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Prontos para 
os desafios

de ordem do momento no cenário 
político-econômico brasileiro é retomada, e o setor 
supermercadista, sempre otimista, não mede esfor-
ços para participar deste contexto de busca pelo de-
senvolvimento e reorganização do Rio Grande do Sul 
e do Brasil. Muitos fatores nos enchem de esperança 
para que isso se concretize: as eleições, a Copa do 
Mundo e a aguardada ExpoAgas 2018, sempre um 
termômetro do segmento varejista, são propulsores 
que poderão nos guiar a um cenário ainda melhor em 
termos de crescimento, evolução e vendas.

A chegada da Copa do Mundo de futebol, aliás, 
é um exemplo importante de como as datas festivas 
podem impulsionar o nosso segmento, já que 92% 
dos consumidores deverão assistir aos jogos em 
casa, adquirindo no autosserviço produtos como 
pipocas, doces, sobremesas, salgadinhos, cervejas, 
refrigerantes e carnes para o churrasco, entre ou-
tros. Aproveitar datas festivas é um fator decisivo 
para o crescimento do varejo, mas o consumidor 
contemporâneo requer muito mais de todos nós, 
comerciantes, indústria e produtores. Hoje, um 
cliente fica em média 15 segundos posicionado em 

a  palavra frente a uma gôndola para escolher o seu produto, 
enquanto há cinco anos este mesmo cliente levava 
em média 40 segundos. Ou seja, a moeda tempo está 
valendo tanto quanto dinheiro para o consumidor, 
cada vez mais atento à praticidade, conveniência e 
simplificação das nossas operações.

A Agas segue desenvolvendo ações diariamente 
para preparar os varejistas para todas essas mudan-
ças, já que anualmente capacitamos mais de 6 mil 
gestores e colaboradores do setor, e reunimos cerca 
de 80 mil pessoas em nossas atividades. São cerca 
de 35 instrutores ligados aos projetos de capacitação, 
envolvidos em ações consolidadas como a escola 
móvel, os cursos in company, o GES e outros pro-
jetos. No âmbito dos eventos, em abril, o Ranking 
Agas fixou-se cada vez mais como um dos principais 
encontros do setor supermercadista brasileiro, reu-
nindo cerca de 700 convidados no Salão Nobre do 
Grêmio Náutico União. E as atividades não param, 
seja com programações como a Infoagas, em junho, 
ou com o nosso grande momento anual, a ExpoAgas 
2018 – quando movimentaremos mais de R$ 500 
milhões em negócios. Uma boa leitura! 
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graduado em ciência política e 
economia pela Universidade de São Paulo 
(USP), doutor em sociologia das relações in-
ternacionais pela USP e diplomata, Marcos 
Troyjo tem utilizado seus conhecimentos de 
política e economia fornecendo análises de 
cenário para empresas e entidades de todo 
o país. Integrante do Conselho Consultivo 
do Fórum Econômico Mundial, diretor do 
BRICLab da Universidade Columbia, pes-
quisador da Universidade Paris-Descartes 
(Sorbonne), ele vê boas perspectivas de 
avanço para o Brasil no futuro, desde que 
as reformas continuem progredindo. Para o 
economista, o país vive um momento pro-
pício para iniciar um programa de redução 
do peso do Estado.

REVISTA AGAS O senhor já diagnosticou que 

o Brasil possui problemas nos Três Poderes: 

o Judiciário é lento e caro; o Legislativo é 

fisiológico e imediatista; o Executivo está 

inchado e limitado por coalizões. Onde o 

senhor vê perspectivas otimistas?

mT O Estado brasileiro foi o principal 
responsável por desenvolver nossa infraes-
trutura de portos e estradas e por promo-
ver a industrialização do país. Temos uma 
estrutura pública inchada. Já cumprimos 
com todo o manual das más práticas ad-
ministrativas, resultando num aprendizado 
de erros históricos. Há, no momento, uma 
possibilidade de inflexão daquilo que tem 
sido 518 anos de mão pesada do governo na 
economia e que acaba gerando os fatores do 
enunciado da pergunta. O país pode realizar 
no biênio 2018-19 um portentoso programa 
de desestatização. Se de fato enveredar por 
esse rumo, desencadeará enorme potencial 
produtivo. E, antes mesmo que isso ocorra 
nos fundamentos, a formação de expectati-
vas positivas desempenhará grande papel no 
desanuviar do horizonte econômico.

RA Economistas como o professor Ladislau Dow-

bor, da PUC-SP, afirmam que vivemos a Era do 

Capital Improdutivo, ou seja, o modelo econômico 

passou a ser dominado por um setor do capital (o 
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O ”“Se não houver mais um tomador tão 

voluptuoso de créditos de curto prazo como 

o Estado brasileiro, sobram recursos para os 

empreendedores. Precisamos realizar um 

portentoso programa de desestatização.

rentismo) que não realiza bens ou serviços de na-

tureza agregadora de valor. No Brasil, enquanto os 

bancos têm lucros recordes anuais, o PIB é baixo, 

há muitas falências e o desemprego atinge 13 mi-

lhões de brasileiros. Qual a sua visão do cenário?

mT Os agentes econômicos tentam sempre 
maximizar seus ganhos e dividendos, tendo 
o maior retorno possível pelo menor esforço. 
Se no Brasil o grande tomador de crédito é 
o governo, e ele não quebra, há um caminho 
atraente. Os estados são eternos, e na pior 
das hipóteses farão emissão de moeda. É por 
isso que o economista John Maynard Keynes 
dizia que os estados, ao contrário das pes-
soas e das empresas, podem conviver com 
grandes dívidas. Então por que os grandes 
investidores não emprestariam dinheiro se 
o retorno é garantido? Novamente reforço 
a necessidade de diminuição do papel da 
União. Se não houver mais um tomador tão 
voluptuoso de créditos de curto prazo como 
o Estado brasileiro, sobram recursos para 
os empreendedores. Os bancos podem ser 
lucrativos, mas terão de fazê-lo de maneira 
mais competitiva.

RA - Quais as reformas que são mais 

urgentes para que o ambiente de negócios e 

empreendedorismo seja incentivado? 

momento é de 
desinchar o Estado

mT Existe uma oportunidade de reorien-
tação de foco para resolver os problemas 
estruturais do Brasil já nos primeiros seis 
meses de um novo governo. Isso pode 
fazer com que as expectativas diminuam o 
sofrimento relativo que mudanças de 180 
graus geralmente geram na economia. É um 
pouco como realizou o presidente francês 
Emmanuel Macron: todas as alterações para 
aumentar a competitividade do país que 
tinham custo político e social, em termos 
de greve, ele fez no início. Mexeu com 
ferroviários, empresas aéreas, jornada de 
trabalho e piso para a aposentadoria. Tere-
mos de fazer trabalho semelhante também 
aqui, e se embarcarmos nesse caminho, a 
formação de expectativas vai se tornar tão 
positiva que pode, por exemplo, aumentar 
a nossa nota de crédito e a diminuir os 
juros internos. É como se o futuro viesse 
socorrer o presente, e não o contrário. Hoje, 
aqueles que estão vivendo o presente estão 
tendo de sacrificar-se em nome daqueles que 
se aposentaram mais cedo. A Reforma da 
Previdência é muito importante para o barco 
brasileiro não afundar. A Reforma Tributária 
é até menos importante do ponto de vista 
arrecadatório, embora a carga seja elevadís-
sima. O problema maior é a complexidade 
das normas. No Brasil se demora 1.200 horas 
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para uma empresa de 100 pessoas cumprir 
com todas as suas obrigações fiscais. Já auxi-
liei muitas empresas estrangeiras que fizeram 
investimentos aqui e todas se surpreendem 
quando, na aquisição de uma planta produ-
tiva, em vez de contratar mais engenheiros, 
têm de contratar mais advogados e contado-
res, por causa das regulações. 

RA Muitos cientistas políticos consideram que a 

Operação Lava-Jato trará mais transparência para 

a política. Outros acreditam que o que está pre-

valecendo mesmo é o “Grande Acordo Nacional 

com o Supremo com Tudo”, como disse o senador 

Romero Jucá na conversa grampeada. Nota-se 

uma polarização cada vez maior entre direita e 

esquerda. Qual a sua opinião?

mT Há polarização, pessoas contra e a favor 
da Operação Lava-Jato. O grau de radicali-
dade e intolerância entre um e outro grupo 
está aumentando, de fato, mas o grupo que 
é contrário é muito pequeno como percen-
tual da sociedade brasileira. A maioria abso-
luta apoia as investigações. O que elas tra-
zem de bom: vão reduzir a tentação relativa 
a se recorrer a esquemas de corrupção em 

busca de dinheiro, pois já existem exemplos 
muito doloridos de gente poderosa indo 
para a cadeia. A Lava-Jato também criou 
uma espécie de promoção de compliance e 
transparência nas empresas. Se eliminamos 
a corrupção nas relações, crescem os ganhos 
diretamente relacionados ao não pagamento 
de propinas, mas há vantagens ainda maio-
res na eficiência das empresas. 
 

RA Ao falar sobre o novo ciclo de apreciação 

relativa das matérias-primas e dos alimentos, o 

senhor afirmou que “mais uma vez a América 

Latina poderá optar entre populismo com pernas 

curtas ou reformas que permitam agregar valor 

em setores da economia”. Afinal, o agro é pop?

mT O agro é superpop. Trata-se de uma peça 
de sustentação importantíssima na economia 
brasileira, e vai continuar sendo. Se olharmos 
a situação da América do Sul no começo do 
milênio, a lição de casa era fazer reformas, 
adotar orçamentos mais enxutos e reduzir 
taxas de inflação para ficarmos mais leves 
e competir. O que acontece no mundo? 
A China emerge com um crescimento 
sustentado nos investimentos em infraes-
trutura. A demanda mundial teve um boom. 
Em 2001, a economia da China era similar à 
da Itália. Hoje é cem vezes maior. O consu-
mo de matérias-primas foi para o alto. O co-
mércio bilateral Brasil e China representava 
US$ 1 bilhão, hoje chega a US$ 75 bilhões. 
Assim, o preço das commodities subiu, e os 
países tradicionalmente fortes na produção 
de alimentos e minerais de repente viram 
um fluxo de demanda tão grande que pensa-
ram não ser mais preciso fazer as reformas, a 
correção de rumo necessária. Só que agora a 
China enfrenta desaceleração de sua eco-
nomia e o Brasil continua sendo apenas um 
vendedor de commodities agrícolas e mine-
rais. Faltou investimento em outras áreas. 

RA Ciência e Tecnologia recebem menos de 1% 

do orçamento. Isso não parece ir na contramão 

do que o país precisa?

mT É uma área em que estamos muito 
atrasados. Não temos os mecanismos de 

“No Brasil se demora 1.200 horas para uma 

empresa de 100 pessoas cumprir com todas 

as suas obrigações fiscais. Os estrangeiros se 

surpreendem quando, na aquisição de uma 

planta produtiva, precisam contratar mais 

advogados do que engenheiros.” 
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mercado para transformar nossos pontos 
fortes em inovação, e uma inovação con-
ducente a produtos que elevem a produti-
vidade e o grau de eficiência da economia. 
Há 25 anos, o país destinava 0,9% do seu 
orçamento para Pesquisa e Desenvolvimen-
to, ao passo que a China destinava 0,6%. 
Hoje, os chineses aplicam mais de 2%. 
Resultado: a nação é a segunda maior depo-
sitária de patentes no mundo, com grandes 
avanços em indústria 4.0, computação na 
nuvem e em geração de energia. 

RA Quando o senhor fala na Nova Era do Talen-

to, fala do que as empresas podem fazer além 

daquilo que já fazem bem. Qual a sua análise 

sobre o setor de supermercados? Qual deve 

ser o foco das lojas físicas?

mT Dou um exemplo que funciona para a 
indústria de entretenimento e supermerca-
dos. Se eu quiser assistir a um filme, posso 
fazê-lo na TV, no celular ou no tablet, estan-

do no ponto de ônibus, na poltrona do avião 
ou em casa. Curiosamente, nunca as pessoas 
foram tanto ao cinema quanto hoje. Na 
música, podemos ouvir música no carro, no 
celular, no iPod. E nunca as pessoas foram a 
tantos concertos. Existe uma característica 
do nosso comportamento, apesar de toda a 
intermediação das tecnologias: somos muito 
presenciais e sociais. Precisamos dessas 
experiências. O que talvez mude é que os 
supermercados terão de combinar certas 
ofertas de produtos com a segmentação da 
clientela. Abrem-se espaços para áreas espe-
cializadas como adegas, fruteiras, orgânicos. 
As pessoas continuarão indo aos supermer-
cados, mas para ter uma experiência degus-
tativa e social. Na Ásia, praticamente toda a 
seção de um supermercado que visitei tinha 
degustações e também áreas de educação ou 
demonstração de uso. Isso, sem dúvida, os 
supermercados terão de fazer, complemen-
tando com e-commerce. Vai emergir nesse 
setor a zeladoria, a conciergerie. 
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Maior loja do 
Supper Rissul abre as portas

A maior filial da rede Supper Rissul foi inaugura-
da em abril na cidade de Campo Bom. São mais 
de 5 mil metros quadrados de área construída, 
contando com 16 check-outs, 117 vagas de esta-
cionamento e um mix de 20 mil produtos. Os 
clientes terão uma ampla variedade de escolha, 
pois o local conta com setor de perecíveis como 
congelados, carnes e fatiados, além de hortifruti-
granjeiros, açougue, padaria, grill e bazar. O novo 

Supper Rissul está localizado na av. Cairu, 125. A estimativa é de geração 
de 100 novos empregos diretos. A inauguração contou com a presença do 
do prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi.

Feira promove 
vinhos brasileiros
A Wine South America acontecerá de 
26 a 29 de setembro, em Bento Gon-
çalves, com programações focadas 
em networking e vendas. A proposta 
é divulgar os vinhos nacionais para 
dentro e fora do país. A expectativa da 
organização é integrar 250 expositores 
nos pavilhões do Parque de Eventos, 
totalizando cerca de 10 mil visitan-
tes, como empresários, importadores, 
distribuidores, enólogos, sommeliers, 
enófilos (consumidores das classes A e 
B), pesquisadores e estudantes. Tam-
bém haverá espaço para produtores de 
café, destilados e olivicultores.

Lilian Martins

Coagrisol 
entre prêmios
No dia 31 de março, a Coagrisol sorteou 
uma caminhonete 0km no encerramento 
da promoção Entre de carrinho e saia de 
carrão. O vencedor foi Reni Bortolotto, 
consumidor de Fontoura Xavier. Ao 
todo, a promoção entregou 27 vale-com-
pras, 9 televisores 43 polegadas e nove 
churrasqueiras elétricas, além do grande 
prêmio. Ao todo, foram mais de 850 mil 
cupons trocados ao longo da campanha, 
oriundos das unidades de supermercados 
de Soledade, Barros Cassal, Fontoura 
Xavier, Ibirapuitã e Tunas, bem como 
das agropecuárias e lojas de material de 
construção de Soledade. 

Super Apolo oferece 
self check-out
Apostando em inovação, o Super Apolo implantou em sua loja matriz, 
localizada no Shopping L’América em Bento Gonçalves, dois self 
check-outs. A novidade pretende trazer mais agilidade no atendi-
mento e diminuição de filas. Nos primeiros 90 dias os consumidores 
receberão auxílio para utilizar a novidade. Nesse sistema, o próprio 
cliente posiciona o produto na base e um scanner ótico lê o código de 
barras. Um espaço na lateral do equipamento conta com sacolas, para 
guardar os produtos. O pagamento pode ser feito diretamente nas 
máquinas, mas somente via cartão de crédito ou débito. Além disso, 
nas compras acima de R$ 40, é possível validar o estacionamento do 
shopping automaticamente.

Asun Center 
abre em Canoas
A rede Asun Supermercados inaugurou no bairro Igara, em 
Canoas, o Asun Center, sua 30ª loja. A unidade é composta de 
um amplo complexo de compras, que conta com um supermer-
cado da marca como loja-âncora e mais 25 estabelecimentos 
como farmácia, cafés e estéticas, entre outros. A novidade foi 
desenvolvida a partir do conceito Viva melhor, com o objetivo 
de trazer aos consumidores o projeto de Open Mall americano. 
São mais de 5 mil m² e 156 vagas de estacionamento gratuito 
aos clientes. A projeção é de circulação diária de 4 mil pessoas 
e geração de 200 empregos diretos.
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Informações: eventos@agas.com.brAgenda de eventos

27 de junho
Jantando com a Agas em Caxias do Sul

21 a 23 de agosto
37ª ExpoAgas Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre.

