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especial

flv: reduza as perdas e

aumente seu lucro
vivavoz O governador Eduardo Leite fala sobre segurança, privatizações e contas públicas
carrinho agas Os melhores fornecedores de 2018 foram premiados na Casa NTX
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editorial
Antônio Cesa Longo Presidente da Agas

Juntos por um

novo Brasil

I

nspirados pela liderança e pelo trabalho notável de cada um dos 37 agraciados do Carrinho
Agas 2018, iniciamos o ano otimistas, como
sempre, com a possibilidade de um novo Brasil para todos. Passado o processo eleitoral e
com a consagração das decisões democráticas,
é hora de torcermos para os nossos representantes eleitos, já que estamos todos vivendo
neste mesmo grande condomínio chamado
Brasil. Não é recomendável torcermos contra
os nossos pilotos. Vamos esperar que o comandante faça o melhor voo possível.
O presidente eleito tem um longo trabalho
pela frente, mas entendemos que suas primeiras medidas na escolha dos seus ministros estão
sendo acertadas, compondo seu staff com membros técnicos e não loteando cargos públicos a
partidos coligados. As implosões de partidos e o
crescimento das redes sociais comprovam que
os poderes estão em ebulição. A criação da Secretaria das Privatizações faz acreditarmos em
um país com menos estatais, que na sua maioria
sempre existiram para serem utilizadas como
um grande balcão de negócios entre os partidos
e um grande foco da corrupção.
Em âmbito estadual, resta-nos prestar todo
e qualquer apoio ao governador que inicia seu
trabalho, Eduardo Leite, assim como sempre

expediente

Produção jornalística:
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homenageamos o governador José Ivo Sartori,
que demonstrou ser um estadista conhecedor
da arte de governar. Ele fez menos do que gostaria em função do grande mal que assola este
país: o corporativismo.
O momento é de nos unirmos por um futuro melhor. Assim como em 2018 escrevemos
mais uma página no livro de ouro da história da
Agas, convidamos todos para que escrevamos
com nosso trabalho a história da mudança que
todos almejamos ao nosso país. O sucesso dos
37 agraciados do Carrinho Agas nos impulsiona
e, acima de tudo, nos mostra que um novo horizonte é possível.
Nesta edição, começando 2019, apresentamos ao leitor o novo projeto editorial da Revista Agas. Se em nossas lojas a inovação é um
norte a ser perseguido, também o é nas mídias
que divulgam o trabalho da entidade. Com a
reformulação do layout, a publicação bimestral
se moderniza, oferecendo a todos uma leitura
mais dinâmica, mas ainda cheia de conteúdo,
opiniões e análises fundamentais ao setor que é
responsável por 7,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul e que recebe
diariamente 4 milhões de gaúchos.
Boas vendas e um ano de muito trabalho e
realizações para todos nós! Boa leitura!
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Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Divulgação/Assessoria PSDB

O advogado tucano Eduardo Leite, 33 anos,
tomou posse como governador do Estado do Rio Grande
do Sul no dia 1º de janeiro, sucedendo a José Ivo Sartori.
Mestrando em Gestão Pública na Fundação Getulio
Vargas, atual presidente do PSDB no RS, ele assumiu o
Executivo com o voto de mais de 3 milhões de gaúchos.
Na posse, prometeu suar a camisa sem temer a realidade.
Nesta entrevista, o político pelotense fala sobre as
dificuldades de se reduzir o déficit nas contas públicas e
sobre a necessidade de dar mais segurança aos cidadãos,
entre outros projetos.
6

REVISTA AGAS

viva voz
sem segurança não

há democracia
Todo novo governador costuma afirmar que
é preciso “arrumar a casa” para que depois
possa fazer o Estado crescer. O déficit é de
aproximadamente R$ 8 ou 9 bilhões nas contas
públicas. Qual a maior dificuldade nessa área?
O Estado precisa fazer uma reconversão, mudar
de mentalidade. O status atual já provou ser suicida: não é possível gastar mais do que se arrecada. Essa é a equação básica, a meta primordial
a ser alcançada, embora somente isso não seja
suficiente para tirar o Estado da crise. É preciso
uma ação complexa, aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, parceria com a iniciativa privada,
um amplo programa de concessão de infraestrutura, que injetará recursos e fará a roda da
economia girar novamente com mais velocidade, gerar vagas de trabalho, aumentar a renda
e a arrecadação do Estado, que poderá investir
em melhores serviços, tornar nossa economia
mais competitiva, atrair mais investimentos,
um círculo virtuoso, enfim. A situação é grave,
mas com austeridade administrativa e apoio das
forças econômicas e políticas é possível botar o
Estado para crescer ao mesmo tempo que “se
arruma a casa”.
O senhor reconhece a sensação de insegurança
vivida pela população. O varejo se queixa
dos custos extras gerados pelo cenário de
violência. O que o governo fará para atuar nas

causas do problema, como a evasão escolar e a
desigualdade social?
Sem segurança nada funciona, nem a democracia. Segurança é uma questão básica que precisa
ser enfrentada com prioridade e urgência. No
plano imediato, vamos valorizar o agente, investir em equipamento e desenvolver ações que
permitam a todas as forças policiais atuarem em
conjunto, priorizar a inteligência e a tecnologia
para quebrar a espinha dorsal do crime organizado, e investir em uma rede prisional de médio
porte, no máximo 400 detentos, que dificultará
a articulação dos chefes das facções criminosas.
No plano de médio e longo prazos, precisamos
de uma ação interdisciplinar entre várias áreas,
como a Educação, a Assistência Social, a Saúde,
o Esporte e a Cultura, entre outras. Temos de
ampliar o número de escolas com turno inverso, a escola precisa ser amigável ao aluno, tem
de envolver os pais no processo educacional. A
rede de saúde precisa estar capacitada para lidar
com a drogadição, a assistência social, a cultura,
o esporte tem de desenvolver atividades lúdicas
nas comunidades socialmente vulneráveis, para
estimular os jovens e apresentar opções de vida
para não perdê-los para o crime.
O senhor já afirmou que “o Estado cobra caro
demais para existir” e seu programa propõe um
Estado eficiente, nem mínimo, nem máximo.

“É um erro o Estado
virar um operador
de serviços que não
são da sua natureza,
como a mineração,
a produção ou
comercialização de
energia elétrica ou
gás. Ao querer prover
tudo, não oferece
nenhum serviço de
qualidade, embora
cobre caro por isso.”
REVISTA AGAS
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viva voz
Com uma folha salarial inchada, como será
possível colocar mais policiamento nas ruas?
É um erro o Estado virar um operador de
serviços que não são da sua natureza, como a
mineração, a produção ou comercialização de
energia elétrica ou gás. Ao querer prover tudo,
não oferece nenhum serviço de qualidade,
embora cobre caro por isso. O Estado deve
concentrar-se no que é próprio dele, como a
educação, a saúde, a segurança. Nisso, precisa
entregar serviços de excelência. Nas demais
atividades, nas quais a iniciativa privada detém
o conhecimento e a experiência, o papel do setor público é exercer uma fiscalização eficiente
e estar preparado para punir o que estiver fora
das regras. Vamos executar ações que oxigenem a economia e, assim, possam provocar o
crescimento da arrecadação pelo maior volume
de negócios e não pelo aumento de tributos.
Nosso plano para a segurança prevê a recuperação gradual do déficit de efetivo, a valorização do agente, a efetiva comunicação entre os
vários órgãos de segurança, o uso intensivo da
inteligência e da tecnologia no combate ao crime organizado. Vamos investir igualmente na
ressocialização do detento e em ações interdisciplinares preventivas nas áreas de educação,
saúde, esporte, cultura e assistência social. VaGustavo Mansur/Governo RS

