce foi desenvolvido nas cores verde, amarelo e 
branco, em alusão às cores da bandeira nacional. O 
tradicional formato de coração dos pirulitos da marca 
foi mantido, assim como o peso individual de 10g e a 
comercialização em pacotes de 500g. 

D’GoiásTradição 
com as farofas

NescaféCafé solúvel
em novos sabores

DiviNe Sabor e 
saúde na linha Divikids

florestal Pirulitos em 
clima de Copa do Mundo
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Ampliando seu mix 
de produtos naturais, a 
CBS conta agora com um 
suco de uva totalmente 
integral, sem adição de 
açúcares, água ou corantes. 
O produto está disponível 
em embalagem de vidro de 
1,5L. Um copo da bebida 
possui, em média, 144 
calorias e mais de 20 tipos 
diferentes de antioxidan-
tes. Este é o primeiro suco 
100% natural da marca.

Para a época mais doce do ano, a Garoto 
está trazendo algumas novidades. Na linha 
Baton, os lançamentos são: Toca do Coelho 
Baton, uma embalagem com um coelho de 
chocolate e miniovos; e a Leiteira Baton, um 
invólucro de alumínio contendo 16 miniovos 
de chocolate. As novidades na linha de ovos de 
Páscoa licenciados são o ovo Minnie Mouse, que 
vem com um porta-objetos, e Avengers, com 
quatro opções de miniluminárias colecionáveis 
dos heróis da Marvel.

O mix de produtos da Cooperativa 
Santa Clara ganhou mais um item. A marca 
agora conta com o Queijo Itálico, em em-
balagem de 200 g e ideal para o preparo de 
lanches ou para ser servido como aperitivo. 
O pré-lançamento do produto para os super-
mercadistas ocorreu durante a 36ª ExpoAgas 
2017. Agora, o Queijo Itálico será comercia-
lizado para toda a região Sul do país.

Para um produto ser considerado orgânico, é necessário seguir 
uma lista de critérios. A Nestlé resolveu investir neste segmento 
e apresenta as novas Aveia Nestlé Farelo Orgânica e Aveia Nestlé 
Flocos Grossos Orgânica, com certificação orgânica auditada pela 
Ecocert. Fonte de fibras e sem glúten, o produto é 100% aveia 
integral e chega ao consumidor em embalagens de 170g.

cBsSabor 
100% uva

saNta claraQueijo 
Itálico entra para o catálogo

Nestlé Apostando 
no mercado de orgânicos

GarotoNovidades 
para a Páscoa





Graças às datas celebradas nos meses 

de maio e junho, os varejistas têm a 

oportunidade de explorar alguns nichos 

menos convencionais. Apostando na 

experiência de compra e nos produtos mais 

procurados, a época é uma grande chance 

de aumentar as vendas 

de maio e junho possuem datas temá-
ticas que, se tiverem ações bem planejadas e exe-
cutadas, podem se tornar grandes impulsionadoras 
de vendas no varejo. Coincidentemente, todas elas 
possuem o amor como um fator comum: Dia das 
Mães, no segundo domingo de maio; Mês das Noivas, 
em maio, e Dia dos Namorados, em 12 de junho. 
Esse aspecto pode ser explorado tanto na decoração 
da loja quanto na publicidade, por exemplo. 

Como em todas as épocas promocionais, o 
planejamento é essencial para obter sucesso em ven-
das. A consultora de Varejo e Shopper Marketing e 
diretora da Connect Shopper, Fátima Merlin, orienta 
que todas as áreas devem ter uma execução ímpar. 
“Tudo deve ser pensado: o sortimento de produtos, 
as opções em serviços, as ações de marketing, o 
preço e as promoções. Fatores como ambientação, 
comunicação e exposição também devem entrar 
nesta lista”, explica.  

Outra ação crucial é acompanhar e avaliar as 
tendências e os lançamentos. Dessa forma, o super-
mercado não deixará de fora as novidades. Para evitar 
excesso de estoque, Fátima indica a avaliação dos 
indicadores internos e externo de anos anteriores, 
pois assim é possível fazer previsões levando em con-
ta a conjuntura atual. “Vemos hoje um consumidor 
com orçamento mais apertado, com comportamento 
mais seletivo, racionalizando suas compras”, avalia. 
Por isso, acertar no que se oferece pode ser um fator 
de decisão na escolha do shopper.

Aposte nos produtos certos

O Macroatacado Treichel, de Pelotas, 
sempre utiliza o histórico de vendas a seu 
favor para planejar o estoque. O gerente geral 
Emerson Gonçalves conta que se a quantidade 
de produtos não é suficiente para a demanda 

emporada 
para presentear
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dessas datas, o local pode deixar o cliente 
insatisfeito. “Neste momento difícil em que 
se encontra a economia, não podemos correr 
o risco de perder alguma venda, ainda mais 
com rupturas na loja”, comenta. 

No período de maio a junho, a época com 
maior concentração de faturamento para eles 
é o Dia das Mães. Para a data, o macroatacado 
investe no setor de artigos para presentes, com 
foco em bazar e perfumaria, mas também vê 
nas áreas de confeitaria, carnes e bebidas uma 
oportunidade para vender mais, visto que é 
comum que as famílias se reúnam em um 
almoço de domingo para celebrar. Já para o 
Dia dos Namorados, a empresa aposta em kits 
presenteáveis, como o de chocolates e vinho 
com taças. Em supermercados que oferecem 
itens da categoria cama, mesa e banho, é 
interessante aproveitar o mês das noivas para 
intensificar esse segmento.

A apresentação das gôndolas e prateleiras 
também é levada em consideração nos períodos 
promocionais no Macroatacado Treichel. “Em 

nossa loja, temos na entrada um espaço que 
chamamos de Área Sazonal, onde em algumas 
datas comemorativas fazemos decorações e 
exposições diferenciadas”, explica Gonçalves. 
Para o Dia das Mães, por exemplo, a entrada da 
loja é decorada com banners com mensagens, 
além de estilizada com diversos corações para 
remeter ao amor materno. 