Veículo de Capacitação De Olho no Futuro

Agenda de cursos

ju
n

h
o

ju
lh

o
ag

o
st

o

Informações: capacitacao@agas.com.br 

SAntAnA do LivrAMEnto

11/Jun - técnicas de mediação e  
resolução de conflitos
Instrutora: Maria Aparecida

12/Jun - organização e controle no recebimento de 
mercadorias
Instrutor: Rodolfo Landgraf

13/Jun - Exposição em FLv
Instrutor: Evandro Ribeiro

14/Jun - Prevenção de perdas para equipe de loja
Instrutor: Rogério Machado

15/Jun - Gerenciando equipes de sucesso
Instrutor: Rogério Machado

CAxiAS do SuL

25/jun - Formação de cartazistas
Instrutor: Rainer Telini

26/Jun - Exposição em FLv
Instrutor: Evandro Ribeiro

27/Jun - organização e controle no recebimento 
de mercadorias
Instrutor: Gustavo Fauth

28/Jun - Prevenção de fraudes e golpes no varejo
Instrutor: Kleber Moraes

29/Jun - Formação de fiscais de caixa
Instrutora: Vera Caminha

SAntA roSA

9/Jul - Cortes especiais e qualidade na desossa
Instrutor: Luiz Carlos Jantzen

10/Jul - Mix de sucesso para padarias e confeitarias
Instrutor: Fabiano Soares

11/Jul - Excelência em atendimento
Instrutor: Janer Costa

12/Jul - Gerenciando equipes de sucesso
Instrutor: Janer Costa

13/Jul - Motivando e comprometendo o seu funcionário
Instrutor: Janer Costa

iGrEJinhA

23 a 27/Jul - Cursos a definir

EStEio

25 a 31/Ago - Cursos a definir durante a Expointer

Duas décadas de Rede Super Sul
Para comemorar os 20 anos de associação de 
supermercados, a Rede Super Sul, de Cruz 
Alta, realizou durante todo o mês de abril 
uma campanha comemorativa. A premiação 
sorteou três automóveis Fiat Mobi e mais de 
R$ 65 mil em vale-compras destinados aos 
clientes da rede. Estimulando a solidarieda-
de, a Super Sul solicitou que cada consu-
midor participante da promoção indicasse 
entidades filantrópicas para também receber 
um vale-compras caso fosse sorteado.
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a principal vantagem da participação é a integração. 
“Esse contato com os clientes é fundamental para 
entender cada vez mais os nossos negócios e também 
gerar resultados”, observa. 

Uma das patrocinadoras das palestras magnas 
será a Mariza Alimentos. Em sua primeira vez 
na feira, a marca está em processo de expansão. 
“Estamos inaugurando uma fábrica na cidade de 
Pelotas. Assim, apresentaremos lançamentos na 
ExpoAgas”, conta o gerente de Marketing, André 
Reis. A Cooperativa Santa Clara patrocinará o jantar 
de boas-vindas, e conforme o diretor administrativo 
e financeiro, Alexandre Guerra, participar é investir 
em resultados. “Negociamos direto com os fornece-
dores, além de atendermos o maior número possível 
de compradores”, ressalta. Já a Moinho do Nordeste 
será uma das patrocinadoras do Centro de Aperfei-
çoamento Técnico (CAT). A analista de Marketing, 
Jayne Tondello, evidencia as qualificações. “Podemos 
participar de palestras com temáticas atuais, que 
oferecem ótimos conhecimentos”, elogia.

para a ExpoAgas 2018 se ini-
ciam só em julho, mas é possível se organizar para 
estar na maior feira supermercadista do Cone Sul. O 
local e as datas já estão confirmados: dias 21, 22 e 23 
de agosto, no Centro de Eventos Fiergs, na Capital. 
Como é tradição, a Agas subsidiará 50% do valor 
do transporte das caravanas com destino ao evento. 
Para conseguir o incentivo, é necessário apresentar 
pelo menos três orçamentos com no mínimo quatro 
CNPJs participantes. Mais informações podem ser 
obtidas em expoagas@agas.com.br.

Sob o tema Acelerando os bons negócios, o 
evento terá palestras magnas, seminários, debates e 
oficinas para os públicos feminino e jovem, apoiados 
por grandes marcas. Segundo a copatrocinadora 
Fruki, a ExpoAgas reforça o relacionamento com os 
clientes e parceiros. “A feira propicia oportunidades, 
sendo ainda um palco para a apresentação de novos 
produtos. Nossa expectativa é muito positiva, até 
porque estamos preparando novidades para esta edi-
ção”, revela o diretor de Marketing Júlio Eggers.

Outra copatrocinadora é a Silvestrin Frutas. 
Para a gerente comercial Ladi Vanni, partici-
par do evento é fortalecer a marca: “Podemos 
trabalhar a ampliação de mix de produtos em 
clientes ativos, estreitar o relacionamento com 
fornecedores de diversas áreas e captar novos 
consumidores.” A Girando Sol também é uma das 
copatrocinadoras e aproveitará a ExpoAgas 2018 para 
apresentar em primeira mão algumas novidades. Para 
um dos sócios-administradores, Gilmar Borscheid, 

as inscrições

m contagem regressivaE
Visitantes e expositores já estão ansiosos para a edição de 2018 da ExpoAgas. 

Enquanto a feira não chega, o momento é propício para organizar-se para o evento. 

Entre os patrocinadores, as expectativas são de bons negócios e ótimos resultados
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A

A

Mondelez anuncia novo CMO
Mondelez International anunciou a nomeação 
de Martin Renaud como diretor global de 

Marketing. O executivo de 50 anos vai gerenciar 
o portfólio da companhia, detentora de marcas 
poderosas como os biscoitos Oreo e belVita; os 
chocolates Cadbury e Milka, e os chicletes Trident.  
Ele supervisionará as equipes responsáveis pela 
estratégia das marcas, o relacionamento com as 
agências e a capacidade de marketing com foco no 
consumidor, tanto para mídias tradicionais como 
digitais. Martin ocupava o cargo de presidente da 
Fresh Dairy para Europa, na Danone.

Coca-Cola sorteia casas e 
outros prêmios

Coca-Cola lançou no início de abril a promo-
ção Casa Nova com Tudo Pronto para Torcer. 

As novas embalagens de Coca-Cola e Coca-Cola 
Zero Açúcar temáticas da Copa do Mundo da 
FIFA 2018, além de Fanta, Sprite, Kuat e Schwe-
ppes, trazem um código promocional que vale 
prêmios. Os consumidores devem fazer o cadastro 
no site para concorrer a dez casas, sorteadas uma 
por semana, e também podem ganhar na hora 
produtos licenciados como frigobar, cooler, kit de 
copos, além de caixinhas de som, videogame. 

A

Languiru renova selo de 
preservação ambiental

Languiru renovou o selo de sustentabilidade 
Carbono Neutro no dia 3 de abril, por meio do 

projeto Energia Verde em Harmonia Ambiental, 
ação desenvolvida pela Certel Energia. A entrega 
do certificado que oficializa a renovação do selo 
ocorreu no auditório da sede administrativa da 
Certel, em Teutônia. A partir da renovação do 
selo, a empresa irá plantar mais de 1,9 mil árvores 
para neutralizar 392 toneladas de gás carbônico 
equivalente (tCO2e) das atividades na sua indús-
tria de laticínios.

A

Fruki quer lançar cerveja 
durante ExpoAgas

Fruki vai lançar sua cerveja na ExpoAgas, de 
21 a 23 de agosto. O anúncio foi feito pelo 

diretor-presidente, Nelson Eggers, em reunião-
almoço na Associação Comercial de Porto Alegre, 
no dia 8 de maio. Serão produzidos cinco tipos dis-
tintos da bebida, sendo uma pilsen (para concorrer 
com as marcas tradicionais) e as outras artesanais. 
A promessa de Eggers é de que todas as cervejas 
serão fabricadas a partir do malte de cevada – à 
exceção do tipo Weissbier, com trigo.

Roseflor: novos diretores
Roseflor Alimentos, tradicional empresa sediada em 
Caxias do Sul com 69 anos de atuação no mercado de 

farinhas e misturas para pães e bolos, renovou a sua gestão 
comercial. Ricardo da Campo assumiu a função de diretor 
comercial, e Gabriel Angst, a de gerente comercial no RS e 
key account. A entrada dos novos profissionais, com grande 
experiência no segmento de alimentos, tem como finalida-
de a ampliação do mercado, consolidação da marca, maior 
distribuição e inovação no seu mix de produtos.
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Dália doa leite a 
Charqueadas

ois mil litros de leite Dália foram do-
ados ao município de Charqueadas. 

O produto integra os itens das cestas 
básicas entregues a 200 famílias carentes 
e beneficiárias do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), do Ministério do 
Desenvolvimento Social. A doação do leite 
ocorreu pelo Programa Criança Dália, no 
Salão de Eventos Manoel de Souza João. 
O presidente do Conselho de Administra-
ção da Dália Alimentos, Gilberto Antônio 
Piccinini, participou do evento.
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de ter um negócio próprio foi o 
que motivou o casal Evandro Coradi e Angéli-
ca Grando a empreender junto. Hoje eles são 
sócios-proprietários do Super Monte Alegre, 
localizado no bairro Santa Isabel, da cidade de 
Viamão. Mas para chegar até aqui, eles tiveram 
de batalhar. Angélica conta que a família começou 
em 2005 com um empreendimento bem menor, 
localizado no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. 
Depois de quatro anos, apostaram no local em 
que atuam hoje, comprando uma loja de 250 m². 
“Começamos com faturamento pequeno e pou-
co movimento, mas fomos trabalhando muito, 
sempre prezando o atendimento e a variedade 
dos produtos”, afirma. 

A estratégia deu certo, pois hoje o estabele-
cimento – que começou apenas com membros da 
família trabalhando – conta com 20 colaboradores, 
é o maior da Vila Monte Alegre e um dos principais 
da região, além de ter sido este ano, pela primeira 
vez, premiado no Ranking Agas. Uma das estraté-
gias para o sucesso é não deixar faltarem produtos. 
“Tudo o que o cliente pede tentamos colocar na 
loja. Se não temos naquele dia, na próxima vez 
que ele vier, encontrará o que procurava”, asse-
gura. Outra iniciativa é manter sempre um bom 
ambiente de trabalho: “Chegamos até aqui graças 
à nossa união. Enfrentamos juntos os desafios, 
sempre mantendo o diálogo”.

O Super Monte Alegre opera com um mix 
variado em alimentos, mas tem como maior desta-
que o setor de açougue. “A qualidade da carne que 
oferecemos é sempre de primeira linha, tanto que 
somos reconhecidos na região por isso. É o nosso 
carro-chefe”, conta Angélica. Para oportunizar 

aos clientes uma ótima experiência de compra, 
anualmente a loja passa por reformas. Este ano, 
além da restauração, o mercado passará por sua 
primeira ampliação, totalizando 330 m². “Vamos 
inaugurar em junho novos espaços para açougue e 
padaria. Inclusive essa última é nossa aposta para 
alavancar as vendas”, revela.

O ano de 2018 foi intenso para a empresa. 
Entre as novidades aconteceu a prmeira premia-
ção no Ranking Agas como Empresa de maior 
crescimento percentual em 2017 entre as lojas de 
faturamento até R$ 15 milhões. Segundo Angélica, 
a conquista foi fruto de estratégias que vão além 
das técnicas financeiras. “O bom atendimento foi 
essencial. Produtos como feijão e arroz o cliente 
encontra em todo o lugar, por isso temos que 
fazer a diferença”, aponta. Para a empresária, a 
premiação é sinal de que o trabalho está indo pelo 
caminho certo, e para o futuro, a ideia é manter 
o foco no crescimento. “Vamos apostar em novos 
setores, como a padaria, no intuito de crescer 
sempre mais, para quem sabe conquistarmos de 
novo uma premiação desse nível”, afirma. 

E
Localizado em Viamão, o Super Monte Alegre começou 

como um pequeno negócio familiar, mas hoje se tornou 

um dos principais na região em que atua. Em 2018, a 

empresa foi destaque em faturamento no Ranking Agas e 

já prepara uma ampliação na loja

o sonho
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Judiciário não pode corrigir FGTS
Judiciário não pode “legislar” e mudar o índice 
de correção monetária aplicável sobre as con-

tas do FGTS. Com esse entendimento, a 1ª Seção 
do Superior Tribunal de Justiça manteve a TR 
como índice de atualização das contas do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço. A decisão foi 
tomada no mês de abril em recurso repetitivo, 
liberando as ações que estavam paradas à espera 
de definição pelo STJ.

O

Inteligência artificial em julgamentos
Receita Federal começou a testar, em abril, 
o uso da inteligência artificial para acelerar o 

andamento de milhares de processos tributários à 
espera de julgamento na primeira instância adminis-
trativa. Esse é o primeiro passo para computadores 
lerem autos, identificarem alegações da defesa e, 
até mesmo, elaborarem propostas de decisão, em 
uma tentativa de reduzir o estoque de disputas – 
que fechou 2017 em 249 mil processos. 

A
Reforma trabalhista é aplicável

reforma trabalhista “é aplicável de forma geral, 
abrangente e imediata a todos os contratos de 

trabalho regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), inclusive àqueles iniciados antes 
da vigência da Lei nº 13.467/2017”, em novem-
bro passado. Este é o entendimento de parecer 
elaborado pela Advocacia-Geral da União (AGU) 
e aprovado pelo ministro do Trabalho, Helton Yo-
mura. A reforma começou a vigorar em novembro, 
mas o artigo que estendia sua abrangência a todos os 
contratos, inclusive aos antigos, foi colocado numa 
Medida Provisória (MP) que perdeu a validade.

A

Começa prazo de adesão ao Refis 
esde o dia 2 de maio, micro e pequenos em-
presários que estão em dívida com a União 

podem aderir ao Programa Especial de Regulari-
zação Tributária das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Refis). A iniciativa oferece o 
parcelamento da dívida e descontos de até 90% 
sobre atrasos, de acordo com a modalidade de 
adesão. O prazo para inscrições vai até as 21h do 
dia 9 de julho, exclusivamente pela internet. Para 
aderir ao programa, o contribuinte deverá pagar 
uma entrada correspondente a 5% do valor total 
da dívida. O montante restante poderá ser quitado 
em até 175 parcelas. Os juros poderão ter redução 
de 50% a 90%, e as multas, de 25% a 70%, de 
acordo com o número de parcelas.

D

Torneira automática 
em banheiros públicos

esde o dia 10 de abril, todos os banheiros de 
uso coletivo que forem construídos, tanto 

em prédios públicos quanto privados, deverão 
ter torneiras com fechamento automático para 
evitar o desperdício de água. É o que estabelece a 
Lei 13.647/2018, publicada no Diário Oficial da 
União. Não será concedido habite-se aos prédios 
novos que não estiverem ajustados à regra. 

D

STF nega pedidos da 
União sobre PIS/Cofins 

1ª Turma do Supremo Tribunal Federal 
(STF) julgou, de uma só vez, 25 recursos da 

Fazenda Nacional e manteve, por unanimidade, 
entendimento do ministro Marco Aurélio pela 
aplicação a todos os casos da decisão que excluiu 
o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. 
Além de negarem os pedidos (agravos), os ministros 
estabeleceram multa à União por considerarem os 
recursos protelatórios – o equivalente a 5% do valor 
de cada causa, segundo advogados. O julgamento 
ocorreu no início de abril.

A

Indenização negada
5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho 
acolheu recurso de revista da rede de su-

permercados Cencosud Brasil S.A. para afastar 
a condenação ao pagamento de indenização por 
danos morais a uma operadora de caixa pelo uso 
obrigatório de camisa com logomarca de fornece-
dor. A Turma seguiu a orientação do texto da Re-
forma Trabalhista (Lei 13.467/17), que diz caber 
ao empregador definir o padrão de vestimenta no 
meio ambiente de trabalho. A condenação havia 
sido imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
20ª Região (SE), que manteve a sentença em que 
foi fixada indenização no valor de R$ 6 mil. 
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Cuidados com o azeite de oliva 
Agas alerta os seus associados para estarem 
atentos na comercialização de azeite de oliva, 

tomando os devidos cuidados na aquisição do produ-
to, a fim de evitar a venda de mercadoria fraudada 
ou com indícios de irregularidades. O certificado 
de classificação deve constar na nota fiscal e estar 
anexado a ela. 

Nova lei das Terceirizações: 
aplicabilidade restrita

m decisão recente, a 5ª Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho de Minas Gerais enten-

deu que a polêmica “Lei da Terceirização” (Lei 
13.429/2017), que passou a admitir a terceirização 
da atividade-fim das empresas, somente pode ser 
aplicada a situações posteriores à sua entrada em 
vigor. Ou seja, a lei alcançará somente as situações 
ocorridas a partir da sua vigência, tendo em vista 
o princípio da irretroatividade da lei no tempo, 
indispensável à segurança jurídica.