mos privatizar as empresas do setor de energia
e mineração, e extinguir a EGR. Os recursos
auferidos com essas transações não serão utilizados no custeio da máquina. Irão para um
fundo estratégico de desenvolvimento.
Outra promessa é a de desatar os nós que
travam o empreendedorismo. Em medidas
práticas, o que se planeja fazer para reduzir a
carga tributária e a burocracia?
O governo pretende buscar o equilíbrio sustentável de médio prazo das contas públicas,
suficientes para que atendam às necessidades
primordiais da sociedade gaúcha, mantendo o
nível de tributação adequado, respeitando a necessidade do desenvolvimento econômico e da
competitividade da economia de nosso Estado.
O Simples Gaúcho é uma das formas de estímulo ao empreendedorismo. Pretendemos ter
porta aberta para as inovações na administração
tributária para simplificação e redução do custo
conformidade. Entendemos que existe um papel específico para impulsionar o empreendedorismo e a competitividade.
O seu programa prevê a constituição de grupo
multidisciplinar para discutir a revisão dos
incentivos fiscais concedidos, reduzindo o
montante no espaço de quatro anos. Qual o
tamanho da renúncia de tributos que o Estado
assumiu, para quanto pretende reduzir e quais
serão os critérios utilizados para a revisão?
A Secretaria da Fazenda ficará encarregada de
realizar amplo estudo dos benefícios já concedidos, estabelecer nova governança na área e
dar ampla transparência às operações, respeitando o sigilo fiscal. Não há uma meta específica para o tamanho dos incentivos. Quanto
às operações já existentes, o crédito fiscal presumido é uma das desonerações fiscais e chega
em 2017 a R$ 2,6 bilhões.
Na sua entrevista para a jornalista Mariana
Godoy, o senhor falou da necessidade de o
partido se reconectar às bases, de encontrar
novas formas de gerar mais participação e
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“Os partidos estão desconectados
das necessidades dos cidadãos.
É a hora de se repensar, fazer uma
reflexão interna, ter a humildade
e a grandeza de identificar e
reconhecer os erros, penitenciar-se
diante do eleitor e corrigi-los.”
engajamento na população. Qual a sua análise
sobre a crise do modelo político brasileiro?
O modelo atual desgastou-se e tem dificuldade em se manter. A forma como o sistema está
estabelecido não favorece os avanços que a sociedade brasileira precisa. Os tantos escândalos
de corrupção sistêmica desvendados pela LavaJato, o aparelhamento do Estado no ciclo petista e a crescente falta de representatividade das
agremiações por si só demonstram o desgaste,
que se reflete na desilusão do eleitor, descrente da capacidade que a política tem de mudar a
vida das pessoas para melhor. Os partidos estão
desconectados das necessidades dos cidadãos. É
a hora de se repensar, fazer uma reflexão interna, ter a humildade e a grandeza de identificar
e reconhecer os erros, penitenciar-se diante do
eleitor e corrigi-los.
Em maio de 2016, a Assembleia aprovou
a lei que regulamenta as concessões de
rodovias à iniciativa privada. A lei prevê que
as empresas serão escolhidas por licitação e
que os contratos vão durar 30 anos. Até agora,
nenhuma concessão foi concluída. O que está
sendo alinhavado nessa área?
O Plano Estadual de Logística de Transporte
aponta que o Estado precisa investir mais de
R$ 25 bilhões até 2039 nas suas rodovias. Não
temos essa capacidade de investimento. Precisamos das estradas atuais em bom estado de
manutenção e investir em duplicações, terceiras

Assessoria PSDB

faixas, acessos asfaltados às cidades que não os
têm e novas rodovias. Somente a parceria com
a iniciativa privada poderá viabilizar os aportes
necessários. Vamos instituir um amplo programa de concessão rodoviária, que não apenas
dará condição competitiva à circulação dos bens
produzidos pelas nossas empresas como será
uma grande oportunidade de negócios e, temos
certeza, provocará uma reação em cadeia: a criação de milhares de vagas de trabalho, a geração
e distribuição de renda, que se refletirá no aumento do consumo e da arrecadação de tributos
e será importante para colocar a roda da economia a girar em maior velocidade e consolidar
um novo círculo virtuoso, fundamental para
tirar o Estado da crise. Evidentemente, as rodovias concedidas serão pedagiadas. A modelagem
do negócio, todavia, não é a mesma conhecida
no Rio Grande do Sul, que institui um pedágio
caro, penaliza o usuário e desobriga as concessionárias de vários investimentos nas rodovias
que controlam. O exemplo do novo modelo é
o leilão promovido pelo governo federal e vencido pelo Grupo CCR em novembro de 2018
para administrar as rodovias federais no Estado,
cujas regras deram preferência ao menor preço
do pedágio. A CCR irá cobrar R$ 4,30. O preço
na BR-116 na Região Sul, uma concessão aos
moldes antigos, é superior a R$ 11,00. Entendemos que o custo/benefício de rodovias em
condições justifica a cobrança. O efeito sobre o
frete será mínimo e poderá ser assimilado com
facilidade pelo aumento do volume de negócios
em uma economia aquecida.
REVISTA AGAS
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à vista
Comercial Zaffari tem nova loja

Atacarejo é aposta dos
Supermercados Righi

O Passo Fundo Shopping abriga a mais nova loja da Comercial Zaffari. Inaugurada em 8 de novembro, a unidade
possui área total de 4,074 mil m², sendo 3 mil m² voltados para vendas, com um mix formado por produtos
nacionais e mais de mil itens importados. Há serviços
gastronômicos, que disponibilizam opções nos setores
de sushi, pizzaria, variado buffet, saladas e frutas frescas
em porções, comidas prontas, açaí, pastelaria, padaria e
confeitaria de produção própria. O supermercado também
oferece a tecnologia Contactless, com pagamento pelo celular ou outro dispositivo móvel semelhante e compatível.
Parte dos carrinhos de compras tem ainda uma lupa integrada, facilitando a leitura das embalagens de produtos.
Divulgação/ Comercial Zaffari

O Grupo Righi Supermercados ampliou a sua atuação
em Santana do Livramento. Desde outubro, a comunidade local conta com o Righi Max Atacarejo, que
atende também às demandas de pequenos armazéns
e empresas. A nova loja gerou mais 40 empregos diretos, somando-se aos mais de mil trabalhadores da
rede. O estabelecimento possui um espaço de 1,5 mil
m² de área para venda, mix de produtos reduzido e
preços mais atrativos, voltados para hotéis, restaurantes, trailers e produtores rurais. Neste ano, a empresa
completa 50 anos de fundação e prepara uma grande
festa para comemorar meio século de trabalho no
município. Está prevista ainda a construção de um
centro de compras, com um supermercado no antigo
Lanifício Albornoz. O prédio foi recentemente adquirido pelo Grupo.