Explorando bem o momento, a experiên-
cia do cliente se intensifica por meio da am-
bientação, deixando-o inspirado e motivando 
mais compras. Em meio a tanta concorrência, 
chamar a atenção do cliente é um desafio. 
Fátima comenta que boa exposição, variedade 
e preço competitivo são fundamentais, mas 
para se diferenciar o varejista precisa ir além. 
“Conhecer o público-alvo auxilia no direciona-
mento das ações de comunicação, facilitando 
a tomada de decisão e tornando a ida à loja 
um momento agradável, mais ágil e prático”, 
define. Se ocorrer integração entre todos os 
setores, desde a gestão até o operacional, o 
sucesso em vendas com certeza virá.
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do Canel Supermercados começou 
em 1991, na cidade de Passo Fundo, após a disso-
lução de outro empreendimento supermercadista. 
O nome do novo sonho foi herdado dos seus funda-
dores, Nelson e Cacilda Manfroi, conforme relata o 
sócio-diretor da empresa atualmente, Ivan Manfroi. 
“A matriz foi instalada no bairro Petrópolis, uma 
escolha devido ao alto desenvolvimento da região. 
Na época, a loja tinha estoque limitado, além de  
improvisos referentes a gôndolas e expositores, 
com área de vendas de 200 m²”, comenta Man-
froi. O súper se dedicava ao comércio de produtos 
alimentícios e material de higiene e limpeza, com um 
mix aproximado de 700 itens. Então, conta o diretor, 
em 1992 e 1993, foram realizadas diversas melhorias 
no imóvel, como a instalação de uma fachada com 
o logotipo da Canel, criando uma identidade para a 
marca. “O Plano Real (1994) alavancou as vendas 
da empresa, pois a clientela teve o poder aquisitivo 
ampliado, consumindo assim mais commodities, e 
passamos a comercializar 1.600 itens”, afirma. 

Em parceria com outros supermercados da 
região, em 1999 foi fundada a Rede Super Útil, 
oferecendo ofertas com custo reduzido, bem como 
com amplo apoio de mídia: “Na época, as vendas da 
loja aumentaram em 30% nos três primeiros meses 
de ofertas conjuntas”. E ao comemorar dez anos de 
fundação, o Canel Supermercados abriu uma filial, 
no mesmo bairro: “O empreendimento se estruturou 
para o atendimento das duas lojas, passando a contar 
com 18 colaboradores”. 

O momento coincidiu com a troca do sistema 
de frente de caixa, que começou a operar totalmente 

informatizado, melhorando a administração de pre-
ços e produtos, representando um grande aliado na 
busca pela rentabilidade. Manfroi conta ainda que a 
reinauguração da loja matriz (ampliada) ocorreu em 
2008, levando ao público-alvo um empreendimento 
com estrutura e design moderno, utilizando várias 
técnicas de arquitetura para oferecer um comércio 
enxuto e com baixo custo de operação: “A iluminação 
natural é aproveitada durante o dia, e os equipamen-
tos de refrigeração auxiliam na economia de energia. 
Também foi instalada uma cisterna para coleta e 
aproveitamento de água da chuva”. 

Atualmente, a empresa conta com 28 funcioná-
rios e um mix de 3 mil produtos por loja, e, conforme 
aponta o diretor, tem como ideal alcançar a plena 
satisfação dos consumidores, aproximando-os dos 
produtos de sua preferência. “Com o desenvolvi-
mento de outros formatos de loja, nos deparamos 
com novos desafios. Entretanto, a loja de vizinhança 
se mantém ativa e cada vez mais próxima de seus 
clientes, focada na área de perecíveis”, completa. 

F Com mais de 25 anos 

de trajetória, o Canel 

Supermercados foi 

um dos fundadores 

da Rede Útil em Passo 

Fundo e hoje é uma 

força supermercadista 

na região

 a trajetória
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anos de fundação, a indústria de lati-
cínios Lac Lélo, sediada em São João do Oeste 
(SC), comercializa um mix de 70 SKUs e tem 
cerca de 3,5 mil clientes ativos, sendo seu principal 
mercado consumidor o Rio Grande do Sul. Com 
crescimento anual médio em torno de 30%, a 
marca investe constantemente em infraestrutura, 
tecnologia e conhecimento em todas as etapas do 
negócio. Nos últimos anos, foi ampliada a capaci-
dade de produção e inaugurado um empório, com 
arquitetura arrojada, que atrai turistas e mostra 
toda a linha de produtos da empresa.

Maior empregadora do município, com mais 
de 250 funcionários diretos, a fábrica caracteriza-se 
pela excelência de sua matéria-prima, integralmen-
te oriunda de cerca de um total de 515 famílias for-
necedoras. A captação é realizada em propriedades 
rurais localizadas no oeste catarinense, considerada 
a maior bacia leiteira daquele estado e a 5ª maior do 
Brasil. Além disso, a Lac Lélo possui uma unidade 
de produção de leite própria no modelo Compost 
Barn que gera 8 mil litros de leite por dia (podendo 
chegar a 20 mil). As vacas desfrutam do máximo 
conforto, com galpão para se locomover, água fresca 

e ração da melhor qualidade. “Conhecer a proce-
dência exata da matéria-prima garante produção 
de excelência e permite a realização de trabalhos 
de assistência técnica junto aos produtores, visando 
ao aperfeiçoamento constante e à sustentabilidade 
das propriedades”, pontua o presidente Maikel 
William Grasel, o Lélo. “Assim, proporcionamos 
credibilidade aos produtores rurais, bem como aos 
consumidores e clientes supermercadistas.”

Na entressafra, a produção leiteira fica na 
ordem de 220 mil litros por dia. Na safra (se-
tembro e outubro), chega a 300 mil litros/dia. 
Com a demanda crescente por uma alimentação 
saudável e produtos gourmets, a marca aposta na 
diversificação, com uma ampla linha de queijos 
fatiados e cremes, nas versões tradicional, light, 
zero lactose e especiais. Destacam-se os queijos 
quark, cottage, minas frescal e creme de ricota, 
além dos populares requeijões, nata, queijo prato, 
muçarela, provolone, colonial, coalho, ricota e 
muitos outros.