E
TST afasta natureza salarial de auxílio

uxílio-alimentação não tem natureza salarial. 
Esse é o entendimento da 5ª Turma do Tribu-

nal Superior do Trabalho, que acolheu um recurso 
dos Correios em caso no qual a empresa pagava 
o benefício desde 1987 a um empregado. Para a 
turma, mesmo tendo recebido a vantagem antes 
de a empresa aderir ao Programa de Alimentação 
do Trabalhador (PAT), em 1988, a participação 
do empregado no custeio do auxílio afasta a 
característica de salário in natura, não cabendo 
repercussão das verbas recebidas a título de ali-
mentação em outras parcelas, como FGTS, 1/3 
de férias, 13º salário e horas extras.

A

A

Contagem de prazos em dias corridos 
contagem dos prazos de suspensão das 
execuções (180 dias) e para apresentação do 

plano de recuperação judicial (60 dias) deve ser 
feita em dias corridos e ininterruptos, decidiu a 
4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
O entendimento atende melhor à especialização 
dos procedimentos dispostos na Lei 11.101/05, 
conferindo maior concretude às finalidades da Lei 
de Falência e Recuperação. A decisão é de abril.
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Valorizar quem se dedica ao trabalho é uma forma de retribuir quem veste 

a camiseta da empresa. Descubra algumas alternativas que podem garantir 

maior engajamento nas tarefas diárias dos supermercadosTrabalho recompensado

Benefícios do PPR e da PLR
entre os principais objetivos na implantação do 
PPR e da PLR estão o aumento da motivação e 

o comprometimento com as metas. Estabelece-se 
uma parceria entre a empresa e funcionários, tor-
nando as equipes mais comprometidas em atender 
bem os clientes. Buscam-se melhorias contínuas 
de processos, produtos e serviços. Há redução de 
desperdícios e perdas, gastos de valor variável com 
folha de pagamento de empregados e a quantia a ser 
distribuída é isenta de encargos trabalhistas. 
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Readequando estratégias
aso as equipes não consigam atingir as metas, 
os colaboradores não receberão o benefício. 
É importante checar o que está atrapalhando 
nos resultados. Podem-se adotar metodolo-
gias para a verificação do problema, como a 
FCA (fato, causa e ação). Também conhe-
cido como a técnica dos cincos porquês, 
esse método busca identificar a raiz de um 
problema por meio da repetição da pergunta 
“Por quê?”. Com essas informações, as cau-
sas serão corrigidas e deixarão de existir.

Medindo os resultados
ara que cada departamento esteja focado em 
atingir a meta do PPR, é importante fazer o 

estabelecimento de indicadores de desempenho 
(KPIs) confiáveis. Eles devem ser medidos periodi-
camente. Além disso, devem ser realizadas reuniões 
de acompanhamento. Transparência é fundamental 
ao longo do processo, repassando a cada colaborador 
ou à equipe como está o atingimento das metas.  Ao 
longo dos meses, é bem provável que muitos dos 
resultados estejam abaixo do esperado. Por isso, 
durante a realização do acompanhamento mensal, 
esteja de olho em cada indicador e estabeleça planos 
com medidas para reverter a situação. 

De olho nas 
metas e resultados

Programa de Participação nos Resultados 
(PPR) premia os colaboradores pelo atingi-
mento de metas prestabelecidas, mesmo se 
a empresa tiver prejuízo. Já na Participação 
dos Lucros e Resultados (PLR), o pagamento 
do benefício está atrelado aos resultados, 
sendo a distribuição do valor entre os em-
pregados feita com parte do rendimento que 
o empreendimento obteve.
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Fonte consultada: Gilles de Paula, CEO da Treasy 
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o primeiro Jantando com a Agas do ano aconte-
ceu no dia 22 de maio, em Santa Maria, no Park 
Hotel Morotin. Sede de algumas das mais sólidas 
empresas supermercadistas do interior gaúcho, a 
cidade da Região Central congregou cerca de 300 
representantes do comércio e da indústria em um 
encontro para troca de experiências e contatos. 
O evento foi acompanhado do Circuito de Negó-
cios, com a participação de 17 pequenos e médios 
fornecedores de mercadorias ao varejo. 

Num ambiente descontraído e sem palestras, 
o jantar oportunizou o estreitamento de laços entre 
dois elos importantes da cadeia de abastecimento de 
todo o Rio Grande do Sul. Nessa ocasião, o Circuito  
de Negócios ocorreu no mesmo espaço onde foram 

servidas as refeições, sem a montagem de estandes, 
como nas feiras. 

O diretor da Rede Vivo e anfitrião do evento, 
Jairo Libraga, fez o discurso de recepção aos visitan-
tes. “Este evento proporciona o convívio fraterno 
entre supermercadistas, fornecedores, convidados 
e amigos, tendo por objetivo buscar novas parcerias, 
aprimorando novas técnicas e proporcionando uma 
mudança de comportamento, de conceito e de valo-
res, em benefício do autosserviço gaúcho”, disse. 

O Jantando com a Agas em Santa Maria contou 
com patrocínios de Superpan, Gota Limpa, Hedera 
Cosméticos, Orquídea, Grupo Vibra e Farinha 
de Trigo Maria Inês. Para o diretor comercial da 
Superpan, Márcio Ferrandís, a presença no evento 
é importante pelas parcerias duradouras da marca 
com empresários locais. “Temos a certeza de que o 
trabalho com ética, inovação e qualidade nos pro-
dutos nos leva a comemorar o cinquentenário da 
fábrica, em junho”, disse. Camile Bertolini Di Giglio, 
diretora da Gota Limpa, de Encantado, avaliou bem 
a integração de players em busca de crescimento: 
“Manter a cultura local com os olhos no mundo é 
a receita para o desenvolvimento, unindo forças e 
valorizando cada vez mais a regionalidade para juntos 
superarmos as dificuldades.”

O gerente comercial da Hedera Cosméticos, 
Alex Mendonça, reforçou que os produtos da mar-

Negócios em 
Santa Maria

Berço de grandes 

empresas gaúchas, 

a cidade recebeu 

o primeiro jantar 

promovido pela 

Agas em 2018
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“Queremos fortalecer a parceria com o cliente 
e, consequentemente, fidelizar o consumidor. 
Estamos com um projeto de inovação, com 
novos rótulos, mais modernos para diversas 
linhas”, contou. Conforme o gerente de vendas 
da Orquídea, Milton Moreira, a indústria da Serra 
teve a chance de encontrar na cidade todos os 
clientes do centro do Rio Grande do Sul, mas 
também da Fronteira Oeste e arredores. “O even-
to proporciona muito retorno de relacionamento 
e negócios”, garantiu.

Para o Grupo Vibra, a Agas é uma parceira 
estratégica de negócios. “Os eventos da entidade 
são sempre excelentes oportunidades para refor-
çar o relacionamento com o mercado gaúcho. 
Estar presente nos proporciona a aproximação 
com o público do interior, que pode conhecer 
as nossas marcas e degustar os nossos produ-
tos”, ressaltou a gerente de marketing Raquel 
Guimarães. A coordenadora de Marketing da 
Maria Inês, Valéria Anhaia, gostou dos contatos 
realizados com clientes em potencial: “Tivemos 

atores interagindo com o público, porque fizemos 
uma campanha publicitária direcionada, na qual 
revelamos o segredo de nossa farinha vender 
mais.” Na oportunidade, a turma do Agas Jovem 
visitou o Moinho Santa Maria. 

Expositores contentes

A FlexSul Distribuidora, de Passo Fun-
do, foi uma das empresas que integraram o 
Circuito de Negócios nessa edição. De acor-
do com o gerente comercial Ênio Servat, o 
primeiro evento em parceria com a Agas foi 
satisfatório. “Realizamos diversos contatos e 
essa proximidade é importante. Com certeza 
participaremos mais vezes”, relatou. A Bis-
coitos Quitanda, de Encantado, considerou 
sua participação um sucesso. “Alavancamos 
vendas e fidelizamos os clientes  da região, 
apresentando novos produtos e divulgando as 
vantagens de nossa linha de cookies integrais 
caseiros, de alto giro e lucratividade”, afir-
mou o diretor comercial André Oliveira.
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de 1979, surgiu em Cano-
as o Viezzer, como padaria e minimercado, con-
tando apenas com uma funcionária. Não chegava a 
100m² e funcionava em um imóvel alugado. “Com 
o passar do tempo, fui adquirindo conhecimento e 
ampliando a loja”, conta Mario Antonio Viezzer. 

Para abrir o primeiro supermercado, o empre-
endedor comprou um terreno, onde construiu uma 
estrutura de cerca de 700m² e convidou os irmãos 
Ademir, Enio e Sergio para compor uma sociedade, 
na mesma rua e no mesmo bairro do primeiro es-
tabelecimento. “Inauguramos em 1986”, lembra o 
fundador. Depois, foram abertas outras lojas, poste-
riormente ampliadas. Hoje são cinco supermercados, 
todos com área aproximada de 1,1 mil m² de ponto 
de venda, e um total de 420 colaboradores.

Mario também é sócio-fundador da central 
de compras Unisuper, criada em 2000 para dar 
apoio a diversas lojas. “A economia estava freada 
e precisávamos buscar alguma mudança. Criamos 
um cartão de crédito de marca própria. O resul-
tado nas vendas foi muito positivo”, avalia. Outra 
estratégia pensada coletivamente foi a RedeCen, 
também chamada de rede das redes. “Ajudamos a 
criá-la em 2010. Ela nos deu um imenso poder de 
barganha e contribuiu muito pela grande redução 
de taxas de recebíveis: débito, crédito e vouchers”, 
explica o empresário. 

Tudo isso colabora para o sucesso do super-
mercado, premiado no Ranking Agas como a em-
presa com maior crescimento percentual em 2017, 
de 13,3%, entre aquelas com faturamento entre  
R$ 100 milhões e R$ 150 milhões. “Conseguimos 
esse resultado ao nos adaptarmos ao novo cenário 

que estávamos enfrentando. Aumentamos nosso 
mix de produtos em algumas categorias e a di-
vulgação em vários canais de mídia com nossas 
promoções, e investimos em melhorias nas lojas. 
Mantivemos, também, o trabalho duro, com foco 
na satisfação dos clientes”, elenca o empreende-
dor. A projeção de crescimento no faturamento 
para 2018 é em torno de 10%.

O segredo para seguir crescendo e se apri-
morando foi sempre manter uma boa visibilidade 
e fazer bem o trabalho, segundo Mario: “Estamos 
sempre presentes e nos atualizando em feiras, pales-
tras, cursos e treinamentos sobre as boas práticas do 
setor, assim ficando por dentro das novidades. Além 
disso, nossos colaboradores participam de todos os 
cursos proporcionados pela Agas, melhorando o 
atendimento aos nossos clientes.” 

Para este ano, os sócios planejam reformas 
e ampliação na unidade localizada na avenida 
Boqueirão. Em 2019, será a vez da matriz, situada 
na rua Monte Castelo, passar por uma renovação 
e também ganhar mais espaço. 

H
Iniciado como padaria e minimercado, o 

Unisuper Viezzer conquistou o Ranking Agas 

como a empresa com maior crescimento 

percentual em 2017 na categoria de faturamento 

entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões

em dezembro
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Loja da Avenida Nazário tem estacionamento coberto 
com placas fotovoltaicas para geração de energia
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de supermercados registrou vendas 2,28% maio-
res no primeiro trimestre deste ano em relação a igual período 
de 2017 – a maior alta no período desde o primeiro trimestre 
de 2013, segundo o Índice Nacional de Vendas Abras, apurado 
pelo Departamento de Economia e Pesquisa da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras), divulgado em maio.

Diversas medidas favorecem esse cenário positivo, e 
para o setor continuar crescendo, há vários projetos de lei 
importantes para os supermercadistas que tramitam na As-
sembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e no Congresso 
Nacional, além de importantes conquistas que têm de ser 
defendidas. “Atualmente, há centenas de projetos de lei em 
tramitação na Câmara dos Deputados que acompanhamos. 
Cito dois projetos positivos e um negativo que merecem 
especial atenção dos supermercadistas: a permissão de 
venda de Medicamentos Isentos de Prescrição (MIPs) em 
supermercados (PL 9.482/2018), a possibilidade de fiança 
para gerente autuado por produto fora do prazo de validade 
(PL 8.045/2010) e a cassação da portaria que reconheceu 
os supermercados como atividade essencial autorizada a 
funcionar aos domingos (PDC 738/2017)”, afirma João 
Sanzovo Neto, presidente da Abras.

O PL 9.482/2018, de autoria do deputado Ronaldo 
Martins (PRB/CE), autoriza a venda dos MIPs nos estabele-
cimentos supermercadistas e congêneres. “A medida amplia 
a concorrência, o que faz diminuir os preços, facilitando o 
acesso da população a estes tipos de medicamentos emer-
genciais”, comenta Sanzovo.

Em relação ao segundo projeto, atualmente a lei prevê 
pena de prisão inafiançável para gerentes dos estabeleci-
mentos supermercadistas nos quais se constatarem produ-
tos com prazo de validade vencido. “O PL 8.045/2010, que 
reforma o código de processo penal, implicará também, 
entre outras alterações, a concessão de fiança nestes casos”, 
explica o presidente da Abras.

o setor
M

Conheça os projetos de lei mais importantes 

para o setor supermercadista que tramitam 

no Congresso Nacional e na Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul
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O diploma legal que reconhece as atividades 
essenciais da economia brasileira, Decreto nº 
27.048, de 1949, não menciona os supermerca-
dos em seu anexo, porque não eram existentes no 
país. Por não estarem inseridos entre as atividades 
consideradas essenciais, eram necessárias nego-
ciações para que os supermercados pudessem 
exercer suas atividades aos domingos, feriados 
e horários especiais. “Os supermercados foram 
reconhecidos como atividade essencial da eco-
nomia, por decreto assinado pelo presidente da 
República, Michel Temer, em cerimônia realizada 
no Palácio do Planalto, que contou com a presen-
ça de mais de 400 empresários supermercadistas 
de diversas regiões do país, políticos e líderes 
de entidades de classe dos setores de comércio 
e serviços”, lembra Sanzovo, sobre o decreto 
presidencial nº 9.127, de 16 de agosto de 2017. 
De autoria do deputado federal Daniel Almeida 
(PCdoB/BA), o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDC) 738/2017 tem o objetivo de cassar esse 
decreto, vital ao setor supermercadista.

Luta para manter conquistas

No cenário de conquistas e questões a 
se avançar, a União Nacional de Entidades do 
Comércio e Serviços (Unecs), formada pela 
Abras e mais seis entidades do varejo, desem-

penha um importante papel nos cenários po-
lítico e econômico – sua atuação foi decisiva, 
por exemplo, para a aprovação do projeto que 
reconheceu os supermercados como atividade 
essencial e, desde então, tem trabalhado para 
que ela siga em vigor. No final de 2017, o setor 
foi surpreendido com a concessão de uma li-
minar no estado do Pará que proibia o trabalho 
em domingos e feriados aos funcionários de 
supermercados e congêneres. “Neste cenário, 
as equipes da Unecs e da Abras trabalharam 
de forma emergencial e conseguiram junto ao 
Tribunal Superior do Trabalho o acolhimento 
do pedido que suspendeu os efeitos da liminar 
concedida e permitiu o amplo funcionamento 

Divulgação/Abras
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Meios de pagamento

ampla concorrência no mercado de meios de pagamento está aumentando a disputa entre adqui-
rentes, abrindo possibilidades para que os empresários negociem menores taxas operacionais e 
reduzam o aluguel das “maquinetas”, que pode chegar a zero. A interoperabilidade entre arranjos 
de pagamento se completou após o Banco Central publicar circular, em setembro de 2015, que 
determina o fim da exclusividade nos contratos entre bandeiras (Visa, Mastercard, Amex, entre 
outros) e adquirentes (como Cielo, Rede e Getnet).

 A Lei nº 13.455/2017, por sua vez, reduziu a insegurança jurídica à qual muitos comer-
ciantes estavam submetidos em sua atividade comercial, ao permitir fixar preços diferenciados 

de acordo com o meio de pagamento escolhido pelo consu-
midor. “A prática é justificável, pois este incorre em gastos 
maiores em virtude da utilização do cartão de crédito ou 
débito pelo consumidor (em razão das taxas cobradas pela 
administradora de cartão de crédito). Nos casos de vendas 
no crédito, o pagamento não é recebido à vista pela comer-
ciante, mas apenas quando há a liquidação da operação pela 
administradora de cartão de crédito (o que ocorre, média, 
em cerca de 30 dias)”, afirma Sanzovo Neto.

A

Cerimônia de reconhecimento da atividade 
supermercadista como essencial
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dos estabelecimentos situados no Pará, em 
especial nos dias de festas de final de ano”, 
pontua o presidente da Abras. “Destaco como 
avanço a aprovação da Reforma Trabalhista, 
que teve como relator o deputado Rogério 
Marinho, presidente da Frente Parlamentar 
Mista de Comércio e Serviços, apoiada pela 
Unecs. A mudança na legislação trabalhista foi 
muito importante para o país”, afirma Paulo 
Solmucci, presidente da Unecs.