Encontro com ministro da casa civil

João Américo Fotografia/Divulgação Abras

Supermercadistas gaúchos estiveram na reunião-almoço promovida pela Abras com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni. A comitiva para o encontro, ocorrido em 11 de dezembro na entidade nacional, em São Paulo, foi liderada pelo
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. Entre as demandas
apresentadas pelo setor estão a permissão para que supermercados voltem a comercializar medicamentos isentos de
prescrição médica (MIPs), a reforma da previdência, redução
dos juros bancários, simplificação tributária e manutenção
da legislação trabalhista atual. Lorenzoni destacou a importância do combate ao desequilíbrio fiscal e do fortalecimento
do ambiente empresarial na geração de emprego e renda
do país. Ele citou ainda a necessidade de desburocratizar e
simplificar o sistema tributário, como forma de alavancar o
empreendedorismo brasileiro.
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Canoas ganha
supermercado digital
Começou a funcionar em 4 de dezembro o primeiro supermercado 100% online de Canoas. O
Super na Hora, da rede Viezzer Unisuper, oferece
mais de 12 mil produtos de higiene e de beleza,
alimentos – entre carnes, aves e peixes, padaria,
hortifrútis, frios, laticínios e até congelados –, bebidas, limpeza, bazar e linha para pets. É possível
escolher os itens de preferência acessando o
site www.supernahora.com.br e solicitando que
as compras sejam entregues no endereço do
cliente ou retiradas em uma das cinco lojas físicas
da bandeira Viezzer na cidade. Os preços são os
mesmos das outras unidades, com variações
nos perecíveis. Já o pagamento pode ser feito
com cartão de crédito e tíquetes alimentação e
refeição. A plataforma funciona 24 horas por dia,
garantindo que os consumidores possam selecionar produtos e agendar o recebimento.

Divulgação/Super Andreazza

Lançado Radar Empresarial
Um novo indicador estatístico mostra o momento em que as empresas encerram seu portfólio de produtos ao cancelar o registro
do código de barras. Lançado pela Associação Brasileira de Automação GS1 Brasil, o Radar Empresarial se aproxima do índice de
Falências do Serasa, porém, com antecedência de alguns meses.
Em outubro, houve crescimento de 8,6% na comparação mensal
do indicador Brasil. Para as micro e pequenas empresas (MPE), o
aumento foi mais expressivo: 12,1%. Na variação de 12 meses,
verificou-se um número inferior de negócios encerrando suas atividades, com -4,4% e -3,1%, no país e em MPE, respectivamente.

Novo Portal dos cartões
Zaffari e Bourbon

Divulgação/Rede Super Útil

O Zaffari Card e o Bourbon Card ganharam um novo portal para divulgar novidades e interagir com seus clientes. Por meio dos endereços www.zaffaricard.com.br
ou www.bourboncard.com.br, os serviços foram renovados, a partir de uma pesquisa com os clientes e testes
de experiência. Usuários logados encontram na seção
Ofertas produtos exclusivos, de acordo com seus hábitos de consumo, ordenados pelas categorias dos mais
adquiridos e de sua preferência. Também é possível ter
acesso a gráficos com histórico de compras, pontuação do Programa Fidelidade Premium e informações
gerais sobre os cartões. Além disso, podem-se acessar
às novidades do programa Experience, com iniciativas culturais e gastronômicas exclusivas para clientes
preferenciais. Na área pública do site, o cliente encontra
notícias, a lista de parceiros do Clube Premier Bourbon
e uma calculadora que projeta os pontos das vantagens
do Programa Fidelidade Premium.

Super Andreazza
chega a Arroio do Sal
Após dois meses de reforma estrutural
e treinamento da equipe, o Super
Andreazza inaugurou, em 15 de
dezembro, a sua primeira unidade no
litoral gaúcho. Localizada em Arroio do
Sal, a loja oferece quase 2 mil m² de
área, com açougue, padaria, fruteira e
estacionamento. A novidade trouxe o
incremento de 100 empregos diretos e
outros 50 indiretos na região. Planejado
para uma operação que traga conforto
aos clientes durante todo o ano e,
principalmente, nos meses de verão,
o estabelecimento possui ambiente
climatizado e exposição ampla de
bebidas geladas. O Grupo Andreazza
soma 34 lojas em Caxias do Sul, Flores
da Cunha, Farroupilha, Bento Gonçalves,
Carlos Barbosa, Vale Real e Arroio do
Sal, com mais de 3 mil funcionários.

Rede Super Útil com novo CD
O novo Centro de Distribuição (CD) da Rede Super Útil já está em
funcionamento. A mudança de estrutura para o bairro Planaltina,
em Passo Fundo, ocorreu em 12 de novembro, devido à necessidade de ampliar a área de estocagem. De acordo com a empresa, o
volume crescente de compras dos associados acabou por esgotar a
capacidade física anterior. Instalado em uma área de 4 mil m2, o CD
atenderá as 57 lojas associadas à central de compras, localizadas na
região norte do Estado, em mais de 40 municípios. Na oportunidade,
também foi inaugurada a nova sede administrativa da empresa. Com
o novo espaço, a Rede Super Útil espera ampliar a quantidade de
fornecedores que negociam com a central.
REVISTA AGAS

13

Flores são comercializadas nos
Supermercados Coagrisol
Clientes dos supermercados Coagrisol no centro e
na matriz da Cooperativa, em Soledade, contam com
uma variada linha de flores. A novidade surgiu em 23
de novembro para suprir novos hábitos de consumo e
passa a ser um diferencial dos empreendimentos. Entre
as espécies estão tulipas, violetas, lírios, samambaias e
orquídeas, sendo que os atendentes foram treinados para
orientar sobre o modo correto de conservar as plantas.
A iniciativa visa a aumentar o mix das lojas e consolidar o
espaço como um lugar que “tem tudo de bom pra você”,
como citado no slogan institucional do setor de varejo da
Coagrisol. As flores são oriundas de propriedades especializadas nesta produção, na cidade de Holambra, em
São Paulo, considerada a capital das flores. Em breve as
demais unidades também contarão com os produtos.

Super Languiru entrega prêmios
O Temporada de Prêmios Languiru 2018 revelou, em 20 de
novembro, os primeiros ganhadores de vale-compras da
campanha, realizada no Supermercado Languiru, em Teutônia.
O morador da mesma cidade, Ademar Wolfart, recebeu R$
500; Jacir Sachett, de Marques de Souza, foi agraciado com R$
750; João Daniel Berwanger, de Estrela, e Éderson Raimundo
Dickel, também de Teutônia, levaram R$ 1 mil cada. Já Noeli,
que reside em Poço das Antas, ficou com uma camionete zero
km. Os demais sortudos foram conhecidos no 2º Natal Solidário Languiru, em 21 de dezembro, no estacionamento externo
do supermercado. O automóvel Prisma zero km ficou com
Rugard Fiegenbaum, de Teutônia, enquanto N&N Silagens, de
São José do Ouro, conquistou uma motocicleta zero km. Além
disso, Ilsi Lagemann e Cristiano Musskopf ganharam R$ 1 mil
cada, e Anete Jesus, R$ 750 – os três de Teutônia –, e Terezinha Korbes, de Arroio do Meio, R$ 500 em produtos.
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Gestão deficitária
em minimercados
Uma sondagem realizada pela Fecomércio-RS com 385
minimercados do Estado, entre 4 e 19 de outubro, mostrou que a maioria (82,3%) apresenta deficiências gerenciais típicas de negócios nascentes. Das empresas com
até 5 funcionários (87,5%), 53,2% não treinam todos os
novos colaboradores. Falta uma contabilidade independente para 30,6% dos entrevistados e 23,6% têm pouco
controle financeiro do negócio. O levantamento também
mostrou que 72,2% dos comerciantes recorrem a capital
próprio dos sócios no momento de tomar crédito. Para
74,8% dos locais há uma busca constante por novos
produtos, mas 25,2% não renovam continuamente suas
gôndolas. Já 29,6% não acompanham regularmente o
desempenho dos itens. Chama a atenção que a maioria
(59,5%) não usa redes sociais.

Divulgação/Super Danieli

Divulgação/Supermercados Coagrisol

à vista

Super Danieli homenageia
colaboradores
Dentro das comemorações de 20 anos de atuação,
completados em 3 de dezembro, o Supermercado
Danieli de Tapejara realizou um jantar de
confraternização de final de ano, em 14 do mesmo
mês. Na oportunidade, foram homenageados nove
colaboradores que estão na empresa há mais de
10 anos. Os funcionários também entregaram à
direção uma placa alusiva ao aniversário. Inaugurada
em 1998, com 4 check-outs e 14 funcionários,
a empresa faz parte do grupo Agrodanieli.
Sua trajetória foi marcada por crescimento
constante, passando hoje a uma estrutura com 78
trabalhadores e 16 caixas, áreas de estacionamento
com acessibilidade, restaurante, padaria, adega de
vinhos e setor de eletrodomésticos.