Os maiores obstáculos para os negócios são 
a carga tributária e os desafios logísticos. “As dis-
putas e diferenças de alíquotas de ICMS entre os 
estados só nos atrapalham. Além disso, as estradas 
ruins, com seguro veicular e combustíveis caros, 
são fatores complicadores”, reflete o presidente. 
Isso não impede a empresa de avançar e inovar, 
buscando a primazia nos processos produtivos, co-
merciais e logísticos. Presente em diversos estados 
brasileiros e nos Estados Unidos, são os clientes 
gaúchos que recebem carinho especial da compa-
nhia, por terem sido os primeiros compradores e 
configurarem os maiores consumidores até hoje. 

C atarinenses de 
coração gaúcho

A indústria de laticínios 

Lac Lélo processa 

quase 300 mil litros 

de leite diários, tendo 

o Rio Grande do 

Sul como principal 

mercado da marca 

com 18
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Patrícia Palermo Economista-chefe da Fecomércio-RS

XX foi palco de profundas transfor-
mações tecnológicas e sociais. A mudança do 
papel das mulheres na vida familiar, no mercado 
de trabalho e na sociedade foi profunda. Numa 
pesquisa recente, o IPEA mostrou que 40% dos 
lares brasileiros eram chefiados por mulheres no 
Brasil. Em parte, esse aumento da participação 
feminina na chefia das famílias vem do avanço 
das mulheres no mercado de trabalho. Se na dé-
cada de 1920 a taxa de participação feminina no 
mercado de trabalho era de cerca de 10% entre 
as mulheres de 30 a 44 anos, esse percentual 
alcançou 73,1% em 2015. Ainda que participe 
menos do que a população masculina de mesma 
idade (93,7%), o avanço da presença feminina é 
inquestionável e, principalmente, definitivo. 

 No entanto, há ainda uma longa estrada 
a percorrer. A taxa de desemprego feminina é 
significativamente mais alta do que a masculina e 
a remuneração média ainda é mais baixa. Milhares 
de páginas já foram escritas procurando as razões 
que expliquem essas diferenças. Em tempos de 
redes sociais, discussões intermináveis se esta-
belecem sobre o tema. As explicações são mais 
profundas do que a superficialidade que reduz 
tudo a machismo, ou pelo menos, ao que de forma 
média as pessoas chamam de machismo. 

 A garantia de acesso à renda à mulher 
aumenta a liberdade feminina, contribui para a 
redução dos índices de violência familiar e me-
lhora a vida das crianças, provocando um círculo 
virtuoso com reflexos sobre a sociedade. Mas para 

o século as mulheres, especialmente as mais pobres, aces-
sarem o mercado de trabalho é fundamental um 
conjunto de equipamentos sociais como creches 
com horários de funcionamento condizentes com 
as necessidades atuais do mercado de trabalho. 
Para as empresas, a presença feminina na força 
de trabalho, sobretudo nas posições de liderança, 
aumenta a eficácia das ações. Entretanto, ainda 
são poucas as mulheres que avançam na carreira 
até chegar ao topo das organizações. Um estudo 
recente apresentado na Harvard Business Review 
Brasil mostra que as mulheres têm um perfil 
de liderança mais “transformacional” do que 
os homens. Os líderes transformacionais viram 
exemplos ao conquistar o respeito e a confiança 
de seus colaboradores. São inovadores e buscam 
alcançar metas. São um tipo de liderança que dá 
autonomia, mas não abandona. Isto é, em linhas 
gerais, são um tipo de liderança muito bem-vinda 
à sociedade que temos na atualidade, mas nem 
por isso deixa de ser raro. 

 E o que podemos fazer para mudar esse 
quadro? Às mulheres cabe se apresentarem às 
oportunidades, capacitarem-se em áreas competi-
tivas e com possibilidades de ganhos/responsabili-
dades elevadas, imporem uma divisão das tarefas 
domésticas e do cuidado dos filhos mais equilibra-
da dentro dos lares e exigirem políticas públicas 
assertivas, como construção e manutenção de 
creches e escolas em tempo integral. Às empresas, 
cabe combaterem o preconceito e oportunizarem 
o crescimento profissional de seus colaboradores, 
independentemente de quem sejam.
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a busca

Setor de refrigerantes cria alternativas para acompanhar as 

mudanças nos hábitos alimentares da população

ersatilidade e inovação
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por uma alimentação saudável e com 
menor impacto ambiental, vinculada a legislações 
cada vez mais restritivas, é uma tendência que 
está alterando os hábitos e padrões alimentares 
em todo o mundo. Sempre em evidência quando 
o tema é o consumo de açúcar da população,  
o setor de refrigerantes investe em novas receitas 
e fórmulas diferenciadas para adequar seus pro-
dutos ao novo perfil dos consumidores.

Atualmente, a legislação brasileira define 
que os refrigerantes devem obrigatoriamente 
conter água, suco ou extrato vegetal, gás car-
bônico e açúcar ou edulcorantes. Por sua vez, 

alguns ingredientes opcionais também são co-
mumente utilizados, como aromas, acidulantes, 
corantes, conservantes e antioxidantes. 

No Brasil, os sabores mais consumidos são 
cola, guaraná, limão, laranja e uva. A porcentagem 
de suco ou extrato vegetal também é determina-
da por lei, sendo específica para cada sabor. As 
bebidas sabor laranja e uva devem conter 10% de 
suco, enquanto as de guaraná precisam apresentar 
o mínimo de 0,02% de extrato da semente.

A produção brasileira de refrigerantes em 
2017, de acordo com estimativas ainda não con-
solidadas, deve totalizar 11,5 bilhões de litros.  
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A marca impressiona, mas é menor do que a pro-
dução de 2016 – mais de 14 bilhões de litros, o 
que representa um consumo anual per capita de 
cerca de 70 litros. 