Outra conquista foi em relação aos 
meios de pagamento, uma bandeira funda-
mental para a entidade (leia mais no quadro). 
“A ampla concorrência no mercado de meios 
de pagamento é uma das grandes conquistas 
lideradas pela Unecs nos últimos anos. A en-
tidade interveio junto ao Banco Central com 
objetivo de aumentar a competitividade deste 
mercado, que foi regulamentado em 2013 
com a aprovação da Lei 12.865/2013. A partir 
de então, o mercado está diante de regras mais 
claras, ampliando a segurança jurídica das 
empresas, sobretudo ao conferir maior poder 
ao Banco Central”, avalia Sanzovo. Na visão 
do presidente da Abras, trata-se de revolução 
histórica no que diz respeito à criação de um 
mercado mais competitivo: “Os seus efeitos 
são visíveis: a exclusividade entre as bandeiras 
de cartões e as empresas adquirentes chegou 
ao fim em 2016. Na prática, isso quer dizer 
que diversas bandeiras passaram a ser aceitas 
por qualquer máquina de cartão”.

Reformas necessárias

Em termos de ações de longo prazo, o presi-
dente da União enfatiza dois temas como essen-
ciais para o avanço do setor de comércio e servi-
ços, incluindo o setor supermercadista: reforma 
tributária e reforma previdenciária. “Entendemos 
que o Brasil não encontrará um caminho para ter 
uma economia sustentável a médio e longo prazos 
sem a reforma tributária”, afirma. A entidade está 
preparando uma proposta de como melhorar o 
país, que será apresentada aos políticos, tanto 
aos governadores quanto ao governo central, por 
meio de eventos. “Estamos iniciando a construção 
desses documentos, que terão uma versão para 
cada Estado e uma nacional, que será entregue aos 
candidatos à Presidência da República. Os candi-

datos vão receber em todo o Brasil uma proposta 
sobre como criar um ambiente mais simples para 
empreender e melhor para se viver”, reitera Sol-
mucci, que também é presidente da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

A ideia é deixar uma proposição clara nas 
mãos de quem irá governar. Ao mesmo tempo, 
esse documento também subsidiará a atuação da 
Unecs junto aos deputados e senadores eleitos. 
“Esse material também irá suportar nossas inicia-
tivas de trabalho em 2019, com os novos eleitos 
no nível do Executivo e do Legislativo”, explica o 
presidenta da União.

Desde 2016, o deputado Rogério Marinho é 
presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa 
do Comércio, Serviços e Empreendedorismo, uma 
das maiores do Congresso Nacional, atuando em 
relação a vários projetos de lei sensíveis ao setor. 
De acordo com o parlamentar, o PL 9.482/2018, 
que permite a venda de medicamentos isentos de 
prescrição em supermercados, é uma iniciativa 
importante que possibilitará que os estabeleci-
mentos dinamizem seus negócios oferecendo mais 
produtos para os seus clientes; a aprovação desse 
projeto também será boa para o consumidor, que 
poderá encontrar esses produtos com maior faci-
lidade e com preços mais acessíveis. “O Projeto 
de Lei 5451/2009, que regulamenta as profissões 
de promotor de vendas e de demonstrador de 
mercadorias, é, da mesma forma, importantíssimo 
para o setor. Esse projeto, quando transformado 
em lei, acabará com a insegurança jurídica existente 
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em todo o país.” Segundo Marinho, muitos fiscais 
do trabalho, que desconhecem como funciona a 
dinâmica da atividade supermercadista e a ciência 
que existe na montagem das gôndolas e dos expo-
sitores, consideram que os promotores de venda e 
os expositores de mercadoria, que são funcionários 
contratados das empresas donas dos produtos ex-
postos, são, na verdade, funcionários dos próprios 
supermercados, e aplicam multas altíssimas alegan-
do a falta de registro desses empregados. 

De acordo com o deputado, cada proposição 
que tramita no Congresso Nacional apresenta um 
desafio diferente, pois é preciso analisar o mérito, 
as questões políticas, a repercussão social e os 
resultados esperados com a sua aprovação ou com 
a sua rejeição. “O importante em qualquer desses 
processos é saber negociar, é saber escutar as crí-
ticas e, em conjunto com os demais deputados, 
construir consensos, preservando o que for impor-
tante para o setor, e, no momento certo, poder 
arregimentar a maioria dos votos”, sintetiza.

Nos âmbitos nacional e estadual, a Feco-
mércio-RS discute e atua em relação a diversos 
projetos de lei. Na Assembleia Legislativa, es-
pecificamente, diversas matérias afetam o setor 
supermercadista. “Entre elas, cabe citar o PL 
155/2015 (obrigatoriedade de empacotador), o 
PL 173/2015 (obrigatoriedade de salas de ama-
mentação) e o PL 339/2015 (obrigatoriedade de 
local específico para a acomodação dos produtos 
sem glúten ou lactose)”, afirma Luiz Carlos Bohn, 
presidente da Federação (leia mais no quadro). 
Em âmbito federal, o PL 4.906/2016 está entre 
os mais relevantes. “Ele obriga os hipermercados 
a disponibilizarem área de lazer com brinquedos 
para as crianças. Além desse espaço, os estabele-
cimentos deverão dispor de corpo de funcionários 
para o monitoramento das crianças. Na prática, 
o projeto propõe criação de estrutura similar a 
uma creche, criando uma obrigação descabida 
aos estabelecimentos comerciais”, frisa o líder da 
Fecomércio-RS. 

No âmbito estadual

PL 155/2015 obriga os estabelecimentos com quatro ou mais caixas a disponibilizar 
empacotador e prevê, inclusive, a obrigatoriedade de fixação de cartazes informando a 
disponibilidade do serviço. “O projeto invade a administração dos negócios privados e 
força o consumo de um serviço que muitas pessoas preferem não utilizar, devido ao seu 
custo”, afirma Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS. 

A Federação tem atuado pela rejeição do PL 173/2015, que obriga a instalação de 
salas de apoio a amamentação em todas as empresas privadas do Rio Grande do Sul que 
contratem mulheres. “Devido ao alto custo de instalação de tais salas, entendemos que 
o projeto acabaria gerando resultado diametralmente oposto ao seu objetivo, gerando 
incentivos para as empresas não contratarem mulheres”, opina. 

Já o PL 339/2015 obriga a destinação de local específico para a acomodação de pro-
dutos sem glúten ou lactose. “Inicialmente, cabe citar que todos os alimentos industriali-
zados são obrigados a conter em 
seu rótulo as inscrições ‘contém 
glúten’ ou ‘não contém glúten’”, 
ressalta Bohn. Ele acrescenta que, 
nos estabelecimentos comerciais, 
muitos consumidores deslocam 
os produtos de seus locais origi-
nais, de modo que constituir um 
local específico pode, inclusive, 
retirar o foco dos consumidores 
das informações do rótulo das 
embalagens e causar erros. 
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talentos requer capacitá-los 
constantemente para garantir o pleno desenvolvi-
mento das equipes. No entanto, muitas empresas 
acabam sem saber como mensurar os resultados 
obtidos com o investimento em qualificação. 
Acompanhar indicadores é uma das formas de 
medir o retorno do capital humano, possibilitando 
a busca de melhoria contínua dos processos. 

Para o consultor Alexandre Slivnik, investir 
em pessoas é comprovadamente a forma mais 
inteligente de engajar e reter talentos nos ne-
gócios. “Quanto mais as empresas buscarem o 
desenvolvimento dos seus colaboradores, mais 
eles se sentirão valorizados e aplicarão os novos 
conhecimentos no trabalho diário!”

Inicialmente, deve-se fazer o levantamento das 
necessidades de qualificação. O especialista sugere 

responder às seguintes perguntas: O que quero 
melhorar? Para que e por que preciso treinar? Para 
quem esse treinamento é importante? “A partir das 
respostas, será possível identificar qual é a oportu-
nidade a ser desenvolvida no negócio”, ensina.

As ações, segundo ele, devem ser diárias, seja 
por meio de atividades formais em sala de aula ou até 
mesmo em uma simples mensagem em um grupo de 
Whatsapp. “É recomendável que tenhamos recicla-
gens ou eventos de treinamento a cada três meses. 
O importante é estar em constante evolução.”

Medição de resultados

Existem diversas ferramentas que aju-
dam a identificar o retorno sobre investimen-
to (ROI) em capacitações. Slivnik cita que 
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Buscar retorno sobre o investimento em capacitações é uma prática importante, 

mas ainda negligenciada por parte das empresas. Supermercadista realiza ações 

para o desenvolvimento de colaboradores e lideranças
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uma delas, mais fácil de ser utilizada, é com-
parar os resultados de dois grupos diferentes, 
sendo um o que recebeu o treinamento e 
o outro não. “Basta mensurar os resultados 
alcançados antes de determinada ação de 
desenvolvimento com os obtidos nos meses 
seguintes à ação”, descreve o profissional.

Na prática, porém, há poucos empre-
endimentos que costumam verificar esse 
indicador. De acordo com levantamento da 
consultoria PwC Brasil, apenas 13% de quase 
80 companhias de diferentes segmentos 
calculam o ROI de treinamentos das equipes. 
O estudo também mostra que a maioria delas 
(93%) avalia apenas a reação das pessoas envol-
vidas, referentes à satisfação e aos feedbacks. 

O sócio-diretor do Instituto de Desen-
volvimento Profissional (Idepro) reforça que 
os números servem para ajudar o gestor a en-
tender a eficácia das suas ações de desenvolvi-
mento. “Ao analisá-los, será possível identificar 
aqueles colaboradores que precisam de uma 
nova reciclagem ou até mesmo verificar se o 
treinamento deu resultado.” Ele relata que as 
pessoas ainda acham que mensurar ações de 
treinamento é subjetivo. “Por parecer comple-
xo, muitas deixam de fazer”, frisa Slivnik.

Lideranças capacitadas

No súper Nicolini, a política é de capacitações 
constantes. Conforme a diretora de Recursos Hu-
manos, Gisele Castro, a empresa conta com um 
calendário anual de treinamentos, que atinge boa 
parte das lideranças. “Os colaboradores são orien-
tados desde a sua entrada em uma das sete lojas em 

Bagé ou nas unidades de Dom Pedrito e Pelotas. De 
alguma forma, temos assuntos que atingem todos”, 
assegura. No total, 1.065 funcionários atuam no 
empreendimento. “São 2,85 horas/treinamento por 
mês por funcionário”, descreve a executiva.

A rede de supermercados costuma trabalhar 
com vários indicadores. “Há uma mensuração 
direta de fatores relacionados ao atendimento e à 
produção. O desenvolvimento de pessoas vai atre-
lar o sucesso desse treinamento aos resultados”, 
expõe. Além disso, a empresa se preocupa com 
o cumprimento dos procedimentos operacionais 
padrão e outras questões, que envolvem desde o 
armazenamento, a verificação de validade e repo-
sição de produtos até limpeza e organização.

A mensuração desses dados, conforme 
Gisele, é feita por gerentes de operação e loja. 
“Nosso padrão de atendimento é avaliado a par-
tir das notas obtidas no cliente oculto, realizado 
quinzenalmente por uma parceira terceirizada.” 
As operações são medidas a partir de auditorias 
internas com técnicos, supervisores e gerente de 
qualidade, por meio da verificação de um checklist 
de itens a serem cumpridos. “Há visitas quinzenais 
nas lojas e uma outra de forma aleatória.”

A ação mais recente é voltada para os líderes 
sobre a capacidade de servir e dar e receber feed-
backs. Iniciado em abril, o treinamento terá dura-
ção de 12 meses, com encontros mensais para 33 
colaboradores. “Buscamos capacitá-los para termos 
melhores resultados estratégicos, fazendo-os felizes 
para darem o melhor de si. Dessa forma, eles se 
sentem cuidados, amparados e ouvidos”, descreve a 
diretora. A partir do retorno na iniciativa, ela planeja 
aplicar o mesmo formato para outras atividades. 

Avaliação e efetivação

Para o especialista, avaliar a satisfação é 
muito importante, mas verificar a efetivação 
é ainda mais. “É preciso transformar em 
números as ações efetivas que foram implan-
tadas após as etapas de desenvolvimento”, 
ensina. Mesmo com os riscos de a pressão 
pela obtenção por bons resultados influenciar 
nos relatos dos colaboradores, ele defende 
que os gestores devem desenvolver um re-
lacionamento transparente com as equipes. 
“Todos precisam ter metas, mas elas devem 
ser claras e alcançáveis.” 
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de 16 famílias produtoras de uvas e vinhos 
em Bento Gonçalves fez surgir, em 14 de fevereiro 
de 1931, a Cooperativa Vinícola Aurora. Traba-
lhando como cooperativa, o grupo de agricultores 
buscava ser mais forte e conseguir mais espaço no 
mercado, vencendo as distâncias e adversidades. 
“Nosso crescimento e expansão foram sempre a 
partir dessa localização geográfica na Serra gaúcha”, 
afirma o diretor executivo geral da Vinícola Aurora, 
Hermínio Ficagna. O desenvolvimento do negócio 
foi tão rápido que logo vieram novos associados, fi-
gurando como uma das maiores vinícolas do país. 

Atualmente, a Aurora possui 1,1 mil famí-
lias associadas, que produzem cerca de 60 mil 
toneladas por ano de uvas. A fruta é empregada 
na elaboração dos sucos integrais, espumantes, 
vinhos brancos e tintos, frisantes e coolers. “So-
mos a maior e mais premiada vinícola do Brasil”, 
afirma o executivo. Nas unidades de Bento Gon-
çalves, filiais e escritórios de todo o Brasil atuam 
450 colaboradores. 

Desde a primeira Fenavinho, ocorrida em 
1967, a vinícola se tornou um ponto turístico 
obrigatório da cidade, localizado na rua Olavo 
Bilac, 500. De lá para cá, o serviço receptivo foi 
ampliado e se profissionalizou, tendo mais de 
20 profissionais direcionados a esse público. “Os 

visitantes são conduzidos por tanques de fermen-
tação, pipas de madeira antigas e preservadas, 
barricas de carvalho e instalações mais modernas, 
com degustação gratuita de vários produtos”, 
descreve. Ainda são oferecidos ao longo do ano 
minicursos temáticos. 

De acordo com o diretor, há investimentos 
constantes em tecnologia na elaboração dos produtos 
da cooperativa. “Estamos implantando gradualmente 
as BINs. Cerca de 35% desta safra já foi colhida 
nessas caixas que representam um grande ganho para 
o agricultor, em produtividade, economia de tempo 
e de esforços, qualidade de vida e frutos colhidos e 
transportados nas melhores condições.” A coopera-
tiva pretende construir uma nova unidade fabril no 
Vale dos Vinhedos, que absorverá toda a elaboração 
e expedição dos sucos de uva e vinhos de mesa. “A 
Aurora espera ter a nova fábrica funcionando no ano 
que vem. Assim, a matriz passará a cuidar exclusi-
vamente dos vinhos brancos, tintos e espumantes 
finos”, explica. Foram colocados em operação dois 
robôs, que auxiliam no recebimento das frutas: 
“Eles ajudam a agilizar o processo, em uma iniciativa 
inédita na indústria do vinho mundial”.

 A safra de 2017 contabilizou 71,5 mil tone-
ladas, e a deste ano, conforme Ficagna, totalizou 
61,8 mil toneladas da fruta, que foi de excepcional 
qualidade. “A crise afeta todos os setores, pois, 
com desemprego e instabilidade, o consumo 
cai. No entanto, com diversidade de produtos, 
grandes parceiros, esforço da equipe comercial 
e a credibilidade das marcas, além de prêmios e 
reconhecimentos do varejo nacional, conseguimos 
crescimento”, avalia. No ano passado, a Aurora fa-
turou R$ 512 milhões, atingindo um crescimento 
de 2% em relação ao ano anterior e de 18% na 
comparação com 2015 e 2016. “Prospectamos 
um crescimento de 10% em 2018.”

C rescendo juntos

Nascida a partir da união de 16 famílias agricultoras, a Vinícola Aurora é 

hoje uma cooperativa multipremiada que produz 60 mil toneladas de uva

a união
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Dias dos Pais e das Crianças, assim como a Semana 

Farroupilha, são datas que requerem estratégias promocionais 

envolvendo produtos tradicionais da cultura gaúcha

carinho e afeto para com quem 
se ama ou mesmo a um lugar com que você se 
identifica – seja por boas lembranças ou raízes – é 
um comportamento comum dos consumidores, 
diante de datas que mexem profundamente com 
os gaúchos. No próximo trimestre, os varejistas 
devem pensar em iniciativas para incrementar as 
vendas no Dia dos Pais, comemorado em 12 de 
agosto, nos festejos farroupilhas, que ocorrem 
tradicionalmente entre 7 e 20 de setembro, e no 
Dia das Crianças, lembrado em 12 de outubro.