UNIDASUL LANÇA MARCA DE CARNES NO PONTO

©iStock.com/Batuhan Toker

O Grupo Unidasul, de Esteio, está lançando a marca de carnes No Ponto. A
novidade tem foco na excelência em cortes para assados, picadinhos, bifes
e ensopados, entre outros. São mais de 20 cortes embalados a vácuo, além
do produto em bandejas, produzidos a partir de carnes certificadas e de procedência rastreada. Os produtos No Ponto Carnes passam por um sistema
de qualidade e segurança alimentar que abrange toda a produção. Começa
com a seleção dos novilhos nas fazendas gaúchas, passa pelo manuseio
dos cortes e termina com o constante acompanhamento da temperatura da
carne em todo o processo e transporte. O consumidor pode encontrar os
produtos nas mais de 45 lojas Supper Rissul e Macromix Atacado.

Calor fomenta
vendas no fim de ano
Os consumidores alavancaram um crescimento de 6,5% nas vendas de Ano-Novo
para os supermercados gaúchos, em relação ao mesmo período do ano anterior. A
apuração é da Agas. O calendário favorável
e as altas temperaturas registradas nos últimos dias foram
decisivos para o resultado. De cada cinco consumidores, um
levou cerveja em sua cesta de compras para o Réveillon. O
espumante também esteve presente em boa parte das compras: de cada 10 consumidores, um adicionou este item em
sua cesta de compras nos últimos três dias. O grande resultado, entretanto, foi registrado no açougue, já que as carnes
bovinas obtiveram um crescimento de 20% nas vendas.

Super da Praia valoriza autistas

errata

A rede Super da Praia colocou o símbolo do autismo nas placas dos
caixas de atendimento prioritário de suas lojas, em Capão Novo, Terra
de Areia e Três Cachoeiras. O símbolo é um laço formado por peças
de quebra-cabeça, uma menção à complexidade e ao enigma que o
autismo ainda representa para a ciência. No Super da Praia, a imagem
agora está ao lado dos símbolos de gestantes, pessoas com criança
de colo, clientes com mais de 60 anos e pessoas com deficiência.
Segundo o diretor Cesion Pereira, a decisão veio de uma situação que
ocorreu no supermercado. Um cliente ficou incomodado ao ver mãe
e filho autista numa fila e chamou a atenção da gerência. A medida
gerou repercussão e pessoas de outros municípios passaram a procurar as unidades. Estima-se que haja 2 milhões de autistas no Brasil.
Na matéria Conquistando talentos, publicada nas páginas 24 e 25 da edição 339, de
setembro/outubro, o correto é que a Rede Super Útil possui três lojas, Centro de Distribuição e Centro Administrativo em Cruz Alta e outro supermercado em Ibirubá.

Classes mais baixas
puxam retomada
Após a retração do consumo que impactou os seis primeiros meses de 2018, um
leve impacto positivo foi detectado no
terceiro trimestre do ano pelo Consumer
Insights, estudo da Kantar Worldpanel. A
retomada ocorre por meio do volume médio por visita na cesta de bens de rápido
consumo ou itens básicos, e os responsáveis pelo impacto positivo foram as
classes C e DE. Leite em pó, batata congelada, pão industrializado, massa fresca
e azeite estão entre os itens que seguem
na lista do supermercado pelo prazer que
trazem para a alimentação do lar.

Agenda
Calendário de eventos
26/2
12º GP de Kart
Local: Velopark, em Nova Santa Rita

26/3
Jantando com a Agass
Local: No Hotel Morotin, em Santa Maria

Veículo de Capacitação De Olho no Futuro
10/1 a 31/1
Projeto Verão AGAS
Local: Quintão, Pinhal, Cidreira, Imbé
e Capão da Canoa

1/2 a 23/2
Projeto Verão AGAS
Local: Capão da Canoa, Capão Novo
e Atlântida Sul

21/3 a 23/3
Feira do Livro de Tapejara
Local: Praça Central Silvio Ughini

26/3 a 28/3
Expoagro Afubra
Local: BR 471 Km 161, Rincão Del
Rey, Rio Pardo
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seminário jurídico

ICMS provoca

polêmica

N
Decreto do governo
estadual estabelece
diferenças para
varejos e atacados

a tarde do dia 4 de dezembro, a Agas realizou o
seminário ICMS-ST – restituição ou complementação: esclareça suas dúvidas. O foco do painel foi o
cenário atual do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços recolhido pelo regime de
Substituição Tributária após a recente decisão do
STF (RE nº 593.489) referente ao tema. Com
inscrições gratuitas, o evento teve a participação
de mais de 300 pessoas e aconteceu no Ritter
Hotéis, em Porto Alegre.
O seminário foi mediado pelo consultor jurídico da Agas, Fábio Canazaro, e contou com
as participações do painelistas Luis Antônio dos
Santos, da CCA Bernardon Consultoria Contábil e Tributária, dos auditores fiscais da Re-

ceita Estadual, Ernany Müller, Giovanni Dias
Ciliato e Dimitri Munari Domingos, debatendo dúvidas operacionais em relação à aplicação
da legislação estadual vigente. Cada participante explanou por aproximadamente 30 minutos,
encerrando o momento com perguntas enviadas via WhatsApp.
Santos apontou que o assunto tem sido motivo de debates, pois há muitas decisões judiciais a
respeito. Em 2002, havia uma Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a restituição tributária
no estado de Alagoas. Algumas empresas, contudo, preferiram aguardar o desfecho de outra ação
que tramitava em Minas Gerais, o que aconteceu
em 2016. “A decisão deixou o Rio Grande do Sul
na obrigação de regular a restituição de todo o
valor pago a maior pelas companhias, assim
como a contrapartida, ou seja, o recebimento de
valores pagos a menor”, disse.
Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter
decidido que “é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo
efetiva da operação for inferior à presumida”,

Novas regras de restituição ou complementação do
imposto são contestadas pelos varejistas por falta
de tempo de adaptação
16
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o governo gaúcho publicou o Decreto Nº
54.308/18 e a Instrução Normativa RE 48/18
cuidando principalmente da situação inversa:
quando os contribuintes, apuradas as operações
realizadas por estabelecimento, totalizarem
venda por preço superior ao presumido. O motivo foi o receio com a perda de arrecadação. A
cobrança começou em 1º de janeiro.
A regulamentação determina diferenças
para estabelecimentos varejistas e não varejistas,
especificadas nos artigos 25-A e 25-B do decreto. Para os donos de atacarejos, o engenheiro
e auditor fiscal Ernani Müller avisou que, na
dúvida entre um perfil e outro, a regra é seguir
a preponderância das saídas em 2018, se foram
destinadas mais às pessoas físicas ou jurídicas.
“No longo prazo, as duas regras chegam ao
mesmo valor. Não há uma que favoreça e uma
que desfavoreça”, explicou.
Os palestrantes foram assoberbados por
questões de ordem legal e procedimental lançadas pelos supermercadistas. Um dos presentes
questionou se o saldo credor de ICMS-ST apurado em determinado mês pode ser compensado
com ICMS próprio. Segundo os analistas da Receita, o crédito de ST de um mês não aproveitado vira crédito próprio no mês seguinte. Como
proceder em caso de devolução de mercadoria
cujo valor da complementação já foi pago? Será
preciso fazer uma operação espelho, revertendo
os campos de débito e crédito. Outra varejista
perguntou se, tendo em vista que Constituição
Federal (artigo 155, § 2º, inciso XII) exige a regu-