Novas estratégias

Os índices dos últimos dois anos 
estão sintonizados com a tendência geral 
de queda no consumo decorrente da crise 
econômica no Brasil, porém a série histó-
rica aponta para a necessidade de novas 
estratégias para o setor. Em 2010, por 
exemplo, cada brasileiro consumiu uma 
média de 88,9L. A preocupação dos con-
sumidores com a saúde é um dos principais 
fatores para essas mudanças.

No final de 2017, foi divulgada uma 
pesquisas que indica o aumento da exigência 
dos compradores em relação aos alimentos 
que consomem. De acordo com o Ibope, 
76% da população busca, com frequência, 
informações nutricionais nas embalagens de 
alimentos e bebidas não alcoólicas.

Os representantes da indústria de bebi-
das estão atentos a essa preocupação, tanto 
no ambiente virtual (leia mais no quadro) 
como em suas embalagens. O setor tem 
participado ativamente da Rede de Rotu-
lagem, grupo que reúne participantes da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
e da Associação Brasileira das Indústrias da 
Alimentação (Abia). O objetivo é dialogar 
com os órgãos responsáveis sobre o apri-
moramento da rotulagem nutricional dos 
alimentos para oferecer melhores informa-
ções e promover o consumo consciente, de 
forma a respeitar a liberdade de escolha da 
população. As novidades nos rótulos devem 
ser anunciadas ainda em 2018.

A inovação é a característica-chave para 
se adaptar às exigências dos consumidores e 
dos órgãos regulatórios. Apesar da recente 
queda na produção, o ramo tem se pautado 
pela diversificação: em 2017, o setor de 
bebidas apresentou uma alta de 27,2% no 
número de pedidos para novos lançamentos, 
de acordo com informações do Índice GS1 
Brasil de Atividade Industrial. O resultado 
se torna ainda mais expressivo em relação 

à média nacional de todos os setores, que 
aponta queda de 15,1% no número de novos 
produtos. Muitas das principais marcas já 
ampliaram sua oferta de bebidas, oferecendo 
também energéticos, sucos, refrescos e chás 
prontos para consumo.

De olho no açúcar

Em março de 2017, o Ministério da Saúde 
divulgou metas de nutrição para o país, incluindo 
a redução de 30% no consumo de refrigerantes 
e sucos artificiais. Em setembro, os fabricantes 
vinculados à Associação Brasileira das Indústrias 
de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas 
(ABIR) apresentaram uma proposta voluntária 

Transparência em rede

ara desmistificar os principais boa-
tos e informações falsas relativos aos 
refrigerantes, empresas e associa-
ções apostam na transparência. No 
site da Abir, há uma seção destinada 
a esclarecer o posicionamento do 
setor em relação a rotulagem, em-
balagem e ingredientes polêmicos, 
como o aspartame e o corante cara-
melo IV. Os textos são respaldados 
por estudos, leis e regulamentos 
oficiais do Ministério da Saúde e da 
Associação Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).
O site da Coca-Cola, referência no 
setor, também dedica um grande es-
paço à resposta de diversas dúvidas 
sobre temas como seus métodos de 
produção, informações nutricionais 
e impacto ambiental. Um dos des-
taques são os artigos sob o título 
#ÉBOATO, com a finalidade de 
desmentir ou esclarecer notícias 
enganosas que se espalham pela in-
ternet. Dessa forma, os fabricantes 
mostram que estão sintonizados às 
demandas dos consumidores por in-
formação de qualidade para orientar 
suas decisões de compra.

P
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para a redução do açúcar em seus produtos.  
A sugestão foi de diminuir o limite desse ingre-
diente para 10,6g em cada 100g de refrigerante. 
A média atual é de 16g. Também foram propos-
tas medidas similares nos néctares e sucos. Caso  
o acordo seja formalizado, 111 produtos deverão 
apresentar alteração na fórmula, somente no 
setor de refrigerantes. 

Outras iniciativas dos fabricantes de bebidas 
também têm despertado a atenção mundial. No 
Japão, por exemplo, ocorreu no início de 2017 o 
lançamento da Coca-Cola Plus, uma versão acres-
cida de fibras e com zero açúcar do tradicional 
refrigerante. O produto recebeu do governo a 
certificação oficial destinada aos alimentos que 
oferecem propriedades benéficas à manutenção 
da saúde. Destinada ao público com mais de 40 
anos, cada garrafa contém 5g de dextrina, ingre-
diente que pode reduzir a absorção de gordura 
pelo organismo. Em setembro, a novidade foi a 
versão Coffee Plus, com um teor de cafeína 50% 
maior que na versão tradicional.

Adoçante latino-americano

No Brasil, uma das novidades mais 
recentes ocorreu em 2016, com o lança-
mento da Coca-Cola com estévia e 50% 
menos açúcares, o primeiro refrigerante do 
mercado nacional com açúcar e adoçante 
na fórmula. A proposta era diversificar o 

leque de opções com uma versão interme-
diária entre a tradicional e a zero, que não 
possui adição de açúcares. A escolha do 
ingrediente também foi inovadora: a esté-
via é um adoçante de origem vegetal típico 
da América do Sul. Em janeiro de 2018, a 
marca anunciou também o retorno de sua 
versão light, sem calorias e sem açúcar.  
O lançamento de produtos específicos para 
diferentes mercados é uma importante estra-
tégia do setor. Afinal, a regionalização é um 
dos principais aspectos de seu consumo.

As bebidas à base de guaraná, fruta 
típica da Amazônia, já fazem parte do 
imaginário popular como produtos ligados 
à identidade nacional do Brasil. Em 2011, a 
divulgação de uma foto do astro do futebol 
David Beckham com uma lata de guaraná 
Fruki gerou tamanha repercussão que a 
fábrica de Lajeado (RS) se tornou um 
dos assuntos mais comentados no Twitter 
mundialmente. Boa parte dos comentários 
foram feitos pelos consumidores gaúchos, 
ligados afetivamente à marca. 