Para o consultor Airton Dória, momentos 
festivos são sempre oportunidades para impulsionar 
a comercialização. “O período que antecede essas 
datas é época para potencializar o varejo, visto que 
os clientes tendem a se mobilizar para presentear 
familiares e amigos, além de se reunirem para co-
memorar e brindar”, expõe. Segundo ele, qualquer 
ação promocional no setor necessita de planejamen-

to. “É bom fazer uma negociação antecipada com 
fornecedores, viabilizando que a compra e a entrega 
dos produtos ocorram em tempo hábil para dar conta 
das ofertas e promoções veiculadas nos diferentes 
canais de comunicação a serem utilizados”, sugere.

Simultaneamente, Dória considera importante 
a criação de uma campanha de comunicação na qual 
seja possível interagir com os clientes de maneira a 
despertar e elevar suas expectativas. “É relevante 
a criação de uma atmosfera de loja própria para a 
ocasião, além de envolver e comprometer os cola-
boradores no que será realizado.” 

 Como o prato tradicional do Estado é o chur-
rasco, regado a cerveja e refrigerantes, estes produtos 
ganham destaque especial nessas datas festivas nos 
supermercados. “Evidentemente, as seções que 
oferecem presentes devem estar mais bem abaste-
cidas de diferentes opções e em maior quantidade”, 
acrescenta o especialista.  

omemorações em família
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Para atender às demandas dos Dias dos 
Pais e das Crianças, conforme ele, a oferta 
de mercadorias, que podem ser usadas como 
lembranças para os homenageados, é sempre 
uma boa opção. “A área de bazar deve dispor 
de variedade e estoque para atender à procura 
do período. Preços destacados e condições de 
pagamento facilitadas são ingredientes que 
completam essa proposta”, recomenda. Já 
nas comemorações da Semana Farroupilha, o 
consultor considera interessante que se façam 
referências às tradições gaúchas. 

Divulgação de ofertas

A criação de um ambiente diferenciado e de 
uma atmosfera de loja que fortaleça o clima festi-
vo, destacando elementos próprios de cada data é 
iniciativa essencial para evidenciar a ocasião. “É im-
portante a administração envolver e comprometer os 
colaboradores nessas ações promocionais, divulgando 
inicialmente para o público interno e orientando-os 
para atuar de forma ativa com o evento”, propõe. 

Além do tradicional encarte de ofertas, Dória 
sugere ter uma sinalização nos corredores, gôndo-
las e prateleiras que privilegie os itens divulgados. 
“É determinante que os produtos anunciados na 
rádio interna, em panfletos e pelo locutor estejam 
alinhados em preço e quantidade com o que há no 
sistema”, alerta. 

Outra forma de vencer a concorrência, se-
gundo o mestre em Administração e Negócios, é 
investir em gestão de pessoas. “Ela é tão impor-
tante quanto a gestão de processos. Capacitar e 
treinar constantemente a equipe de colaboradores 
é essencial, visto que o atendimento conduzido 
por eles é o que diferencia um supermercado em 
relação aos outros”, explica. Em datas de grande 
apelo comercial, como o Dia dos Pais, a Semana 
Farroupilha e o Dia das Crianças, o profissional 
reforça que dispor de uma atenção diferenciada 
aos clientes passa a assumir uma importância ex-
tra, já que os produtos costumam ser os mesmos 
oferecidos pelos supermercadistas.

Inovação é fundamental

Em tempos de crise econômica, faz-se 
necessário encontrar alternativas mais econô-
micas para viabilizar boas ações de calendário 

promocional, mesmo com poucos recursos. 
“Inovar não significa necessariamente fazer 
grandes investimentos. Por vezes, a criativi-
dade e a atitude, propondo fazer algo dife-
rente em relação às ações tradicionalmente 
implementadas, são o grande diferencial 
competitivo que a gestão de um supermer-
cado pode assumir”, aponta. 

Ter nos colaboradores verdadeiros apoia-
dores para contribuir com ideias e ações 
inovadoras, de acordo com Dória, além das 
relações de forte parceria com fornecedores, é 
uma propostas que proporciona ao supermer-
cado sair da inércia e do modelo de negócio 
tradicional. “Os gestores não precisam ser 
detentores de todas as soluções possíveis de ser 
implementadas. A atuação de todos de forma 
sinérgica potencializará o negócio numa visão 
de crescimento para todos.”     

Em iniciativas que envolvem a distribui-
ção de brindes e sorteios, o profissional orien-
ta sobre a necessidade de verificar a legislação. 
“Há que se ter cuidado para não incorrer em 
ações que possam ser questionadas ou deman-
dadas juridicamente por clientes. Eles podem 
não entender ou compreender mal a intenção 
da empresa em brindar seus consumidores”, 
relata. Nesses casos, o consultor reforça 
que é sempre recomendável buscar apoio 
e orientação da área jurídica. “A criação e o 
estabelecimento dos critérios de premiação 
devem ser imparciais e enquadrados dentro 
do regramento legal, visto que vivemos em 
uma era de intensa judicialização das relações 
humanas e comerciais.”  
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hoje sou empresário. Sendo correto e dedicado, 
qualquer um consegue chegar lá”, declara. 

Para Formenton, a iniciativa da Agas foi enri-
quecedora. “Trocar informações entre as pessoas 
das redes também traz conhecimento. Vejo que em 
todas as vezes que a Agas oportuniza cursos desse 
tipo traz muito avanço para o varejo”, elogia. Para 
Ligabue, as capacitações ajudam a entender melhor 
as transformações do setor. “O consumidor mudou 
seus hábitos e o pessoal que está na linha de frente 
tem que saber disso. O cliente exige bom atendi-
mento e, para ter esse diferencial, o treinamento 
é essencial”, define. Outro assunto abordado foi a 
liderança. Viezzer comenta que o GES é um ótimo 
formador de lideranças: “O líder ideal pode ser 
construído a partir de cursos e treinamentos, desde 
que ele tenha características de liderança e vontade 
de coordenar uma equipe”. Segundo ele, o curso livre 
supre a necessidade que havia no setor de aprimorar 
os conhecimentos teóricos e práticos, a fim de que 
os profissionais cresçam profissionalmente. 

O bate-papo agradou aos estudantes. A aluna 
Priscila Reinheimer, que atua no setor de atendimen-
to do Supermercado Lanz, de Igrejinha, conta que 
foi interessante ver a história de vida dos varejistas, 
pois eles forneceram uma visão diferente sobre a 

profissão. “Eles contaram toda a experi-
ência até chegar onde estão, inclusive as 
vezes em que tiveram de recuar para só 
depois conseguirem avançar”, explica. 
Depois da aula inaugural, as expectati-
vas de Priscila para o curso livre são as 
melhores: “Os instrutores são ótimos, 
pois além de saber as técnicas, eles são 
bem didáticos. E em sala de aula, além 
de opinar, podemos escutar os depoi-
mentos e aprender com os colegas”.

100 gestores de supermercados de todo 
o Rio Grande do Sul já estão sendo qualificados 
por meio do curso livre de Gestão em Super-
mercados (GES). No dia 26 de abril, o grupo de 
Soledade deu início ao ano letivo, com o total de 
27 alunos. Em 27 de abril, foi a vez da turma de 
Porto Alegre iniciar as aulas, que conta com 52 
alunos. Já em 11 de maio os 26 alunos de Capão 
da Canoa começaram os estudos. Em todas as 
unidades foram realizadas aulas inaugurais, que 
tiveram palestras com profissionais experientes 
relatando sua trajetória no setor.

Na capital, o painel de boas-vindas foi 
conduzido pelo coordenador de Capacitação da 
Agas, Francisco Brust, e teve as presenças dos 
supermercadistas Sandro Formenton, diretor da 
Agas e da Unisuper; João Ligabue, presidente da 
Unisuper; e Mário Viezzer, presidente da Rede-
Cen. O encontro seguiu o formato de bate-papo, 
no qual os profissionais convidados contaram 
suas experiências de vida e carreira. Para Ligabue, 
a palestra incentivou os presentes, pois foram 
abordados tanto as ações de sucesso quanto os de-
safios percorridos. “Narramos como começamos 
a nossa carreira, comparando o varejo de 30 anos 
atrás com o atual. Comecei como empacotador e 

mais de

C
Neste ano, as turmas de Porto Alegre, Soledade e Capão da Canoa somam juntas 100 

líderes varejistas que serão capacitados. Para começar as aulas com entusiasmo, as 

unidades realizaram bate-papos com varejistas experientes

omeçam as aulas do GES
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omeçam as aulas do GES
Colocando em números as quebras, os rou-

bos e as rupturas operacionais em geral do varejo 
gaúcho, o comitê de prevenção de perdas da Agas 
realizou a Pesquisa de Perdas. O mapeamento foi 
feito de acordo com a linha de pesquisa segui-
da pela Abras em seu levantamento de âmbito 
nacional. Cada supermercado associado à Agas 
enviou dados referentes a 2017, que foram uti-
lizados para calcular a média de perdas do setor 
no Estado. A mensuração individual das empresas 
não foi divulgada pela pesquisa, mas, para fins de 

Para acompanhar as tendências do mercado, 
a Agas está colocando à disposição novos cursos 
livres. Entre as novidades estão as formações 
sobre mídias sociais, engajamento e liderança. 
Os temas surgiram a partir das reuniões dos co-
mitês da Associação, que os identificaram como 
demandas importantes para aprimorar a gestão e 
a operação das lojas do setor. As capacitações iné-
ditas  começaram em abril, com o curso Gestão de 
marketing digital e redes sociais. Mesclando teoria 
e prática, os encontros tiveram como conteúdos 
planejamento e a execução de marketing digital; a 
estratégia e a implantação de ações de marketing 
de conteúdo, e a gestão de redes sociais. 

As próximas qualificações ocorrerão em 
julho. No dia 11, inicia-se o curso Líder Coach – 
Liderança de Alta Performance, sob o comando de 
Rivelino Cabreira e com inscrições a R$ 95 para 

Comitê mapeia perdas do varejo

Agas oferece capacitações inéditas  

comparação, o dado mínimo e o máximo de cada 
setor aferido foram revelados.

A partir desses números, é possível analisar 
se os índices de perda em geral da loja estão 
dentro da média de mercado. O coordenador 
de Capacitação, Francisco Brust, aponta que 
caso algum dos indicadores esteja fora da curva, 
os gestores poderão detectar os problemas e 
trabalhar para corrigir esses processos. “Com 
a pesquisa, as empresas ganham um norte para 
comparar as suas operações em relação à média 
de mercado. O objetivo dos varejistas não é zerar 
as perdas, mas sim reduzir de forma equilibrada 
para aumentar a rentabilidade”, explica. 

No geral, o valor médio em perdas foi de 
2,12%. Os resultados da pesquisa estadual foram 
bastante similares aos de âmbito nacional, mostran-
do que as empresas gaúchas trabalham seguindo a 
média do Brasil em relação a prevenção de perdas. 
Os três principais setores afetados pelas quebras são 
a rotisseria, com total de 8,66% (mínimo registrado 
de 0,11% e máximo de 17,45%); frutas, legumes 
e verduras (FLV) com total de 7,12% (mínimo 
de 0,36% e máximo 11,44%) e em terceiro está a 
padaria e confeitaria, com total de 4,4% (mínimo 
0,36% e máximo 9,40%).

sócios da Agas e R$ 130 para não sócios. Já no dia 
18 ocorre a formação Engajamento: preparando 
-se para o futuro das organizações, ministrada por 
Fabiano Basso, com investimento de R$ 60 para 
associados e R$ 190 ao público em geral. Todos os 
cursos livres são realizados na sede da Agas. Veja o 
cronograma completo em www.agas.com.br.
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A diversificação na 

oferta e a atenção 

à qualidade dos 

produtos de 

confeitaria contribuem 

para encantar e 

fidelizar os clientes
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possui uma rica tradição em doces, bolos, 
tortas, pudins e uma infinidade de outras delícias. 
O consumo desses alimentos está arraigado em 
nossa sociedade e, por isso, oferecê-los com varie-
dade e qualidade é indispensável para se diferen-
ciar da concorrência e aprimorar o relacionamento 
com os clientes.

A sólida relação do brasileiro com esses pro-
dutos se reflete nos números do setor, que apre-
senta crescimento ininterrupto há mais de uma 
década, conforme dados do Instituto Tecnológico 
de Panificação e Confeitaria (IPTC). Seu relatório 
anual avalia mais de 400 empresas em 19 esta-

dos, apresentando resultados promissores. Após 
atingir, em 2010, o pico de 13,7% de aumento 
no faturamento em relação ao ano anterior, sem 
descontar a inflação, o setor desacelerou ano a ano. 
Em 2015, atingiu seu menor crescimento, de apenas 
2,7%. Em 2016 e 2017, os incrementos percentuais 
melhoraram para 3,08% e 3,2%, respectivamente, 
totalizando um mercado da ordem de R$ 90,3 
bilhões no último ano. Essa retomada é ainda mais 
significativa em um período em que diversos outros 
setores têm apresentado estagnação e perdas.

De acordo com o relatório do ITPC, as 
vendas de produção própria representaram 64% 
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enquanto os itens de revenda foram responsáveis 
por 36% do faturamento (equivalentes a R$ 32,5 
bilhões) nas empresas pesquisadas, números pró-
ximos aos registrados em 2016. O informativo 
destaca ainda que a maior taxa de crescimento 
ficou com as padarias e confeitarias. Em 2017, 
esses setores dentro dos supermercados apresen-
taram um incremento na faixa de apenas 2% em 
seu faturamento, indicando que ainda há bastante 
espaço para investir e aprimorar a área.

Juntamente com as outras áreas que ofere-
cem produtos perecíveis frescos, como açougue 
e hortifrútis, a confeitaria é uma das seções 
-destino dentro do supermercado, capaz de atrair 
e fidelizar clientes. Além disso, é um dos poucos 
setores onde o consumidor pode contar com  
o atendimento direto de funcionários. A produção 
própria de doces impacta ainda na percepção da 
qualidade da loja. Como em qualquer outra área,  
o ideal é que o perfil do público seja conhecido 
pela empresa, para que o mix de produtos ofere-
cidos esteja sempre em sintonia com seus hábitos 
de consumo. A margem bruta da seção de padarias 
e confeitaria gira em 47%, acima das margens de 
categorias como higiene e beleza, hortifrútis e 
itens de limpeza.

Paixão que se renova

A necessidade de complementar a 
oferta do dia a dia com produtos mais ela-

borados atrai a atenção de empresários e 
consumidores para a riqueza e variedade da 
confeitaria brasileira, uma tradição antiga 
que consegue se renovar e se manter sempre 
atual. A primeira grande inspiração foi a 
doçaria portuguesa produzida em conventos, 
que originaram delícias como os pastéis de 
nata, de Belém e de Santa Clara. Em solo 
nacional, o primeiro registro desses doces, 
também chamados de fartéis, consta já na 
carta de Pero Vaz de Caminha, ao narrar a 
tentativa infrutífera de oferecer alimentos 
aos nativos.

Com a colonização, foi necessário 
adaptar os ingredientes originais aos en-
contrados por aqui, o que possibilitou a 
criação de pratos típicos do Brasil como 
o quindim e o pudim. O ciclo da cana-de-
açúcar impulsionou novas fórmulas, já que 
antes boa parte dos doces era adoçada com 
mel. A influência africana e indígena também 
foi essencial para acrescentar novos sabores.  
O trigo foi substituído pela mandioca e 
pelo milho em vários preparados, enquanto 
a goiaba, a banana, o amendoim, o coco e 
outros frutos locais ocuparam o lugar das 
nozes e amêndoas. 

Após a vinda da família real portuguesa 
no século XIX, seguida pelas ondas de imigra-
ção europeia, as receitas francesas, italianas 
e alemãs tornaram-se as principais influên-
cias. O chocolate, originário das colônias 
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espanholas, demorou mais a desembarcar 
por aqui devido a diferenças comerciais entre 
Espanha e Portugal, levando mais tempo para 
atingir o gosto da população. O brigadeiro, 
por exemplo, só foi criado em 1964.

Diferenciação dos produtos

No documento elaborado pela Associação 
Brasileira da Indústria de Panificação e Confeita-
ria (ABIP) com as tendências para 2018, uma das 
principais apostas para o setor é a diferenciação dos 
produtos, com a oferta de alternativas mais sau-
dáveis, formulações específicas para clientes com 
restrições alimentares e itens de confeitaria elabo-
rados com ingredientes mais nobres – incluindo-se 
aqui o “fruto da terra”, ou seja, os ingredientes 
locais, que estão sendo redescobertos e cada vez 
mais valorizados. Outro movimento é o do comfort 
food, uma comida emocional, confortável e sim-
ples, que muitas vezes remete ao que comíamos 
na infância. Podem ser incluídos nessa categoria  
o pavê, a torta de bolacha, o pudim e o manjar de 
coco, entre outros.