lamentação da ST por meio de lei complementar,
não seria necessária previamente alteração na Lei
Kandir. A Receita Estadual e a Procuradoria Geral do Estado entendem que não. “Pode ser que
o Judiciário veja de forma diferente. Essa dúvida
surge porque a lei complementar dispõe sobre a
restituição, mas silencia quanto à complementação”, respondeu Müller.
Conforme a supervisora fiscal da Johann
Alimentos, Gislaine Debalski, toda a questão
deveria ser muito mais simplificada. “O governo poderia extinguir o ICMS-ST e fazer tributação em todas as etapas da operação”, disse. A
colega Marilize Seben, analista de sistemas na
mesma empresa, considerou o tempo de adaptação muito curto. Esta, aliás, foi uma queixa
manifestada por muitos no seminário. “Precisamos modificar os sistemas informatizados
para que as operações deem certo. Sabemos
que as notas serão validadas só em abril, mas
temos a obrigação de apurar o imposto já em
janeiro”, declarou.

Seminário Agas
contou com
presença maciça de
supermercadistas
preocupados com
mudanças no ICMS-ST
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sua loja

Mais eficiência em

refrigerados

©iStock.com/Aja Koska

P

ara garantir que os produtos sejam armazenados
com segurança, evitando perdas e problemas de
conservação, os varejistas devem estar atentos
aos equipamentos que garantam os melhores resultados ao seu negócio. Os balcões refrigerados
possibilitam que os alimentos fiquem gelados
e, ao mesmo tempo, que atendentes ou consumidores tenham acesso prontamente aos itens
desejados. Especialistas indicam que é preciso investir em novas tecnologias para prevenir
acidentes e até mesmo desperdício de energia,
atendendo às exigências da legislação do setor.
Entre os expositores do gênero disponíveis
no mercado está o tipo vertical. Considerado um

dos mais utilizados, o seu formato ou disposição são parecidos com uma geladeira doméstica.
Ele é indicado para conservar bebidas, frios e laticínios, entre outros itens, muito comuns nos
supermercados. A presença de portas de vidro
garante que os clientes visualizem os produtos
à venda antes de abri-lo. O procedimento auxilia na manutenção da temperatura entre 1º e
7º graus, evitando que o compartimento fique
exposto por muito tempo, seja mexido constantemente ou de forma desnecessária. O controle
de temperatura é feito por termostato, de forma que os mantimentos sejam refrigerados por
tempo suficiente para o giro no estoque.
Os modelos horizontais são chamados de
ilhas, podendo servir em alguns casos para produtos congelados também. Há ainda os de dupla ação, que possibilitam tanto o congelamento
quanto o resfriamento de alimentos, com controle de temperatura por termostato ajustável. Além
disso, os equipamentos contam geralmente com
divisórias internas, tampas de vidro e gabinetes na
parte de dentro com formas arredondadas. Possuem dreno e sistema de unidade condensadora
removível. Ambos podem ser encontrados no
mercado com degelo, conhecido como frost free.

A limpeza e a manutenção dos equipamentos
auxiliam nos resultados. É preciso também investir
na preparação de quem vai operar o maquinário
18
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Câmaras refrigeradas
De acordo com o coordenador de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Delta Frio
Indústria de Refrigeração, Leonardo Kich, conhecer as opções para cada nicho é fundamental, questionando junto aos fabricantes sobre
suas especificações. No ramo de câmaras, ele
cita três tipos: as refrigeradas para frios, leites,
sucos, frutas, legumes e verduras, cuja temperatura pode chegar em torno de zero grau
– no caso de itens mais sensíveis – e a 10º C,
para os que não estragam tão fácil. Há ainda
equipamentos próprios para o resfriamento de
carnes, vendidas no açougue, e voltados a itens
processados para comercialização, em que a
temperatura para manuseio em curto período
varia de perto de zero grau a -3,8º C. Já as congeladas guardam pacotes de frangos e de bifes,
por exemplo, transferidos nos balcões para serem vendidos. “Nesse caso, a indicação é man-

ter os alimentos bem controlados em -18º C,
levando em conta a logística.”
Possuir uma sala de processo, conforme ele,
é fundamental para quem lida com congelados.
“É preciso ter tanto um ambiente refrigerado no
açougue como um local próprio para o manuseio das frutas. Os produtos são retirados da câmara fria, separados e cortados”, descreve. Para
ele, o ideal é ter um espaço climatizado, como
ocorre no frigorífico, com temperatura entre 10
e 12º C. “Devido ao risco de bactérias, deve-se
ter mais controle para evitar perdas”, ressalta.
Ele aconselha buscar um sistema mais eletrônico. “Investir em um bom condensador, com
custo inicial três vezes maior, vale a pena porque
o retorno em termos de refrigeração e economia
é rápido e ele se paga logo.” É preciso conscientizar os colaboradores para evitar desperdícios.
“Pode-se colocar um alarme para avisar se a porta
ficou aberta, mas é um investimento alto.”

De acordo com a Asbrav,
o setor de refrigeração
fatura acima dos
R$ 32 bilhões por ano,
gerando mais de 250 mil
empregos diretos e 200
mil indiretos no Brasil.

boas práticas

Segredos da

produtividade
©iStock.com/Wavebreakmedia

D

entre os conhecidos fatores da baixa competitividade de nossa economia, um dos mais
graves é a improdutividade dos trabalhadores,
conforme ratifica uma pesquisa da Fundação
Getulio Vargas: num ranking de 68 nações, o
Brasil se encontra na desconfortável 50ª posição, atrás da Argentina e até mesmo da conflituosa Venezuela. No dia a dia supermercadis-

ta, o sucesso das operações depende de uma
cadeia ágil e bem executada de processos. O
atraso de um ocasiona prejuízos a outros.
Há uma série de fatores que influenciam o
desempenho profissional, começando pelo salário. Cabem aos líderes pensar em ações para
injetar ânimo e disposição nas equipes. Renato
Grinberg, especialista em gestão e liderança,
conta que o engajamento é o combustível que
mantém os colaboradores motivados para realizarem suas funções. Sem ele, fica difícil conseguir executar as estratégias que a empresa precisa para se manter competitiva no mercado.
“Quando se sente engajado, o funcionário estabelece uma relação afetiva com a empresa, o que
resulta em maior empenho e satisfação em realizar as tarefas. Entusiasmo, comprometimento e
resiliência levam ao aumento de produtividade,
garantindo resultados positivos aos empresários e
colaboradores”, explica. Investir no engajamento
da equipe de trabalho é uma ferramenta neces-

Fique atento aos sinais de que sua equipe não
rende como deveria e saiba como impulsionar o
engajamento com uma mudança de postura
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Foco na hora de executar
A MindMiners, startup brasileira especializada em pesquisa digital, lançou em novembro
um estudo, em parceria com a Fundação Estudar, para entender quais os fatores que prejudi-

cam a produtividade dos jovens brasileiros. Um
dos pontos de destaque foi que 55,2% deles
consideram que “ter foco na hora de executar”
é o comportamento que mais melhoraria a produtividade. Já na pergunta sobre o que ajudaria
a pessoa a ser mais produtiva, saber priorizar
melhor as tarefas (51%) e entender como evitar
distrações (47%) foram os mais citados. Trabalhar mais teve apenas 6% de respostas, ou seja,
para os jovens é mais eficiente saber usar o tempo do que aumentar a carga de trabalho.
A pesquisa revelou que a procrastinação é
o principal fator que atrapalha a produtividade
(52%), seguida do fato de ter muitas coisas para
fazer ao mesmo tempo (25%). Foi possível identificar que as pessoas percebem tanto ganhos emocionais quanto funcionais ao serem mais produtivas: há um impacto positivo na autoestima, por
causa de um sentimento de dever cumprido, e
melhora no desempenho das tarefas, devido a um
maior aproveitamento do tempo. O levantamento
envolveu 344 depoimentos de homens e mulheres de 18 a 30 anos, em todas as regiões do Brasil.