Outro exemplo é o Guaraná Jesus, do 
Maranhão. Com sua típica coloração rosa, 
a bebida ainda está fortemente vinculada à 
tradição culinária do estado, mesmo após a 
aquisição pela Coca-Cola, que possibilitou 
a distribuição do produto para estados do 
Sul e do Sudeste.
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(51) 3346-1194

www.tematica-rs.com.br

Facebook/tematicapublicacoes

Twitter: @tematicaRS

Instagram: @tematicapub

Conquiste os seus clientes, oferecendo a eles  
conhecimento, por meio de uma revista própria  

impressa ou totalmente digital.

Revistas customizadas com a marca da sua empresa e 

conteúdos de interesse do seu público.  

Esta é a especialidade da Temática Publicações, que há 

14 anos desenvolve projetos jornalísticos alinhados às 

demandas de cada organização.  

Faça conosco seu orçamento para 2018.

informação é Tudo.
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descontos, brindes e até mesmo prêmios 
pela realização de compras tem se mostrado uma 
prática cada vez mais viável aos varejistas. Por meio 
do cartão de fidelidade próprio, muitos supermerca-
distas buscam atrair novos consumidores, ampliando 
as possibilidades de pagamento com a disponibilida-
de de crédito e maiores prazos, entre outras opções. 
Especialistas indicam que o uso dessa ferramenta 
vem crescendo nos últimos anos, contribuindo para 
o crescimento do faturamento do autosserviço.

O diretor da SOS Cartões, Cláudio Paes, conta 
que mais da metade das promoções com pagamento 
eletrônico no Estado são feitas por supermercadistas, 
postos de combustíveis e farmácias. “O cartão de 
fidelidade no Rio Grande do Sul propicia a experi-
ência de crédito para aqueles clientes costumeiros, 
por vezes barrados em outras bandeiras, garantida 
por uma empresa profissional no ramo”, explica. 

oferecer Denominada Private Label, essa modalidade 
de crediário pré-aprovado leva o nome da empresa 
que a promove no “dinheiro de plástico”, forneci-
do gratuitamente ao cliente. “A pessoa ganha um 
crédito que não é do supermercadista. Os cartões 
são gerados por uma administradora contratada 
para os clientes comprarem em suas lojas a prazo”, 
completa o também instrutor da Agas no curso 
Gestão para Tecnologia da Informação.

Entre as vantagens do serviço, Paes destaca 
a possibilidade de os clientes fazerem o paga-
mento da fatura na própria loja, tendo a segu-
rança de não andar com dinheiro em espécie. 
“Em casos de parcelamento, o varejista poderá 
receber à vista ou com tempo estendido para 
pagar, conforme o contrato, ficando a adminis-
tradora responsável pelo acerto”, esclarece. Por 
meio do cartão próprio, segundo ele, há geral-

Uso de cartões próprios de supermercado vem 

crescendo no Rio Grande do Sul, abrindo a 

possibilidade de crédito para novos públicosV



mente a possibilidade de dividir o pagamento 
em três parcelas, contando-se com o melhor dia 
de compra, cujo prazo pode chegar a 40 dias 
para começar a quitar o valor devido.  

Há ainda uma questão social envolvida, que 
torna a adesão ao Private Label mais democrática. 
“Grande parcela da população não tem conta em 
banco, mas trabalha informalmente. Parte desse 
rendimento é gasto nos supermercados, e com maior 
prazo de pagamento, ampliam-se a regularidade e o 
volume de vendas”, expõe. A partir daí, esse novo 
público ganha mais poder de compra, podendo 
planejar seus gastos e direcionar o limite de outras 
bandeiras de cartões para outras demandas. 

De acordo com o consultor, trabalhar com 
cartões de fidelidade próprios dos supermercados 
amplia a possibilidade de os clientes realizarem 
compras em lojas de bairro. “No início, eram os 
grandes varejistas que disponibilizavam vantagens 
exclusivas para atrair e fidelizar consumidores. 
Hoje, outros mercados também disponibilizam o 
serviço, para atender aqueles que não conseguem 
fazer o pagamento à vista”, esclarece.

De 2016 para cá, Paes verificou um aumento 
de 10 a 15% na participação dessa modalidade no 
total de negociações com cartão de crédito. “Em 
regiões onde a população é mais bancarizada, como 
Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas e Caxias do Sul, 
além da capital e Região Metropolitana do Estado, 
o número de transações com a modalidade pode 
chegar a pelo menos 50%”, completa.  

Funcionamento 
de cartões próprios

Ter um cartão de bandeira própria envol-
ve a emissão do plástico, no caso de incluir a 
logomarca da empresa, e o pagamento de taxa 
administrativa contratual sobre a venda de 1 a 
3%. “Há uma variação percentual de encargos 
em função da inadimplência, que pode alcançar 
5%”, afirma Paes. Já compras que não são reco-
nhecidas pelos clientes, chamadas chargeback, 
são de responsabilidade dos supermercados. 
“Eles terão as vendas estornadas. Com a alta 
das vendas com cartões, as empresas estão mais 
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para reduzir as fraudes.”
O funcionamento do Private Label, con-

forme o especialista, é muito parecido com 
outras opções de crédito. Dependendo do 
contrato, o tempo para o varejista receber 
o repasse do valor das vendas varia de 30 
a 70 dias. “Normalmente, quanto menor 
é o prazo de pagamento, maior será a taxa 
de administração.” Ele frisa que a base de 
clientes é a riqueza dos supermercadistas. 
“O fato de alguém ceder para uma outra 
empresa esses dados gerará uma redução de 
custos em caixa ou um retorno financeiro 
pela emissão de cartões.” 

Com cartão próprio há 17 anos, o Su-
per da Praia tem colhido os frutos de um 
atendimento personalizado. “Como vivemos 
em comunidade, possibilitamos dar crédito 
a quem nos procura”, afirma o proprietário, 
Cesion do Nascimento Pereira. A modalida-
de é disponibilizada nas lojas de Capão Novo, 
Terra de Areia e Três Cachoeiras. “Damos 
um limite no valor de compras aos clientes, 
oferecendo até 45 dias para que comecem a 
pagar. Elas podem ser parceladas em até três 
vezes, dependendo do valor”, descreve.