Além dos pratos que são sucesso em todo  
o território nacional, duas grandes tradições do-
ceiras se encontram e se complementam no Rio 

Rigorosa tradição

possível encontrar doces de Pelotas nos 
balcões de todo o estado do Rio Grande 
do Sul, mas engana-se quem pensa que  
o título pode ser aplicado a qualquer qui-
tute que siga uma determinada receita. 
Para conceder o selo de procedência, a 
Associação dos Produtores de Doces de 
Pelotas determina rigorosas especificações 
no padrão de identidade e na qualidade, 
incluindo o cumprimento obrigatório da 
caracterização microbiológica e macroscó-
pica, definida pela legislação nacional. 

Há padrões diferentes para cada doce reconhecido pela entidade. A lista, disponível no 
site da associação, inclui o beijinho de coco, amanteigado, bem-casado, olho-de-sogra, camafeu, 
papo-de-anjo, ninho, doces cristalizados de frutas, broinha de coco, queijadinha, quindim, 
trouxas de amêndoa, panelinha de coco e pastel de Santa Clara. Com inspiração portuguesa, 
a maior parte das receitas tem como principais ingredientes gema de ovo, açúcar, farinha e 
amêndoas, sendo o coco uma saborosa adição brasileira a essa tradição.

©
iS

to
ck

.c
om

/D
iog

op
pr

Grande do Sul. O café colonial, originário dos 
assentamentos alemães, encanta locais e turistas 
por sua fartura de cucas, bolos, tortas, biscoitos e 
roscas de polvilho doce ou salgado. Os doces de 
Pelotas, inspirados na tradição portuguesa (veja 
quadro abaixo), também são muito apreciados a 
qualquer hora do dia. Balcões que ofereçam uma 
ampla variedade desses produtos são uma boa 
aposta para encantar os consumidores e ampliar o 
faturamento no setor.

Para garantir uma oferta diversificada e com 
qualidade, porém, não é necessário que cada loja 
fabrique esses produtos. Uma opção que garante 
um padrão de qualidade é que uma única filial 
concentre essa produção. É importante lembrar 
que o processo de fazer internamente doces, cucas, 
tortas e outros gera mais trabalho, o que inclui 
cuidados com a manutenção dos estoques e mão 
de obra qualificada.

Existem ainda diversos outros modelos de 
negócios, combinando a oferta de itens de produ-
ção própria com mercadorias fornecidas por outros 
players conhecidos do consumidor, sobretudo 
aqueles especializados em produtos mais sofistica-
dos e com maior valor agregado. Concentrar-se nos 
industrializados, por sua vez, pode ser uma opção 
especialmente interessante para redes menores.
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precisa apostar nas emoções e no “clien-
tecentrismo”, focando sua preocupação com as re-
dondezas, e não com o mundo. Essas foram algumas 
das dicas dos especialistas que estiveram presentes 
na 52ª edição da Convenção Abras, realizada de 19 
a 21 de março no Riocentro, Rio de Janeiro. Este 
ano, o evento trouxe o tema “Abras Essencial”, co-
memorando o caráter atribuído pelo governo federal 
aos supermercados brasileiros. O setor registrou um 
crescimento nominal de 4,3% em 2017, totalizando 
um faturamento de R$ 353,2 bilhões. Deflacionado, 
o índice é de 0,8%. Para 2018, espera-se uma alta 
deflacionada da ordem de 3%. 

Na solenidade de abertura, o presidente da 
Abras, João Sanzovo Neto, ressaltou o tema da Con-
venção 2018: “O objetivo é debater a essencialidade 
do setor, que é uma das nossas maiores vitórias, con-
quistada em agosto de 2017, com decreto assinado 
pelo presidente Michel Temer, que fez justiça aos 

supermercados, que sempre foram essenciais”. Con-
forme disse, a economia se descolou da crise política 
com a redução de juros, sendo este um momento de 
volta ao crescimento. A programação da Convenção 
incluiu palestras, Bloco do Conhecimento, ministra-
dos por diversos especialistas do varejo nacional e 
internacional, além da Abrastech – Exposição e Feira 
de Tecnologia, com as últimas tendências e soluções 
para o autosserviço. 

Uma das atrações do evento foi a participação 
do empresário Abílio Diniz, presidente do Con-
selho de Administração da BRF e membro dos 
Conselhos de Administração do Grupo Carrefour 
e do Carrefour Brasil. Na visão dele, o supermer-
cado tem de focar na sua especialidade, que é o 
comércio de alimentos, sobretudo perecíveis e co-
midas frescas. “Antigamente, o varejista queria um 
percentual da carteira do cliente. Hoje, tem que se 
esforçar para captar um percentual da atenção do 

Aposta na emoção
Trabalho centrado nas necessidades e desejos do cliente 

foi a tendência apontada na 52ª Convenção da Abras, 

realizada no Rio de Janeiro

o varejo
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cliente. O consumidor recebe muita informação, 
e o varejo precisa ser muito criativo”, refletiu. 
Ele reconheceu o crescimento dos atacarejos no 
Brasil, aliando conveniência com preço baixo. A 
quem lhe perguntou se as lojas físicas iam acabar, 
respondeu: “A Amazon e os grandes players do e-
commerce estão adquirindo lojas físicas. O futuro 
não é digital, é omnichannel”.

Experiências de compra

Ana Szasz, consultora de Tendências no 
Varejo da Nielsen, deu dicas de como acertar 
nas promoções. O segredo é conhecer o perfil 
dos consumidores locais e compreender o 
papel dos itens dentro de cada loja. “Não 
adianta um súper de vizinhança promover 
café comum. O café já é vendido natural-
mente lá. É mais inteligente vender o café 
comum ao preço original e promover um café 
premium”, avisa. Promoção assertiva precisa 
ser curta (melhorando a percepção do clien-
te), com espaçamento (não pode ficar batida) 
e profunda (apresentando desconto real e 
representativo). “Atualmente apenas 6% das 
vendas são por ocasião, mas 33,6% das catego-
rias cresceram em 2017 por impulsionamento 
da redução de preços”, finalizou.

O diretor da Rede Globo Sérgio Valente 
lembrou da importância de gerar prazer nas 
compras, em uma sociedade cada vez preo-
cupada com a autorrealização. “As pessoas 
não querem comprar feijão e arroz. Querem 
comprar emoção, o que essas mercadorias 
significam como soluções para o dia a dia. Se 
o consumidor compra por prazer, ele paga 

mais, porque tem mais indulgência”, relatou. 
Por isso, ele aconselhou os empresários a 
deixar em segundo plano o conceito de preço 
nos negócios, indo em busca de fatores mais 
intangíveis. As tecnologias devem ser úteis e 
relevantes aos objetivos da organização, de 
modo que os dados possam ajudar a formular 
estratégias de ação e posicionamento, e não 
táticas. Por fim, recomendou o olhar dos 
supermercadistas primeiramente ao entorno, 
e não ao mundo.

Houve espaço também para uma palestra 
sobre o varejo chinês, a cargo do consultor 
digital Mathew Brennan. Lá, o varejo tem 
mostrado sua faceta de maior vanguarda, com 
grandes inovações tecnológicas para propor-
cionar experiências de compra diferenciadas. 
Há uma revolução cashless em andamento. 
As compras são pagas com cartão, celular e 
QR-Code, e nove em cada dez chineses não 
utilizam mais dinheiro. O futuro das lojas físi-
cas passará pela experiência de compra perso-
nalizada. Carrinhos inteligentes, scanners de 
biometria facial e telas informativas sobre os 
alimentos já são realidade naquele país.

Tendências para o varejo

Confira os apontamentos dos painelistas para o futuro 
do setor, na 52ª Convenção da Abras:

Apostar na emoção: o mundo é humanocêntrico. 

Os preços devem subir pouco acima do IPCA em 2018

Existem produtos com grande probabilidade de aumen-

tarem muito acima da Inflação, para recuperarem suas 

margens, como é o caso do leite e seus derivados

Supermercados devem ter atenção ao potencial do ramo de 

fresh foods: antigamente a mercearia representava 60% 

das vendas, agora já há lojas que trabalham com 30%

E-commerce vai sofrer um boom: de 2015 a 2021 o va-

rejo mundial crescerá 45%, enquanto o e-commerce 

crescerá 190%

O acerto do mix se dá quando o consumidor tem a 

sensação de ter poupado tempo e dinheiro

A lealdade cai no autosserviço: em 2013, o consumidor 

visitava em média 5 canais de compras diferentes por 

mês. Em 2017, disposto a pesquisar, visitou 7 canais

Abílio: varejo precisa 
ser criativo para 
capturar atenção
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Schwalm, de 
Cerro Grande do Sul, surgiram como tantos 
outros no autosserviço: eram um armazém de 
secos e molhados, pertencente a Armando e sua 
esposa, Líria Schwalm. A loja tradicional viria a 
aparecer em 1996, num terreno adjacente, com 
2 mil SKUs e uma caixa registradora. Empresa 
familiar, hoje administrada pelos filhos, cresceu 
buscando oferecer aos seus clientes a mesma qua-
lidade das congêneres em cidades de maior porte. 
Em dezembro de 2016, a primeira filial foi aberta, 
em Sertão Santana, alavancando o faturamento da 
companhia em mais de 44% no ano seguinte, o que 
lhe fez valer o prêmio Ranking Agas pelo melhor 
desempenho entre as empresas com arrecadação 
entre R$ 15 milhões e R$ 50 milhões.

O sócio-gerente Vilmar Schwalm lembra que o 
principal desafio, no primeiro ano de atividade e com 
apenas um check-out, era conquistar os consumidores 
e ir em busca de novos fornecedores. Na época havia 
um mercado na cidade, com oito anos de atuação. 
“Tínhamos que demonstrar nossa vontade de traba-
lhar corretamente e progredir. Depois, conseguimos 
ampliar a sede outras duas vezes, em 2002 e 2007. 
Hoje, possuímos uma área construída de mais de 
3 mil m²”, conta. São 105 funcionários na matriz e 
outros 50 na filial. O mix alcança 15 mil SKUs.

A escolha do local da mais nova unidade 
se deu por ser um município vizinho à sede da 
organização, localizado a 27km de distância. “Já 
recebíamos na sede muitos clientes de Sertão 
Santana e percebemos haver lá grande potencial 
para um supermercado de porte maior do que os 
já existentes. Foi também uma alternativa de au-
mentar o faturamento, uma vez que a matriz está 
no seu limite e poderia perder tíquetes para novos 
concorrentes”, explica. Um ano e meio depois da 

inauguração, o faturamento encontra-se dentro das 
expectativas dos proprietários. O porte dos dois 
estabelecimentos é praticamente igual, sendo que 
o primeiro tem 11 check-outs e o segundo, 10.

Segundo Schwalm, os diferenciais do negócio 
são o mix diferenciado e de qualidade e a entrega 
de ranchos grátis a distâncias que chegam a 50km. 
“É uma alternativa de fidelização que buscamos, pois 
atuamos em cidades de poucos habitantes”, relata. 
A empresa também disponibiliza material e bebida 
para festas e eventos, com atendimento da equipe 
própria, para aniversários, casamentos e festas de 
debutantes. É um serviço bastante requisitado. “Te-
mos pedidos para quase todos os finais de semana. 
No final recolhemos tudo e o dono da festa já sabe 
o quanto foi consumido”, explica.

O principal obstáculo do negócio, nas palavras 
de Vilmar, é manter a equipe focada e motivada, 
pois há dificuldade em manter pessoas que queiram 
trabalhar aos sábados. O súper oferece capacitação 
para seus colaboradores, mas a rotatividade continua 
sendo um problema. O marketing trabalha por meio 
de redes sociais, encartes e anúncios em rádio e jornal 
da região. Nos próximos dois anos, o plano é fidelizar 
a clientela e a imagem da filial, melhorando alguns 
pontos na matriz também, trazendo mais conforto 
a todos os seus frequentadores.

C
Criados como um armazém de secos e molhados, os 

Supermercados Schwalm conquistaram o Ranking Agas 

apostando na abertura de filial fora do município-sede

os supermercados
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gaúchos alcan-
çaram um faturamento bruto de R$ 30,2 bilhões 
no ano passado no Estado, o que representa um 
crescimento real de 2,4% em relação ao ano ante-
rior, num índice já deflacionado pelo IPCA/IBGE. 
O dado foi apontado pelo Ranking Agas 2017, num 
estudo envolvendo a participação de 226 empresas 
de todos os portes. O Rio Grande do Sul alcançou 
assim 8,5% de representação nas vendas em todo 
o país, com 4,6 mil lojas e mais de 97,7 mil fun-
cionários. As empresas com melhor desempenho 
percentual no período, em diversas faixas de ren-
dimento, foram homenageadas em cerimônia para 
mais de 800 convidados na noite de 24 de abril, no 
Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Patrocinado por Nestlé, Fruki, Isabela, Coo-
perativa Santa Clara, Tramontina e Girando Sol, 
o Ranking Agas 2017 é a festa de um setor que 
contribui com 7,2% do Produto Interno Bruto 
(PIB) no Rio Grande do Sul e cuja média de lucro 
líquido foi de 1,8% de janeiro a dezembro de 2017. 
O tíquete médio dos consumidores do Estado subiu 
de R$ 47,80 para R$ 47,95, havendo 4 milhões 
de visitas às lojas diariamente, de acordo com os 
dados fornecidos pelas companhias, presentes em 

os supermercados

Supermercados gaúchos registram crescimento 

de 2,4% nas vendas em 2017 e premiam as 

lojas com maior crescimento percentual de 

faturamento em ano de retomada e otimismo

erformances
consagradas

P
100% dos municípios gaúchos. A concentração de 
mercado das dez maiores empresas do autosserviço 
se manteve estável em relação a 2016: juntas, elas 
abocanham 52,8% do total vendido nos caixas.

Em seu discurso de abertura, o presidente 
da Agas, Antônio Cesa Longo, apontou caminhos 
para os supermercados no futuro: “O mundo é dos 
especialistas, e somos especialistas em alimentos. 
O foco em fresh foods e perecíveis dá o tom do 
que as tendências mundiais apontam nos próximos 
meses”. Para o dirigente, o ano de 2018 será ainda 
mais repleto de oportunidades, já que a Copa do 
Mundo está chegando e 92% dos consumidores 
assistirão aos jogos em suas casas. “O acerto de 
estratégias e sobretudo a composição eficiente do 
mix vão empurrar o segmento supermercadista para 
um crescimento que almejamos que chegue à casa 
de 3% neste 2018, em números reais”, revelou.

Na oportunidade, ele lembrou que a crise 
político-econômica enfrentada pelo país é reflexo 
de uma crise moral e ética perpassando os Três 
Poderes e a sociedade. “Esse é o verdadeiro cân-
cer da nossa sociedade, alimentado pelas estatais, 
propagadas como se fossem do povo, embora em 
sua maioria sirvam para completar as cotas de 

Diego Castro
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cargos de confiança dos partidos e a receita para a 
sua sobrevivência”, declarou. Outra reivindicação 
do setor é o fim do foro privilegiado, considerado 
uma vergonha nacional.

Fim das amarras

O deputado estadual e ex-ministro 
do Trabalho Ronaldo Nogueira recebeu o 
prêmio Reconhecimento Agas por ter sido 
o idealizador da modernização da legislação 
trabalhista, corporificada na lei 13.467/17. 
“Recebo a homenagem com gratidão. Recai 
sobre meus ombros responsabilidade maior 
de continuar atuando com probidade, co-
erência e eficiência”, disse. Conforme o 
parlamentar, a Reforma Trabalhista deu mais 
segurança jurídica aos empregadores para 
contratar mão de obra, sendo especialmente 
benéfica ao autosserviço, pois é um grande 
gerador de emprego no Brasil. “Temos de 
fazer com que as lojas continuem a crescer 
sem as amarras burocráticas que as estruturas 
de estado impõem. Até setembro preten-
demos consolidar as leis esparsas acerca dos 
processos administrativos”, contou.

O governador do Estado, José Ivo Sar-
tori, esteve presente no evento e falou sobre 
ações em desenvolvimento na sua gestão. “Já 
lançamos o aplicativo Facilita RS, que centra-
liza todos os serviços digitais fornecidos pelo 
Palácio Piratini. Isso contribui para reduzir a 
burocracia, melhorar a vida do cidadão e gerar 
economia. Havia pedidos de licença ambiental 
parados há sete anos, agora concedidos em 
virtude do sistema online”, relatou. O RS ainda 
sofre com um déficit nas contas de quase R$ 7 
bilhões, e para combatê-lo ele pediu a união de 
todos. Recentemente, o governo conseguiu na 
Assembleia Legislativa a aprovação do projeto 
que autoriza a adesão do Rio Grande do Sul ao 
regime de recuperação fiscal da União.