Dicas rápidas
A consultoria de Recursos Humanos Robert Half produziu
uma cartilha sobre Como maximizar a produtividade de
seus funcionários. São 25 dicas para qualquer empresa
implementar em seus processos. Conheça algumas:
Torne o ambiente de trabalho mais humano
Crie um ambiente onde os gestores reconhecem a necessidade de
tratar cada funcionário como um indivíduo, garantindo: condições de trabalho agradáveis; salários e benefícios compatíveis com
o mercado; oportunidade de crescimento e compromisso com a
educação e as boas maneiras.
Dê o exemplo apropriado
Os gestores devem dar o exemplo dos padrões de trabalho: pontualidade, aparência, cortesia com os colegas e disposição para
fazer horas extras se necessário. Poucas ações motivarão mais os
funcionários do que ver os chefes ajudando nas tarefas corriqueiras num momento de alta pressão.
Motive os funcionários a dar opiniões e correr riscos
Incentive comentários, críticas e observações. Adote uma política de portas abertas para que seus funcionários possam facilmente falar com a chefia e aborde imediatamente as preocupa-

©iStock.com/Trodler

sária para reduzir custos, aumentar a produtividade, garantir a satisfação dos colaboradores e
atingir novos padrões de excelência.
Além da questão salarial, existem outras
práticas universais que ajudam a manter os colaboradores engajados. “É preciso ter clareza
no direcionamento do trabalho que os funcionários precisam executar, reconhecer quando
um trabalho é bem feito, ser justo em relação
às oportunidades de avanço na carreira e, principalmente, garantir que o colaborador enxergue um propósito naquilo que realiza”, afirma.
Em contrapartida, um dos fatores que podem
afastar os colaboradores dos valores da empresa
é uma liderança descomprometida. Por isso, é
importante que os níveis gerenciais estejam alinhados aos valores da empresa.

ções levantadas. Lembre-se também de recompensar as pessoas
que correm riscos, não apenas as que fornecem resultados.
Promova as pessoas de dentro
A maioria das empresas de sucesso promove as pessoas de dentro. Isso não significa que não se deve contratar alguém de fora.
É que essa prática aumenta a moral e simplifica a contratação.
Buscar alguém de mercado, quando existem talentos na casa,
afeta a moral da equipe e cria uma rivalidade entre o novo funcionário e os antigos.
As recompensas podem variar
As pessoas têm melhor desempenho quando seus esforços são recompensados, em dinheiro ou não. Dias adicionais de folga, elogios em publicações da empresa ou a oportunidade de expandir as
responsabilidades do cargo são apenas três outros exemplos.
Controle o desperdício de tempo
Milhões de horas são perdidas quando os funcionários fazem mau
uso do tempo, cuidando de interesses pessoais, distraindo-se em
redes sociais, perdendo-se em conversas. Estabeleça uma política
para combater isso. Acompanhe de perto a realização de horas
extras também, para evitar que sejam feitas desnecessariamente.
REVISTA AGAS
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Daiane Zat/Aurora

rapidinhas
Parati lança caminhão de prêmios

Leandro A. Hamester/Languiru

Para promover a sua linha de refrescos em pó, a Parati,
pertencente à Kellogg Company, lançou a promoção Caminhão de Prêmios Trink, que irá sortear prêmios diários
no valor de R$ 300 e um caminhão mensal com produtos para a casa. Para participar, o cliente precisa comprar
cinco unidades de Trink e cadastrar o cupom no site
promotrink.com.br. A promoção vai até 15 de março.

Azeite da Vinícola Aurora
tem menção em concurso italiano
Campeã diversas vezes com seus vinhos, a Vinícola
Aurora começa a ter reconhecimento em competições mundiais pelo azeite extravirgem Pequenas
Partilhas Meio Dia. O produto chileno, importado pela
Aurora, recebeu menção honrosa, na categoria frutado médio, no 20º Concurso Internacional de Azeites
Extra Virgens, promovido pelo Enohobby Clube Colinas Malatesta, na Itália.

cooperação entre Languiru e Dália

Randon é homenageado na Itália

As duas cooperativas assinaram em novembro
uma carta de intenções para industrialização da
matéria-prima produzida pelos associados das
organizações, numa ação prática de intercooperação e
fortalecimento do cooperativismo do Vale do Taquari.
Pela parceria, a Languiru encaminha parte do leite
produzido por seus associados para a planta industrial
da Dália, para fabricação de leite em pó com a marca
Languiru. Já a Languiru passa a comercializar cortes
de frango resfriados da Dália.

O fundador das Empresas Randon e RAR, Raul Anselmo Randon, recebeu em novembro de 2018 mais
uma homenagem póstuma. O ato ocorreu no Vêneto
(Itália), para onde a viúva Nilva Randon retornou com
as filhas Roseli e Maurien e o genro Sérgio Martins
Barbosa. Na ocasião, foi descerrada no Cemitério
de Muzzolon – Cornedo Vicentino, uma lápide em
memória a Raul Randon.

Presidente da ACI visita Cooperativa Piá
Em novembro, a Cooperativa Piá, de Nova Petrópolis
(RS), recebeu a visita do presidente da Aliança Internacional Cooperativa, Ariel Guarco, de Sunchales, na
Argentina. O executivo foi recebido pelo presidente da
empresa, Jeferson Smaniotto, juntamente com outras
lideranças da companhia. Guarco elogiou a fábrica,
considerando-a bem organizada e moderna.
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Bourbon Wallig inaugura
praça em parceria com a FRUKI
Porto Alegre ganhou, em novembro de 2018, uma
praça a céu aberto com 4,3 mil m² dedicados à
prática de esportes e ao entretenimento. O Distrito Bourbon-Fruki, no Bourbon Wallig, funciona de
segunda-feira a domingo, das 10h às 21h. Com entrada gratuita, o local reúne áreas de convivência, pista
de skate, tênis de mesa e quadras de beach soccer,
beach tênis e beach vôlei, entre outros.

CONVENÇÃO regional de TRAMANDAÍ

Sucesso

absoluto
N
Presidente Longo
lembrou do
fortalecimento do
autosserviço no Litoral

ão haverá gôndola vazia no veraneio de 2019, a
julgar pelas vendas registradas na 52ª Convenção Regional de Supermercados, promovida
pela Agas em Tramandaí, nos dias 24 e 25 de
outubro. O evento recebeu 2,7 mil visitantes
e movimentou a maior quantia já registrada
desde o seu surgimento: R$ 15,6 milhões em
negócios. O valor representa um crescimento
de 59,1% em relação ao total registrado no ano
anterior. O número de expositores também foi
recorde: 113 representantes de diversos seg-

mentos da indústria. A abertura oficial contou
com show de Pedro Ernesto Denardin.
Pelo 16º ano consecutivo ocorrendo na região
praiana do Estado, a feira garante a renovação
dos estoques do comércio local com as melhores
empresas e condições especiais de pagamento.
Cerca de 1,5 milhão de gaúchos migram para as
praias de dezembro a março, aquecendo os mercados locais. “A Convenção Regional é considerada uma abertura extraoficial da temporada de
veraneio para o varejo. Mesmo que o crescimento do movimento durante o ano venha ocorrendo, ainda é no verão que os comerciantes lidam
com a maior demanda”, destaca o presidente da
Agas, Antônio Cesa Longo.
Um dos anfitriões da Convenção, o diretor
da Agas José Reni Milanezi dos Santos afirma
que ela representa o cartão de visitas e um convite do varejo para os turistas. “A tradição do
evento comprova o prestígio do comércio litorâneo, possibilitando também que pequenas e