Ao todo, são administrados interna-
mente pela empresa entre 800 e mil cartões. 
“Notamos um aumento de vendas nessa 
modalidade. A procura por transações com 
o uso de cartão tem aumentado a cada ano, 
principalmente na nossa loja de verão.” O em-
presário ressalta que a modalidade auxilia na 
desburocratização do serviço: “Como nossas 
unidades são no interior do Estado, acabamos 

conhecendo as pessoas. Exigimos a apresenta-
ção de documento de identidade nas compras, 
entre outras normas de segurança.”

Para ele, o cartão próprio proporciona 
a valorização do cliente. “Muitas vezes, 
são aposentados ou pessoas que recebem 
dinheiro por fora com agricultura familiar. 
Conseguimos aumentar a renda deles sem 
tantos passos, exigidos por outras adminis-
tradoras. Nossa inadimplência está abaixo de 
1%”, comemora. 

Atualmente, as vendas Private Label 
representam 15% do faturamento da em-
presa, atrás somente dos cartões de outras 
bandeiras (60%). “Estamos pesquisando 
algumas formas de beneficiar ainda mais os 
usuários desse serviço. O objetivo é fazer 
com que quem utiliza o nosso cartão tenha 
condições diferenciadas dos demais.”

Outras ações
 
Uma grande estratégia para a maior ativação 

de cartões, conforme o especialista, é a realização 
de promoções para quem usa pela primeira vez o 
serviço ou os que fazem pagamentos com o ‘dinhei-
ro de plástico’. Outras iniciativas para fidelização 
podem envolver condições diferenciadas, como 
parcelamento somente com o cartão próprio da loja, 
além de descontos e premiações exclusivas. 

Há ainda a possibilidade de se criarem pro-
gramas, que gerem pontuação nas compras, para a 
troca por brindes e outras vantagens, de acordo com 
as parcerias firmadas com fornecedores. “Pode-se 
aproveitar o mailing list, gerado a partir do banco 
de dados do Private Label, para chamar para uma 
ação em determinada data, oferecer um presente 
ou algo diferenciado, que motive os consumidores 
a usar novamente o cartão ou gere um percentual a 
mais de desconto.”

Dados da Associação Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) mostram 
que os cartões próprios de loja devem movimentar 
R$ 293 bilhões até 2022. De acordo com Paes, o 
mercado desse segmento já está bem maduro no 
RS. O grande desafio é fazer com que as pessoas 
o ativem e usem com frequência. “A maioria das 
redes já trabalha com bandeira própria, mas ainda 
há espaço para supermercados de loja única e com 
faturamento menor que R$ 2 bilhões.” 
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Fernando Henrique Fernandez Chefe de Divisão, Dimitri Munari Domingos Chefe da Seção de Informações Fiscais

SINIEF 6 e 7 de 14 de julho 
de 2017 obrigam o preenchimento dos campos 
cEAN e cEANTrib e preveem validações durante 
a autorização de uso da Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e) e da Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e). A Nota Técnica 2017.001 trata da criação 
do Cadastro Centralizado de GTIN (CCG). 

O Global Trade Item Number (GTIN), antes 
denominado de European Article Number (EAN), 
gerido pela organização GS1, corresponde a núme-
ro único, que pode ser representado por código de 
barras para identificar um produto específico. 

Desde a criação da NF-e, em 2005, os campos 
cEAN e cEANTrib já faziam parte da sua estrutura, 
com a justificativa de que a maioria dos códigos de 
barras utilizados no mercado mundial utilizavam 
esse padrão. Apesar de os nomes dos campos não 
terem sido atualizados, esses campos são destinados 
ao preenchimento com o código GTIN. Houve um 
grande avanço, desde então, na aplicação de regras 
e critérios de validação prévia das informações para 
autorização de emissão desses documentos fiscais 
eletrônicos, e neste sentido, visando proporcionar 
mais qualidade às informações, optou-se por criar 
um banco de dados centralizado, denominado 
CCG, com informações cadastrais dos produtos 
vinculados a cada GTIN. 

O preenchimento dos campos cEAN e cEAN-
Trib com o respectivo código de barras do item é 
obrigatório e exclusivo para produtos que possuam 

os ajustes o código padrão GTIN fornecido diretamente pela 
organização GS1, sendo vedado o uso para códigos 
de barras de padrão diferente. Empresas que utili-
zam códigos de barras de outros padrões ou mesmo 
códigos de barras próprios deverão preencher os 
campos cEAN e cEANTrib com a literal “SEM 
GTIN” e, caso queiram registrar as informações 
relativas ao código de barras dos itens no docu-
mento eletrônico, deverão fazer uso do campo de 
informações adicionais do produto.

A obrigatoriedade do preenchimento do 
GTIN existe desde 2011, sendo que a mudança 
recente traz como novidade que as informações, 
gradativamente, passam a ser validadas com o 
CCG, pois muitas empresas não as prestavam 
de forma adequada, gerando baixa qualidade 
da informação.  

Os produtos em circulação no mercado que 
possuem GTIN e que são informados nos docu-
mentos fiscais eletrônicos, NF-e e NFC-e, terão 
suas informações validadas no CCG, de acordo 
com o cronograma previsto na legislação. Cabe aos 
donos das marcas desses produtos manterem atua-
lizados os seus dados cadastrais junto ao Cadastro 
Nacional de Produtos da GS1 (CNP), em cnp.
gs1br.org, sendo de extrema importância a quali-
dade dessas informações, pois o CNP é o cadastro 
pelo qual, instantaneamente, é abastecido o CCG. 
Com o procedimento adequado serão evitados pro-
blemas na autorização de documentos eletrônicos 
por toda a cadeia de comercialização. 

brigatoriedade do preenchimento 
dos códigos de barras GTIN
O



m
ic

ro
fo

n
e

71Revista AGAS (março/abril 2017)

Oscar Ló Presidente do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin)

de 2017 foi marcado pela maior safra de uvas 
da história do Rio Grande do Sul e também pelo 
início da retomada de crescimento de mercado 
para a indústria vitivinícola. Se no campo a colheita 
foi abundante, com mais de 750 milhões de quilos, 
no varejo a tendência de recuperação começou a 
mudar um ciclo que até então vinha de sucessivos 
períodos de queda. O crescimento nas vendas de 
todos os produtos foi de 5,6%, com destaque para 
alguns produtos que vêm se destacando, como os es-
pumantes moscatéis, com aumento de mais de 20%, 
e do suco de uva 100%, que apresentou crescimento 
de quase 16% e superou, pela segunda vez em três 
anos, a marca de 100 milhões de litros vendidos. 