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Mar-
chezan Júnior, subiu ao palco com o objetivo 
de pedir apoio dos empresários às reformas 
em debate no Rio Grande do Sul e no país. 
“Os problemas daqui fomos nós que criamos, 
e por meio de alterações nas leis vamos corri-
gi-los. A Reforma Trabalhista passou apenas 
por um motivo: os políticos no Congresso Na-
cional não tinham mais o apoio de ninguém, 
e aí se lembraram do empresariado”, avaliou. 

Agas distribuiu 14 prêmios a empresas e personalidades que 
se destacaram por sua atuação em prol do segmento
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“Infelizmente, perdemos a oportunidade de 
aprovar outras reformas importantes, como 
a tributária e a administrativa.”

Gestão com eficiência

O Supper Rissul, de Esteio, ganhou pela 
terceira vez consecutiva o prêmio pelo melhor 
desempenho entre os supermercados com fatura-
mento anual superior a R$ 1 bilhão, com um cres-
cimento de 11,4% no ano passado. “O resultado é 
fruto do que fazemos há 40 anos, inovando lojas e 
atendendo com eficiência”, declarou o empresário 
Augusto De Césaro. De Passo Fundo, o Comercial 
Zaffari novamente se consagrou o vencedor entre 
as lojas com faturamento anual de R$ 500 milhões 
a R$ 1 bilhão, com alta de 26,3%. “Trabalhamos 
de forma muito forte a parte interna de logística 
e o back office, mas o resultado também se deve 
à abertura de novas lojas e aos investimentos em 
atacarejos”, apontou o diretor Sérgio Zaffari.

Os Supermercados Baklizi, de Uruguaiana, 
faturaram 17,6% a mais em 2017, superando as 
demais empresas de receita entre R$ 300 milhões e 
R$ 500 milhões. Na visão da proprietária Marie Ali 
Baklizi, é importante ser reconhecido depois de o 
país atravessar tantas crises. “O segredo do sucesso 
é muita dedicação, foco e motivação na equipe”, 
comentou. Na categoria de faturamento entre R$ 
200 milhões e R$ 300 milhões, subiu ao palco 
para receber a placa o diretor dos Supermercados 
Beltrame (de Santa Maria), Raymundo Renero 
Beltrame Neto. “Inauguramos uma loja no mês 
de março de 2017 e tivemos êxito nas vendas. Os 
nossos diferenciais são a qualidade aliada ao preço 
baixo”, observou. O crescimento alcançou 43,7%.

O Center Shop, de Porto Alegre, alavancou 
suas vendas em 10,4% graças à nova unidade 
aberta nas imediações do Hospital de Pronto So-
corro, ganhando o prêmio entre os concorrentes 
de faturamento anual entre R$ 150 milhões e R$ 
200 milhões. “Nossas lojas no centro apresentam 
vendas estáveis desde 2014, então necessitávamos 
de crescimento em outra localidade. Fizemos 
uma unidade totalmente nova, um mix especial 
para os clientes da região, e estamos recebendo 
muitos elogios”, afirmou o diretor Ademar Pedro 
Cappellari. Os Supermercados Viezzer tiveram 
alta de 13,3%, a melhor performance entre as 
empresas de faturamento anual entre R$ 100 
milhões e R$ 150 milhões. “Os resultados foram 
bons devido ao trabalho de reformas, melhorias e 
capacitação dos colaboradores. É preciso investir 
sempre nesses pontos básicos”, assegura o diretor 
Mario Viezzer.

De Santiago saiu a companhia com maior 
crescimento percentual entre as concorrentes de 
faturamento anual entre R$ 50 milhões e R$ 100 
milhões. Os Supermercados Guasso, com a abertura 
de duas filiais nos municípios de Rosário do Sul e 
Nova Esperança do Sul, viram sua renda aumentar 
39,7%. “Nossos diferenciais são a parceria com a 
Rede Super e a qualidade em açougue e padaria”, 
garante o proprietário Vander Guasso. Os Supermer-
cados Schwalm, de Cerro Grande do Sul, também 
devem seu saldo positivo de 41,2% a uma nova 
unidade, aberta em Sertão Santana. O resultado 
lhes valeu o prêmio entre as lojas com faturamento 
anual entre R$ 15 milhões a R$ 50 milhões. “Essa 
placa representa um orgulho grande e mostra o bom 
trabalho executado junto com os colaboradores”, 
destacou o sócio-gerente Vilmar Schwalm. Com o 
melhor desempenho (+44,6%) entre os congêneres 

Longo ressaltou o momento de otimismo dos 
supermercadistas, apostando em gestão eficiente e 
mais produtividade

Governador José Ivo Sartori pediu a união de todos 
para combater o déficit nas contas do Tesouro estadual
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Classif.  

As 10 maiores por faturamento bruto

Razão Social  Faturamento 
2017 (R$) 

Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Walmart*
Cia. Zaffari**
UnidaSul
Comercial Zaffari
Asun
Imec
Supermercados Guanabara
Master ATS Supermercados
Peruzzo Supermercados
Rede Vivo

Porto Alegre

Porto Alegre

Esteio

Passo Fundo

Gravataí

Lajeado

Rio Grande

Erechim

Bagé

Santa Maria

5.639.711.120,00

5.200.000.000,00

1.458.453.043,00

620.547.966,00

614.232.436,00

568.914.452,00

527.313.267,00

488.956.568,00

430.000.000,00

420.253.923,00

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por m2

Razão Social  Faturamento/m2

(R$)
Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Supermercados Mombach
Macroatacado Treichel
Centermastersul Dist. Alim.
Mercado Paolazzi 
Dall Accua Com. Alim.
Osmar Nicolini e Cia. Ltda.
Mercearia Amazonas
Pedralli e Pedralli 
Rede União Gaúcha 
Guarapari Com. Gên. Alim.

Montenegro

Pelotas

Porto Alegre

Gravataí

Alvorada

Bagé

Porto Alegre

Viamão

Porto Alegre

Viamão

358.344,42

252.203,87

73.272,50

63.011,92

46.087,97

45.963,67

45.583,45

41.756,23

39.753,28

39.544,33

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por check-out

Razão Social  Faturamento
/check-out (R$)

Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Centermastersul Dist. Alim.
Cia. Zaffari
Vicente Stangherlin e Cia. Ltda.
Macroatacado Treichel
Coop. Agrícola Cairú
Benedetti e Benedetti Ltda.
Minimercado e Padaria Embaixador
Supermercado Erval Grande
Danilo Alberto Tiziani Ltda.
Supermercado Rispoli

Porto Alegre

Porto Alegre

Santa Maria

Pelotas

Garibaldi

Crissiumal

Porto Alegre

Erval Grande

Porto Alegre

Uruguaiana

7.620.339,93

5.279.187,82

5.154.055,00

5.044.077,39

4.975.222,22

4.869.035,50

4.800.000,00

4.652.692,00

4.586.702,49

4.585.240,87

Classif.  

As 10 maiores em faturamento por funcionário

Razão Social  Faturamento
/funcionário (R$)

Sede 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Scaravonatto e Cia. Ltda.
Vicente Stangherlin e Cia. Ltda.
Com. Gên. Alim. D Bem Ltda.
Constante e Nascimento Ltda.
Arnaldo Ranielle Silveira Arend
Comercial Bom de Alimentos Ltda.
Pedro Maccari e Irmãos Ltda.
Sgarabotto, Salvador e Filhos Ltda.
Danilo Alberto Tiziani Ltda.
Supermercado Cavalhada

Passo Fundo

Santa Maria

Gravataí

Torres

São Gabriel

Porto Alegre

Porto Alegre

Vacaria

Porto Alegre

Porto Alegre

1.187.530,12

859.009,17

766.833,95

733.075,14

688.500,00

673.592,59

636.882,46

629.880,63

614.290,51

598.259,09 

de faturamento anual de até R$ 15 milhões, o Mini-
mercado Grando, de Viamão, foi pela primeira vez 
ao Ranking Agas. “Estar aqui representa uma grande 
vitrine para o negócio e pretendemos melhorar cada 
vez mais”, avisou o proprietário, Evandro Coradi.

Reconhecimentos

 O Walmart novamente levou a homena-
gem por ser o maior empregador do autosservi-
ço gaúcho, com 16,4 mil funcionários atuando 
em 99 lojas. A Cia. Zaffari recebeu o prêmio 
Reconhecimento Agas de Incentivo à Cultura 
por distribuir livros às escolas e promover os 
Concertos Comunitários. Alberto Freitas, 
diretor do Núcleo de Desenvolvimento Estra-
tégico e Comunicação, reforçou que está no 
DNA da empresa acreditar e investir na arte 
de seu povo. “Isso é um valor e transforma 
o ambiente, servindo de estímulo a todos”, 
sintetizou. Os Supermercados Unisuper 
Formenton, de Canoas, subiram ao palco 
como vencedores do prêmio Retenção de 
Talentos. “Chamamos o coach de operações 
e negócios Rivelino Cabreira para treinar in-
dividualmente cada gerente da empresa, e os 
conhecimentos já se espalham pelas equipes”, 
vibrou o proprietário, Sandro Formenton. 

O ex-presidente da Associação Brasi-
leira de Supermercados (Abras), Fernando 
Yamada, também recebeu o prêmio Reco-
nhecimento Agas por seu trabalho em prol 
do setor de 2013 a 2016. “É uma honra. 
A semente desse trabalho foi plantada pela 
Associação Gaúcha, para que mostrássemos 
nosso poder político, e fizemos isso aconte-
cer com a União Nacional de Entidades do 
Comércio e Serviços (Unecs), que agrega 
outras seis entidades”, lembrou. “A partir 
disso passamos a ser autores de demandas, e 
não defensores.” 

Investimentos previstos

A pesquisa do Ranking consultou os super-
mercadistas participantes sobre as possibilidades 
de investimento ao longo de 2018. Ao todo, 29 
empresários afirmaram que irão inaugurar novas 
lojas neste ano, aportando um investimento total de 
R$ 110 milhões nesses novos projetos. Os recursos 

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

a serem aplicados em reformas chegarão a R$ 74 mi-
lhões. Os projetos de redução de perdas consumirão 
R$ 13,9 milhões, e só em Tecnologia da Informação 
devem ser aplicados mais de R$ 12 milhões.
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Premiação gaúcha contou com a participação de 

226 empresas com faturamentos anuais de 

R$ 215 mil a R$ 5,6 bilhões, em ano de crescimento 

acima da inflação para o setor

Faturamento anual até R$ 15 milhões

Fat. anual de R$ 100 a R$ 150 milhões

Fat. anual de R$ 50 a R$ 100 milhões

Fat. anual de R$ 200 a R$ 300 milhões

Fat. anual de R$ 15 a R$ 50 milhões

Fat. anual de R$ 150 a R$ 200 milhões

Minimercado Grando | Viamão

Viezzer & Cia. Ltda. | Canoas

Guasso e Guasso Ltda. | Santiago

Supermercados Beltrame Ltda. | Santa Maria

Supermercado Schwalm | Cerro Grande do Sul

Center Shop Com. Impo. Expo. Ltda. | Porto Alegre



63(maio/junho 2018) Revista AGAS

Fat. anual superior a R$ 1 bilhão

Prêmio Reconhecimento Agas

Prêmio Retenção de Talentos

Fat. anual de R$ 500 a R$ 1 bilhão

Prêmio Reconhecimento Agas 
de Incentivo à Cultura

Prêmio Maior Empregador

Fat. anual de R$ 300 a R$ 500 milhões

Prêmio Reconhecimento Agas

Unidasul Distribuidora Alimentícia | Esteio

Fernando Yamada, presidente da Unecs

Supermercados Formenton/ Unisuper | Canoas

Comercial Zaffari Ltda. | Passo Fundo

Grupo Zaffari | Porto Alegre

WMS Supermercados do Brasil Ltda. | Porto Alegre

Supermercado Baklizi Ltda. | Uruguaiana

Ronaldo Nogueira, deputado federal 
e ex-ministro do Trabalho e Emprego
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Especializada no processamento de coco seco, 
a Copra Alimentos conta com produtos naturais, 
veganos e sem adição de conservantes, corantes e 
aromatizantes. Entre os destaques da linha está o Coco 
Aminos, um molho sem soja, lactose ou glúten e com 
baixo teor de sódio. Ideal para usar em saladas, pre-
paração e finalização de pratos ou como condimento. 
Outra inovação é o Néctar de Coco, adoçante líquido 
substituto do mel e do agave. O produto não é refinado 
nem transgênico e possui baixo índice glicêmico.

A marca gaúcha Província lança uma das primeiras 
cervejas com tampa abre fácil e embalagem four pack 
do Brasil. Estão disponíveis cinco sabores da bebida. 
A Fruit Bier é 0% álcool com um toque de maçã, além 
de isotônica, rica em vitaminas e com baixas calorias. 
A opção Witbier consiste em uma bebida cítrica e re-
frescante. Já a Session Ipa é amarga e produzida a partir 
da técnica dry hopping. O tipo Lager é puro malte, com 
aroma lupulado e corpo maltado. Por último, há a Amber 
Lager, também puro malte e equilibrada.

A Pirahy Alimentos, detentora da marca Arroz 
Prato Fino, está lançando no mercado as linhas de grãos 
especiais e saudáveis, na forma de três variedades: 
Especialidade Japonesa (ideal para sushis e pokes, pois 
se mantém em qualquer temperatura), Especialidade 
Italiana (ideal para risotos) e Orgânico Integral (culti-
vado em fazendas certificadas pelo IBD).Os produtos 
chegam em embalagens box de 1kg.

Aumentando o seu portfólio e oferecendo mais 
uma opção aos consumidores, a Nestlé lançou uma ver-
são zero lactose de seu creme de leite. O produto está 
presente nos supermercados brasileiros há 102 anos 
e já conta com uma versão light, além da tradicional. 
Podendo ser utilizado em receitas doces e salgadas, o 
Creme de Leite Zero Lactose Nestlé chega ao mercado 
em embalagem de 200g nas versões lata e caixinha.

COPRA Inovação
sabor coco

sARAndiSabor em
cinco opções

nEsTLÉCreme de leite 
agora é zero lactose

PiRAHY ALiMEnTOsLinhas
especiais de arroz
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Fábio Canazaro Advogado Tributarista e professor de Direito Tributário da PUCRS

vez que outra se identifique 
alguém que incite o descumprimento de uma 
decisão judicial, as posições firmadas pelos Tri-
bunais existem para ser cumpridas. Como é de 
conhecimento, em outubro de 2016 o STF reco-
nheceu que os Estados devem devolver às empre-
sas o ICMS cobrado em excesso, na modalidade 
substituição tributária – excesso este decorrente 
de o preço praticado no varejo ser inferior à base 
utilizada para o cálculo do tributo. Pois este é 
exemplo de caso em que não se discute mais o 
direito à devolução – a dúvida, no máximo, po-
deria surgir em relação à forma como recuperar 
o exigido a maior. E neste sentido, vale lembrar 
que a decisão do Supremo possui a chamada 
repercussão geral; isso significa que o julgamento 
deve uniformizar a interpretação constitucional, 
vinculando todos os Tribunais do país. 

É dizer, em outras palavras, que não há mais 
espaço para interpretações ou teses diversas: a de-
volução imediata das diferenças exigidas a maior é 
direito inquestionável, e a oposição a isso caracteri-
za confisco, apropriação indébita e enriquecimento 
ilícito, práticas de que os cidadãos de bem sempre 
procuraram se distanciar, no exercício de suas 
atividades empresariais. E em relação àqueles que 
têm dúvida, para levar a efeito dita decisão não é 
necessário acessar o Judiciário. 

Buscar a Justiça para obter aquilo que já 
foi definido como direito de todos, pela própria 
Justiça, pelo contrário, é medida que pode re-
tardar os efeitos concretos na hipótese, o que 
só beneficiaria o devedor; e isso, excepcional-

ainda que mente, tende a ocorrer, porque ainda existem 
aqueles motivados a postergar o cumprimento 
do definido pelo STF, no exercício da proces-
sualística de almanaque, a qual se revela como 
um verdadeiro teste de paciência para os que 
interpretam com seriedade, coerência e pro-
fundidade o Direito. Todavia, como está claro, 
e arrisco a dizer, infelizmente para alguns, a 
discussão processual já se encerrou. 

A prova, agora, ocorre mediante o levanta-
mento das diferenças, para posterior oposição ao 
Fisco Estadual; oposição esta que justifica a ado-
ção da forma de aproveitamento menos desgas-
tante para todos: a compensação imediata, a qual 
não é uma dádiva, concessão ou uma permissão 
do Legislativo ou do Executivo; é medida que se 
impõe sobre aqueles que permaneceram com o 
dinheiro dos contribuintes por muitos e muitos 
anos, ao arrepio do Direito. 