Convenção Regional de Tramandaí registra
aumento de 59% nos negócios na comparação
com o ano anterior
24

REVISTA AGAS

Fotos: Cassius Souza/Agas

médias empresas possam fazer frente a grandes
grupos”, relatou. O prefeito de Tramandaí, Luiz
Carlos Gauto, participou da abertura e disse
que a cidade se sente lisonjeada: “A economia é
fomentada pelos empreendimentos, por pessoas que acreditam”, recordou.
Capacitação a mil
Além de garantir a qualificação ao fornecimento do varejo no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a Regional de Tramandaí contou com
cursos gratuitos na escola móvel da Agas para o
desenvolvimento dos colaboradores. Durante
os quatros dias de passagem da unidade itinerante da Associação pelo município, foram capacitados 159 profissionais da região. As oficinas oferecidas foram: Excelência em atendimento,
ministrada por Janer Costa; Layout e atmosfera
de loja, sob o comando de Salvador Fraga; Gerenciamento de categorias, com Gustavo Fauth; a
Nestlé ofereceu o workshop Tendências em confeitaria, com Mauricio Garcia, e, encerrando a
programação, Chefe de loja, também com Fauth.

no final do dia 25. O automóvel, sorteado ao final da Convenção, foi para a supermercadista
Rose Triacca, de Xangri-Lá, do Mercado Rose
Triacca. Foi praticamente um retorno de tudo
o que investiu para sua loja na ocasião: R$ 40
mil. Cliente das empresas Superpan, Triunfante
e CBS, entre outras, ela estava exultante. “Foi a
melhor de todas as feiras de que participei, com
certeza”, vibrou. Seu estabelecimento conta
com 25 funcionários e se localiza dentro de um
condomínio fechado, o Villas Resort.
Fé nos bons resultados
A 52ª Convenção Regional de Supermercados teve patrocínios de Superpan, Girando
Sol, Massas Romena, Baly, Mineiraço e Arroz
Prato Fino. A Superpan apresentou todo o seu
portfólio de produtos e ofereceu consultoria

Supermercado de
Xangri-Lá fatura Fiat
Mobi zero km

Sorteio do carro
A Agas oportunizou a chance de ganhar um
Fiat Mobi zero quilômetro aos participantes que
realizassem compras no evento. Cada R$ 500 em
transações efetuadas deram direito a um cupom
para concorrer no sorteio do veículo, realizado
REVISTA AGAS
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direta no PDV. “O Litoral foi uma das primeiras
regiões a nos receber com o pão congelado, em
2000. A alta temporada aumenta em até 40% as
vendas de nossa unidade de Viamão”, afirmou
o gerente comercial Fernando Batistello. A Girando Sol vende até 20% a mais em cada feira de
Tramandaí. “Há muita saída para nossos limpadores perfumados, desinfetantes, águas sanitárias, alvejantes sem cloro e amaciantes, porque
as pessoas chegam para abrir suas casas”, apontou o gerente comercial César Borscheid.
Mário Rodrigues, gerente comercial das Massas Romena, sempre acredita no sucesso do evento: “Tramandaí é referência e sempre queremos
trazer novidades para nossos clientes daqui, sejam
eles donos de supermercados, bares ou restaurantes”. No estande da Baly uma Ferrari amarela
atraía a atenção dos visitantes. “A alta temporada
representa um incremento de 40% no faturamento. A feira proporciona muitos negócios”, revelou
o gerente regional Vitor Lucas Richter.

O segundo ano de patrocínio da Mineiraço
Pão de Queijo superou as expectativas. “O evento é bem direcionado para a geração de vendas.
Estamos ganhando mercado e somos otimistas
quanto aos resultados”, afirmou o diretor Jucemar Nunes. A Pirahy Alimentos, detentora da
marca Arroz Prato Fino, considera a parceria com
a Agas um bem intangível. “O litoral é mercado
a ser conquistado. Temos campanha comercial
robusta, trazendo para o varejista ferramentas
que possibilitam o abastecimento das lojas e promoções assertivas no PDV”, garantiu o gerente
comercial, de marketing e logística, Carlos Ely.
Impressão dos estreantes
Com o aumento dos expositores, muitas empresas participaram pela primeira vez da Convenção Regional. A Rohden Vidros foi uma delas. A
indústria fabrica vidros para balcões refrigerados.
“O verão tende a gerar mais negócios porque se
consome mais energia e todo mundo quer re-

duzir custos”, salientou o vendedor Jaison Luiz
Barth. No estande da paulista All Garden, muitas
flores e plantas. “O Brasil começou recentemente a implementar flores dentro de supermercados
e estamos expandindo nosso mercado”, frisou o
diretor comercial Betto Costa.
Fernando Lira, diretor da Port Sul, mostrou acessórios tradicionalistas e regionais para
churrasco e chimarrão: “Já temos clientes supermercadistas, mas ainda são poucos e isso
nos motivou a vir aqui”. A pelotense Biri Refrigerantes levou seu mix completo para ocupar
novas regiões do RS. “A Agas alavanca a nossa
marca. Trouxemos o refrigerante sabor pomelo
como novidade exclusiva”, disse o gerente de
Vendas Sir Evaldo Soares da Silva.
A Broker Lambert, distribuidora exclusiva
da Nestlé, chegou fortalecendo sua linha de food
service, com vários lançamentos, como a nova linha Nesfit, e oficina na Escola Móvel. “A feira
é um momento de networking, prenunciando

o aumento de 40% nos pedidos nessa época”,
explicou o gerente de vendas Fábio Figueira.
A Divine Chocolates, de Encantado, quis se
destacar dos concorrentes oferecendo produtos sem glúten, sem açúcar e sem lactose e com
mais cacau. “Nosso melhor marketing é colocar
uma barrinha na boca”, contou a coordenadora
de Marketing Verônica Dadalt.
A Fröhlich, com cientes de Cassino a Torres,
estreou no evento. “Trouxemos nosso refresco
com nova fórmula, podendo ser preparado com
leite”, destacou o gerente de Vendas Tiago Bandeira. Duas empresas de Braço do Norte (SC)
participaram da Regional. A Água da Serra levou
seus sucos e refrigerantes. “Queremos marcar
presença no mercado gaúcho”, anunciou o gerente de Vendas Fábio Niehues. A Áurea Alimentos
apresentou seus condimentos, doces e sucos. “Já
vendemos para cá há 25 anos e o veraneio marca uma alta de 40% nos negócios”, reconheceu o
supervisor de Vendas Carlos Henrique Silva.
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e acordo com a 18ª Avaliação
de Perdas no Varejo Brasileiro de Supermercados, realizada pela Abras, o setor de Frutas, Legumes e Verduras (FLV) tem o maior índice de
perdas e quebras entre todos os setores do supermercado: 5,97%. Considerando o índice de
perdas e quebras sobre o faturamento líquido, a
área fica em segundo lugar, apenas atrás de rotisseria/comidas. O dado chama a atenção para a
necessidade de estratégias e ações para diminuir
as perdas em frutas, legumes e verduras.
Isso é possível por meio da instituição de
métricas e medidas, atenção ao layout e utilização de marketing, entre outros. “As métricas
têm que ser desafiadoras, mas também realistas,
metas de desempenho da área (KPIs), sempre
focando vendas e perdas, direcionadas a negociadores, compradores, encarregados, líderes e
gerentes”, afirma Gustavo Fauth, instrutor da