Nessa recuperação, o papel do varejo e, mais 
especificamente, dos supermercados tem sido 
fundamental. Historicamente, o varejo responde 
por cerca de 80% das vendas de vinhos no país, e 
esse percentual tende a crescer devido a fatores 
como a redução do poder de compra das famílias, 
que acaba diminuindo o consumo fora do lar, a in-
tensificação da lei seca e das campanhas assertivas 
quanto ao não consumo de álcool por motoristas, 
e a própria oferta maior de produtos nas gôndolas 
dos supermercados. 

Pensando nessa retomada de mercado e tendo 
o setor varejista como um parceiro para a cons-
trução de imagem, o Instituto Brasileiro do Vinho 
(Ibravin) está atualizando o posicionamento das 
marcas coletivas Vinhos do Brasil, 100% Suco de 
Uva do Brasil e do projeto de exportação Wines of 
Brasil. Para isso, fizemos ao longo do ano passado 
um diagnóstico preciso do papel da indústria viti-

o ano vinícola brasileira para um aumento no consumo e 
para uma maior visibilidade e incentivo à cultura 
do vinho no país. Esse estudo nos mostrou, por 
exemplo, que temos 70% de participação de 
mercado nos vinhos, sucos e espumantes. Esse 
dado nos aponta uma responsabilidade cada vez 
maior de continuarmos a evolução que está em 
curso no setor vitivinícola nas últimas décadas, 
com trabalho voltado à qualificação dos produtos, 
à promoção nos mercados interno e externo e à 
organização de toda a cadeia vitivinícola brasi-
leira. Mesmo com essa liderança consolidada e 
alicerçada de forma especial em produtos como 
os espumantes e o suco de uva, temos alguns de-
safios que permanecem atuais e que precisam ser 
superados para garantirmos a sustentabilidade do 
nosso segmento. Entre eles está a busca por maior 
competitividade, com redução da carga tributária, 
que, atualmente, é superior à metade do valor de 
uma garrafa de vinho. Também precisamos traba-
lhar com ênfase para a retirada do vinho do regime 
de Substituição Tributária, que acaba prejudicando 
a indústria por cobrar o ICMS antes mesmo da 
venda, com base nas Margens de Valor Agregado 
(MVA), que variam de estado para estado. Esse 
regime impacta diretamente no capital de giro e 
no poder de investimentos e negociações melhores 
com o varejo. 

Temas como esses nos desafiam a seguirmos 
trabalhando cada vez mais para colocarmos o vi-
nho brasileiro no lugar onde deve estar: nas taças 
dos consumidores nas mais diferentes situações e 
sempre harmonizando com o jeito de ser descom-
plicado e alegre do brasileiro. 
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A realização da Copa do Mundo da 

Rússia, nos meses de junho e julho, 

abre oportunidades para incrementar 

as vendas de eletroeletrônicos, 

alimentos e bebidas, entre outras 

mercadorias, nos supermercados 

pelo futebol movimenta o mercado 
brasileiro tanto pelo talento dos jogadores, que 
mantém viva a rivalidade dos times regionais, como 
pela seleção de craques que representa o país em 
competições internacionais – vencedora de cinco 
Copas do Mundo. Há poucos meses do início dos 
jogos na Rússia, especialistas indicam que é preciso 
ter cuidado com a vinculação comercial do evento. 
Os varejistas devem incluir o planejamento de ações 
que envolvam itens relacionados, concentradas em 
datas que antecedem as partidas da seleção.

Para o administrador Fernando Trein, o período 
é de oportunidade para os varejistas venderem mais 

televisores. “O desligamento do sinal analógico, com 
prazo ampliado para 14 de março, auxilia como ar-
gumento de vendas. Muitos buscam aparelhos mais 
modernos para assistir aos jogos”, expõe o também 
professor de Marketing Esportivo da ESPM-Sul.

Em função da competição, que ocorrerá de 
14 de junho a 15 de julho, o consultor indica 
reforçar o estoque de comidas e bebidas, pois a 
reunião de pessoas pede acompanhamentos, como 
pipoca, amendoim, queijos e carnes, além de cer-
vejas e refrigerantes, entre outras opções: “Esses 
segmentos tendem a ter um acréscimo natural nas 
vendas, sem muito esforço. Os torcedores cos-

as telas para 
as gôndolas
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tumam se organizar para curtir as programações, 
mesmo com essa distância do país”. 

Direitos autorais

Segundo Trein, o ponto de atenção, 
no entanto, está na relação das atividades 
propostas pelas empresas com os direitos 
autorais. “Nenhum varejista, com exceção 
dos que têm ligação com as Confederações e 
a Federação Internacional de Futebol (Fifa), 
pode usar a Copa do Mundo Fifa 2018 com 
foco comercial. Há uma limitação legal, mes-
mo que ela não seja sediada no Brasil”, alerta. 
A Lei Geral da Copa proíbe a denominação 
da competição em vários idiomas, assim 
como símbolos e elementos oficiais, como 
a marca das Confederações e da Federação 
Internacional. 

O especialista sugere a realização de 
ações que não tenham conexão direta ou não 
estejam associadas à propriedade de terceiros, 
como a Fifa e a Confederação brasileira de 
Futebol (CBF). “Pode-se fazer uma alusão in-
direta ao evento, por meio de uma decoração 
ou uma embalagem nas cores verde e amarela. 
Colocar as bandeiras dos países participantes 
também não gera problemas”, garante.