Isso todavia não significa que as Fazendas não 
terão de fiscalizar os contribuintes; à Fiscalização 
cabe o exercício de seu poder, o qual, me alegra 
lembrar, está vinculado aos limites da lei – no 
caso, será dever da Administração verificar as 
compensações, para que se evitem aproveitamen-
tos em excesso. Felizmente, é assim que devem 
atuar todos os atores que integram essa relação: 
garantindo eficácia aos Direitos, respeitando as 
decisões dos Tribunais e, sobretudo, dando o 
exemplo de que o que é certo e está em sinto-
nia com a lei deve ser reconhecido como certo, 
independentemente do lado em que, no caso, se 
encontra essa certeza. 

ubstituição
Tributária do ICMS
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e técnicas bem aplicadas. “O pulo do gato é que 
eles focam exatamente nos pontos em que os con-
correntes negligenciam. Se esforçam para gerenciar 
aspectos de negócio que a maioria dos concorrentes 
nem observa. Eles têm uma frase que eu acho muito 
poderosa: ‘Nós somos intencionais onde os outros 
não são’”, conta. 

A base da fórmula de sucesso é uma só: foco 
na excelência, conceito que norteia tudo dentro da 
Disney. Maruxo revela que o termo é visto como uma 
filosofia de vida, na qual os colaboradores sempre dão 
o seu máximo: “A excelência tem que vir do próprio 
indivíduo e se multiplicar em uma corporação de 
sucesso”. Para o palestrante, praticar a excelência 
também é construir felicidade, pois quem deu o seu 
melhor sai com a sensação de que o dia valeu a pena. 
“Esses ensinamentos, se aplicados no coletivo, fazem 
empresas vencedoras. Quem pratica excelência não 
aceita não como resposta e vai sempre se reinventar, 
procurando melhorias”, declara. 

Formação encantou 
participantes

A presidente da Agas Jovem, Adriana 
Ortiz, explica que o curso faz parte da agenda 
de qualificação do jovem supermercadista e 
que foi promovido para levar essa ideia até 
os empresários. “Queríamos mostrar como 
a Disney encanta seus clientes e trazer esses 
ensinamentos para o dia a dia do varejo”, apon-
ta. Segundo ela, o encantamento também foi 

inteiro de imersão no universo de gestão 
da multinacional Disney. Essa foi a proposta do 
curso A Magia da Excelência, formação promovida 
pela Agas Jovem em 10 de abril e ministrada pelo 
consultor, professor e palestrante Rodrigo Maruxo. 
O treinamento vivencial se baseia em uma meto-
dologia exclusiva do Disney Business Excellence, 
do Disney Institute. Maruxo apresentou diversas 
práticas responsáveis por fazer a empresa proporcio-
nar experiências únicas aos seus clientes. São ações 
voltadas a gestão, marketing, recursos humanos e 
principalmente relacionamento com o cliente, itens 
que fazem a diferença na marca Disney.

Mas como a multinacional consegue encantar e 
criar uma sensação de magia em torno de suas ações? 
Segundo Maruxo, o segredo não é a mágica. O que 
existe, na verdade, é muito processo, treinamento 

um dia

romovendo a excelênciaP
Explorando métodos e práticas de gestão usados pela empresa 

Disney, Rodrigo Maruxo ensinou aos participantes como encantar 

clientes ao fornecer experiências únicas de consumo
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sentido na própria formação: “Todo o curso foi 
uma magia, desde a entrada com a distribuição 
de brindes até o final. Foi um misto de sensa-
ções muito interessantes”. 

Para o proprietário do Supermercado 
Casa do Chimarrão, Carlos Alberto Bücker, da 
cidade de Ibirubá, participar do curso foi posi-
tivo. “Muitas coisas passadas na formação noto 
que já aplicamos no nosso súper. Usaremos o 
conhecimento passado aqui como uma manei-
ra de aperfeiçoar essas práticas, pois sempre há 
algo a mais que podemos aprender para aplicar 
e melhorar no nosso negócio”, comenta.

Já para o gerente comercial do Super 
Rocha, Antônio Júlio Neto, de Canoas, o que 
mais chamou a atenção foram as quatro chaves 
seguidas pela Disney: segurança, cortesia, show 
e eficiência. As palavras fazem parte do código 
de conduta dos colaboradores e são rigorosa-
mente respeitadas. Neto pretende trazer para 
a sua realidade essa ideia e repassar o conheci-
mento a seus subordinados. Segundo o gerente, 
o curso o surpreendeu: “Foi muito diferente, 

sem aquele jeito tradicional de palestra. Foi 
bem interativo e inovador”. Ele parabeniza a 
Agas Jovem por investir na formação do setor. 
“Esta é a nossa terceira participação. Estamos 
fazendo praticamente um curso por mês e está 
sendo muito útil para nossa empresa aproveitar 
essas oportunidades de atualização”, elogia.

Com toda a sabedoria sobre a magia da 
Disney, é claro que Maruxo conseguiu tam-
bém cativar os participantes. Uma das princi-
pais características do curso é a explicação das 
técnicas de maneira que fique fácil assimilar 
com a realidade brasileira. O palestrante expli-
ca que a conversa com o público ajuda muito 
nisso. “O varejo também tem a missão de en-
cantar, então essas técnicas são superaplicáveis. 
Quem ainda não viu esse potencial no setor fica 
voltado a somente usar o preço, o desconto e a 
promoção como estratégia. Esses itens fazem 
parte, mas viver só fazendo isso deixa o modelo 
de negócio  frágil. A ideia da formação também 
é ajudar a pensar como construir valores, não 
somente o preço”, observa.



qual a

Seminário da Agas mostrou 

iniciativas de diversas frentes 

para monitoramento do uso 

de agrotóxicos em frutas, 

verduras e legumes
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minha responsabilidade no controle de agro-
tóxicos em FLV? O Seminário Agas de Rastrea-
bilidade, realizado no dia 15 de maio no Ritter 
Hotel, em Porto Alegre, procurou responder a 
essa pergunta reunindo painelistas de diversas 
instituições. A iniciativa abordou a importância do 
monitoramento e controle de resíduos em vegetais 
e frutas frescas por intermédio da rastreabilidade, 
com base na Instrução Normativa 02/18, elabo-
rada de forma conjunta pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

O diretor da Agas, Eduardo Cidade, lem-
brou, ao abrir o evento, da parceria da entidade 
com o Sebrae-RS para qualificar produtores ru-
rais nas cinco regiões geográficas gaúchas. “Isso 
fará com que nossas lojas entreguem mercadorias 
com origem conhecida, qualidade e garantia de 
boas práticas agrícolas”, disse. O setor de FLV 
ocupa o segundo lugar em índice de perdas nos 
supermercados gaúchos (7,1%). “A segurança 
alimentar não pode ser uma vantagem compe-
titiva, mas uma tarefa de todos na cadeia de 
abastecimento”, acrescentou.

Leandro Kroth, auditor fiscal agropecuário 
do Mapa, falou sobre o Plano Nacional de Con-
trole de Resíduos Contaminantes, que completa 
dez anos. Em 2018, o governo deve avaliar 2.875 
amostras aleatórias de 22 produtos diferentes, 
além de 16 itens importados, quanto à presença 
de defensivos agrícolas e microtoxinas em níveis 
toleráveis. “Toda vez em que uma inconformida-
de é detectada, se inicia uma investigação para 
determinar suas causas e estabelecer medidas de 
controle específicas ao local onde ela foi consta-
tada”, explicou. 

Análises de amostras

O diretor técnico operacional da 
Ceasa-RS, Aílton Machado, expôs as ati-
vidades do Grupo de Trabalho Alimento 
Seguro, composto em parceria com enti-
dades ligadas à fiscalização ou assistência 
técnica. “Promovemos seminários regionais 
de conscientização do uso correto de agro-
tóxicos. e todos que desejam vender suas 
mercadorias aqui precisam passar por curso 
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de boas práticas”, relatou. Um laboratório 
contratado (creditado pela Anvisa) exami-
na regularmente os hortifrutigranjeiros e, 
em 2017, 6,8% das amostras registraram 
irregularidades. A Central é composta por 
4 mil produtores e 300 empresas, receben-
do visitas de até 40 mil pessoas por dia. 

Lino Moura, diretor superintendente 
da Emater, abordou os desafios no setor 
para atender aos desejos de consumidores 
cada vez mais exigentes. “Organizar o setor 
produtivo de hortaliças no que diz respeito 
a qualidade, regularidade e preços e padro-
nizar as embalagens são algumas das metas”, 
afirmou. A entidade oferece cursos de capa-
citação dentro e fora das propriedades, ensi-
nando os agricultores a aplicar os defensivos 
com a técnica certa, observando dados como 
carência, vento, umidade do ar. “Mostrando 
a eles os benefícios para a própria saúde fica 
mais fácil convencê-los”, concluiu.

No Sebrae-RS, o Programa Juntos 
para Competir reúne a Federação da 
Agricultura do RS e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar). Em parceria 
com a Agas, começou-se um projeto de 
capacitação de 200 produtores de FLV 
para supermercados. “O foco estratégico 
é melhorar a qualidade, manter e aumen-
tar os canais de comercialização”, relatou 
André Bordignon, coordenador de horti-
cultura e vitivinicultura. Os participantes 
aprendem a trabalhar com o caderno de 
campo e frequentam curso sobre normas 
de segurança e saúde.

Participação do autosserviço

O case supermercadista apresentado foi do 
Walmart. Na maior empresa do setor no RS o 
Programa 3P implantou rastreabilidade, auditorias 
e análises químicas em FLV. Todos os fornecedores 
precisam estar certificados em boas práticas agrí-
colas para trabalhar com a rede. As etiquetas dos 
produtos são fornecidas pela WQS, utilizando os 
padrões da GS1 Brasil e o sistema de rastreamento 
FoodLogiq. Segundo a gerente regional Daniela 
Moraes, em 2017 a média de conformidade das 
amostras analisadas chegou a 89%. 

O superintendente da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), Márcio Milan, mostrou as 
ações e os resultados do Programa de Rastreabilidade 
e Monitoramento de Alimentos (Rama) e a necessi-
dade de iniciativas como essa envolvendo todos os 
atores envolvidos na cadeia. “A saúde é uma preocu-
pação dos clientes, até porque a população vem en-
velhecendo: 32% dos brasileiros sofrem de doenças 
cardiovasculares, 26% são obesos e 29% das pessoas 
têm problemas gastrointestinais”, sintetizou.

A promotora de Justiça do RS, Caroline Vaz, 
enfatizou o dever do Ministério Público em fiscali-
zar o cumprimento do Código de Defesa do Con-
sumidor. “O varejo, como fornecedor de alimentos 
ao consumidor final, responde solidariamente 
por inconformidades, podendo ser condenado a 
indenizar prejuízos causados”, salientou. Ela lem-
brou da campanha Antes de comer, melhor saber, 
desenvolvida em parceria com a Agas, como boa 
forma de chamar a atenção da sociedade ao pro-
blema. A rastreabilidade, finalizou, é a viga-mestra 
no comércio de comestíveis.
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Gustavo Schifino Presidente da comissão de ética da ABF (Associação Brasileira de Franchising) 
e realizador do primeiro Marketplace Phigital do Brasil

parou para pensar que todas as pessoas 
com mais de 40 anos são imigrantes analógicos 
recém-chegados no continente digital? Gostem 
ou não, é nessa nova terra que ganharão seu 
sustento e estabelecerão suas relações pessoais. 
Como qualquer forasteiro, os imigrantes são 
avaliados no dia a dia pelos nativos da terra 
digital, que decidirão se querem estar próximos 
de um novo habitante vindo de um lugar não 
muito distante, mas totalmente diferente nos 
hábitos e anseios.

O imigrante pode optar se quer ser um vi-
torioso Tiranossauro Rex, embora extinto, ou 
alguém interessante e relevante para as pessoas, 
adaptado a este continente onde tudo é mais 
rápido e instantâneo.

O nativo digital é mais verdadeiro e criativo, 
mas ao mesmo tempo menos persistente, o que 
é fruto do ambiente em que cresceu. É menos 
hospitaleiro e mais preocupado com a imagem. 
Aprecia o caminho e não o destino. Pouco se 
prepara para o amanhã, vive o hoje – que já é 
bom –, e, na sua percepção, não vale a pena 
abrir mão do presente em troca do futuro. São 
seres totalmente diferentes dos imigrantes e, 
naturalmente, entram em conflito. 

O nativo percebe no imigrante alguém que 
valoriza somente a acumulação. Do lado con-
trário, o imigrante vê no nativo apenas o foco 
no prazer. Ou seja, extremos irreais, viverão em 
confronto diário.

você já Mas esse cenário pode ser diferente caso 
o imigrante recém-chegado decida realizar o 
papel de adaptar-se rapidamente a esse novo 
mundo, valorizá-lo, identificar o que precisa 
aprender e como contribuir. Os nativos digi-
tais, por sua vez, podem criar uma sociedade 
diferente, se agarrar à oportunidade única de 
conviver e aprender com pessoas que conhecem 
o desenvolvimento histórico da sociedade, o que 
obviamente tem muito a agregar.

É aí que a magia acontece, quando ambos 
percebem essa realidade e entendem que 
somente juntos, aceitando e valorizando as 
diferenças, constroem relações produtivas e, 
consequentemente, uma sociedade mais de-
senvolvida. Novos e velhos, nativos e imigran-
tes, estão em uploading, ajustando-se a esse 
ambiente. Como sabiamente interpreta Alvin 
Tofler, meu futurista preferido, “analfabetos 
do século 21 não são aqueles que não sabem 
ler ou escrever, e sim aqueles que não estão 
dispostos a desaprender e reaprender”. É hora 
de apagarmos alguns arquivos e baixarmos novos. 
É hora de limparmos a garagem, o guarda-roupas 
e a mente, para dar espaço ao novo, colaborar 
e assim fazer parte da revolução “quatro ponto 
zero”, que está sendo mais intensa que as três 
anteriores sob todos os aspectos.

Imigrante e nativo digital são diferentes e 
interdependentes, embora na maioria das vezes 
não percebam: separados param, mas quando 
juntos, voam.  
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cenário que envolve os se-
tores de varejo é cada vez mais desafiador. O 
crescimento da competitividade, global e local, 
cria desafios e oportunidades em todos os for-
matos, categorias, canais e negócios do mercado. 
Contudo, esse processo precipita a migração de 
poder estratégico entre varejistas, fornecedores 
de produtos, serviços e soluções, afetando mer-
cados como o de shopping centers.

No cenário interno, o encerramento do ci-
clo recessivo reconfigura a realidade do mercado 
e do consumo, sinalizando um período de me-
lhor desempenho de vendas, porém sem que as 
transformações estruturais que o país demanda 
tenham sido estabelecidas. A tendência é de que 
haja um significativo avanço no atual cenário, 
mas é importante alertar que possivelmente não 
será definitivo, pois ainda há um longo caminho 
que deve ser percorrido para que possamos estar 
em uma melhor situação. 

O Brasil avançou no combate à corrupção, 
na modernização trabalhista, na limitação dos 
gastos públicos; no entanto, está ainda distante 
do que deveria nas áreas Tributária, Previden-
ciária, na Estrutura Política e na Modernização 
da Gestão das matérias públicas. Esse pro-
gresso acontecerá apenas quando houver uma 
unificação entre todas as esferas, beneficiando 
diretamente todos os setores e, em especial, a 
área varejista.

Além disso, a diminuição das taxas de juros 
tão exaltada pelo governo ainda não se refletiu 

atualmente o em realidades no crédito às pessoas físicas, con-
centrado, caro e escasso, sendo um entrave ao 
maior crescimento da economia pelo aumento 
do consumo das famílias.

A retomada do consumo é uma evidente me-
lhoria que permitiria, de forma ambiciosa, quase 
inconsequente, estimar que possamos continuar 
crescendo nos próximos anos por conta de um 
cenário externo e interno mais positivo.

Não podemos nos deixar envolver por essa 
situação restrita e pontual, perdendo de vista o 
cenário de longo prazo e mais amplo. Essa sen-
sação de alívio com a recuperação momentânea 
do consumo e da economia não deve nos deixar 
na zona de conforto, pois estamos distantes de 
economias mais maduras e modernas.

Apesar de termos setores e negócios inova-
dores, por muitas vezes exemplos globais, ainda 
convivemos num cenário hostil e desestimulante 
de mais investimentos e empreendedorismo, ge-
rando perdas de jovens talentos para outros países, 
desiludidos com essa realidade desanimadora que 
inviabiliza certas ações mercadológicas.

Não vamos nos desmobilizar e nos conformar 
com as benesses da recuperação de curto prazo. 
Este é o mais importante alerta. Estamos ainda 
distantes do cenário ideal. Precisamos mais do 
que nunca nos mobilizar e integrar esforços para 
transformar de forma estrutural e definitiva esta 
realidade, pois o futuro do país depende cada vez 
mais de nossas ações e atitudes.
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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
Ademir Fávero – Erechim

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

Gilberto Cremonese – Santa Maria

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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