Ele reforça que há uma grande questão 
emocional envolvida. “As pessoas naturalmente 
assistirão aos jogos e torcerão pelo time do 
Brasil. Muitas empresas organizam eventos, 
com o propósito de ampliar as vendas, gerando 
audiência.” Um jogador que não tenha sido 
convocado pelo técnico Tite, por exemplo, 
pode participar de uma campanha publicitária. 
“O atleta pode fazer uma sessão de autógrafos 
na loja. Outra opção é distribuir pipocas em 
uma embalagem que lembre uma bola de 
futebol ou mesmo fazer a degustação de um 
chocolate no mesmo formato. Usar a réplica de 
uma taça de Copa do Mundo já não pode.” 

Experiências 

A Rede Vivo de Supermercados, que está em 
15 cidades gaúchas por meio de 24 lojas, é um dos 
varejistas que já estão preparando o seu calendário 
promocional. O gerente comercial, Márcio Oliveira, 
destaca que a Copa do Mundo adiciona mais um 

período de grande mobilização. “Buscamos atrair os 
consumidores, oferecendo os produtos certos, além 
de não deixar faltar opções nas gôndolas.”

Com o costume das pessoas de se reunir em 
família ou em grupos para torcerem, de acordo com 
o profissional, surgem oportunidades para comercia-
lização de itens de consumo rápido e de festividades. 
“Historicamente, as vendas de bebidas crescem 
bastante, por isso é importante que elas estejam 
disponíveis em gôndola. Também promovemos 
anúncios com as principais opções.” No período dos 
jogos, ele conta que a empresa aumenta a cobertura 
do estoque de segurança de comestíveis e bebidas 
,para evitar falhas e rupturas. “O planejamento da 
compra é feito com bastante antecedência.” 

Estão previstas ações em parceria com forne-
cedores, para gerar ganhos no volume de vendas 
e nas divulgações de produtos, com materiais de 
visibilidade. “Na Copa do Mundo de 2014, que 
ocorreu no Brasil, realizamos várias atividades com 
produtos que aumentam o consumo nesta época, 
sempre nas vésperas de cada jogo, pois no momen-
to das partidas o fluxo de clientes reduz bastante. 
Ficaremos bem atentos nas datas e nos horários do 
evento novamente”, expõe o gerente. 

Rede Vivo de Supermercados teve bons resultados com a exposição de 
produtos relacionados à Copa do Mundo Fifa 2014

Agende-se para a Copa do Mundo Fifa 2018
Quando:14/6 a 15/7
Onde: a Rússia é a anfitriã pela primeira vez, com 11 
cidades-sede
Participantes: 32 equipes
Jogos da seleção: Brasil x Suíça (17/6, 15h); Brasil x 
Costa Rica (22/6, 9h); Sérvia X Brasil (27/6, 15h)
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Associação Gaúcha de Supermercados
Rua Dona Margarida, 320 – CEP 90240-610

Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

Contato: (51) 2118-5200 – agas@agas.com.br

www.agas.com.br

Presidente
Antônio Cesa Longo – Bento Gonçalves

Vice-Presidentes
Ademar Pedro Cappellari – Porto Alegre

Augusto de Césaro – Esteio

Cláudio Zaffari – Porto Alegre

Ezequiel Stein – Igrejinha

Sérgio Zaffari – Passo Fundo

Diretores
Ademir Gasparetto – Porto Alegre

Antônio Alberto Righi – Santana do Livramento

Antônio Ortiz Romacho – Gravataí

Cláudio Schwerz – Cruz Alta

Jaime José Andreazza – Caxias do Sul

Jairo Antonio Libraga – Santa Maria

José Eduardo Macedo Cidade – Porto Alegre

José Reni Milanezi dos Santos – Imbé   

Leonardo Taufer – Lajeado                   

Lindonor Peruzzo Junior – Bagé

Manuel Ademir Pereira – Viamão                

Paulo Fernando Pfitscher – Porto Alegre

Patrique Nicolini Manfroi – Bagé

Pedro Jacó Schneider – Ivoti

Raymundo Renero Beltrame Neto – Santa Maria

Conselho Fiscal
Cesion do Nascimento Pereira – Capão da Canoa

Franck Flamarion Muller – Taquara

Jacinto da Luz  Machado – Porto Alegre

Luiz Carlos Carvalho – Rio Grande

Olirio Bortolon – Vacaria

Sandro Formenton – Canoas

Representantes junto à Abras
Antônio Cesa Longo

Cláudio Zaffari

Conselho Superior
Ana Saling – Santa Rosa

Cláudio Ernani Neves – Jaguarão

Lindonor Peruzzo – Bagé

Santo Assis Beltrame – Santa Maria

Ugo Dalpiaz – Osório

Agas Jovem – Presidente
Adriana Ribeiro Ortiz – Gravataí

Gerente-Executivo
Francisco Schmidt 

Representantes
Alceu Maggi Borges – Cachoeirinha

Amaury Andre Feron – São Luiz Gonzaga

Ardi Deloi Muller – Taquara

Arlei José Karpinski – Getúlio Vargas

Arthur Ribeiro Sobrinho – Soledade

Celso Miller – Santa Cruz do Sul

Cláudia Sonda – Erechim

Daniel Lenz – Venâncio Aires

Danilo Tiziani – Porto Alegre

Davi Treichel – Pelotas

Gastão H. Weinert – Santo Ângelo

Helvio Debona – Sarandi

Ismael Ali Baklizi – Uruguaiana

José Luiz Righi – Santana do Livramento

Leandro Alberto Rheinhermer – Carazinho

Luiz Antônio Oliveira – Alvorada

Luiz Brandão – Santiago

Matheus Tischler – Cachoeira do Sul

Rodrigo Marin – Guaporé

Rosane Ávila Roxo – Camaquã

Rudi Nei Schneider – Panambi

Marili Mombach – Montenegro

Sergio Coppeti – Santa Maria

Tania Maria Ampessan Fochesato – São Marcos

                                                  Departamentos   

 Associado:  atendimento@agas.com.br

 Capacitação:  capacitacao@agas.com.br 
 Comercial:  comercial@agas.com.br

 Financeiro:  financeiro@agas.com.br

 Imprensa:  imprensa@agas.com.br

 Jurídico:  juridico@agas.com.br

 Marketing e Eventos:  eventos@agas.com.br
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