Agas e consultor sênior para Supermercados
da Gestão Operacional do Varejo (Gestov). “É
necessário introduzir uma política de recebimento do FLV, conferindo a qualidade antes da
conferência da quantidade, e ter em contrato
uma cláusula que preveja penalização de fornecedores que burlarem a qualidade negociada.”
Patrique Nicolini Manfroi, presidente do
Comitê de Perdas da Agas e sócio-proprietário
do Super Nicolini, também considera que avaliar os resultados é fundamental. “Só se consegue melhorar gerenciando, ou seja, medindo,
buscando onde há oportunidade de aprimoramentos e agindo. Muita coisa acontece entre a compra e a saída do produto. Falo saída,
e não venda, de propósito, pois, infelizmente,
não vendemos tudo que compramos”, pontua.
O supermercadista deve se questionar se está
comprando a quantidade certa, se a qualidade

Setor é o
que tem
maior índice
de perdas e
quebras nos
supermercados
brasileiros.
Confira os
conselhos de
consultores
e saiba
como duas
empresas
gaúchas
reduziram
esses números

perdas no FLV
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que os fornecedores estão entregando é a comprada e se a empresa tem um padrão de qualidade estabelecido. “Outros questionamentos
necessários são: a quantidade que compramos
é a que recebemos? Como é feito o transporte? Acondicionamos corretamente no depósito?
Como está a exposição na área de vendas? O
manuseio dos produtos está adequado? Enfim,
muitas são as perguntas que devem ser respondidas e que têm seu ponto de partida na medição. Por exemplo: a maior quebra é no tomate.
É preciso saber quais são as causas e quais as
melhores soluções.”
Nada disso trará resultados se a liderança não
comprometer a equipe com a causa. “Reduzir
perdas é uma das poucas maneiras pelas quais
uma empresa pode melhorar seu resultado e que
depende exclusivamente dela mesma. Não resulta do mercado, da concorrência, e sim de uma
decisão, de um método e disciplina”, salienta Nicolini, que também é vice-presidente da Agas.
De olho nos processos
O FLV segue um processo logístico dentro do
supermercado, desde o recebimento até a retirada final por parte do cliente. “Durante esse
processo, dois fatores são responsáveis pelas
perdas: o tempo e o manuseio. Quanto mais
tempo o produto ficar na loja, mais chances de
se deteriorar, por ser algo perecível. Portanto, o
giro tem que ser o mais rápido possível. O ideal
é que seja diário”, recomenda Carlos Perches,
consultor de FLV em supermercados.

“Só acredito
em melhoria de
produtividade e
redução de perdas se
os funcionários
estiverem capacitados,
motivados e envolvidos
para atender aos
objetivos do setor.”
Carlos Perches
Consultor de FLV em
supermercados
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A prevenção das
perdas envolve
uma série de
cuidados desde
o recebimento,
armazenamento,
exposição e cálculo
de demanda

Já a movimentação e o manuseio começam
na chegada ao supermercado. Conforme o horário do recebimento, se estiver muito quente,
o produto poderá sofrer choque térmico, o que
apressa a sua deterioração. “A armazenagem deve
ser feita conforme as características do produto. Frutas devem ficar em ambientes mais frios.
Legumes podem ficar em ambientes ventilados
(mas sem vento) e sem ação direta do sol. Nenhum deles pode receber umidade”, alerta.
Na área de vendas, é necessário reduzir a
manipulação, tanto por parte dos funcionários como dos clientes, para evitar a ação de
micro-organismos. Perches aponta que é preciso também manter o distanciamento de produtos muito sensíveis das frutas que soltam
gás etileno – a banana e a manga amadurecem
depois de colhidas e precisam do gás etileno.
Já as verduras não precisam amadurecer e sofrem com a ação do gás se estiverem próximas.
“A arrumação dos produtos nas bancas deve ser
feita em poucas camadas, para evitar amassá-las.
Também é necessário retirar rapidamente os
produtos estragados.”
Para prevenir perdas
De olho nas necessidades e dificuldades dos
supermercadistas, a Agas criou em 2017 o Comitê de Perdas, comandado por Patrique Nicolini. “O objetivo geral é reduzir as perdas das
‘nossas’ empresas e, consequentemente, do Estado. Toneladas de alimento são desperdiçadas
todos os dias. Além disso, jogamos fora o tão
suado resultado, pois, na maioria das empresas,
as perdas são maiores que o lucro”, ressalta. No
primeiro ano, foi desenvolvida uma cartilha para
implantação do setor de prevenção de perdas. O
material está disponível no site da Agas (www.
agas.com.br). Essa mudança de paradigma envolve o convencimento dos líderes da empresa,
a gestão responsável por parte dos proprietários,
planejar e organizar um programa de prevenção
de perdas, montagem da equipe inicial. “A cartilha também aborda a importância de inventariar, medir e implantar e do acompanhamento
diário”, afirma Nicolini.
Em 2018, a Agas capacitou os associados
com base na cartilha e realizou reuniões do

Divulgação/Super Nicolini

comitê para troca de boas práticas por área
(açougue, padaria e fiambreria, hortifrúti,
frentes de caixa e recebimento e expedição).
O planejamento para 2019 prevê evidenciar
os resultados de quem implantou o setor de
Prevenção de Perdas em suas empresas, bem
como promover o combate à ruptura de estoque e de vendas. “Queremos também combater a improdutividade, fazendo cruzamentos
comparativos para que os gestores possam agir
de forma a melhor aplicarem os recursos de
que dispõem”, pontua Nicolini.
De acordo com Carlos Perches, a área de
Prevenção de Perdas é uma ligação entre a operação e os resultados da gestão da mesma e os
gestores maiores da empresa, como proprietários, presidentes e diretores. As atribuições são
de produzir índices confiáveis do resultado das
operações e, com os dados, permitir que a gestão e operação realizem atualizações e simplifi-

cações nos processos, fazendo a prevenção das
perdas. “Deve funcionar a partir de um Programa de Prevenção de Perdas, onde o ‘coração’ é a
assertiva dos estoques pelo Inventário Rotativo
Diário e que beneficia a empresa em vários outros aspectos, como a lucratividade e sugestão
correta de pedidos.”
Sem um direcionamento correto das ações,
não há como controlar as perdas. É o que ressalta André Ianzer, gerente de Produção e Perdas do Supermercado Guanabara, que tem 10
lojas em Rio Grande, Pelotas e São Lourenço
do Sul e mais de 2 mil colaboradores, incluindo
as equipes da central administrativa e Centros
de Distribuição. A empresa realiza uma reunião
mensal para acompanhar a área de FLV. “Trabalhamos com foco em prevenção de perdas, buscamos diariamente ações para melhorar nossos
índices. Nesse setor, identificamos o que motiva 82% do índice de perdas, possibilitando me-

O Supermercado
Nicolini conseguiu
reduzir de 6,44% para
5,38% o seu índice de
perdas em FLV após
implantar uma área
específica para prevenir
o problema
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“Todas as seções
e categorias têm
um papel no ideário
do cliente. Se você
faz sua seção de
FLV se destacar
da concorrência
em qualidade e,
principalmente, por seu
produto e exposição
‘exalarem’ frescor,
quando o shopper
pensar em comprar
esses itens, pensará
em sua loja, tornando-a
seu destino certo.”
Gustavo Fauth
Instrutor da Agas
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didas efetivas para a sua redução.” Sem revelar
números, Ianzer afirma que o índice de perdas
da companhia é menor do que a média apresentada pela pesquisa da Abras.
A área de Prevenção e Perdas do Guanabara
existe há dez anos. Nos últimos quatro, a empresa passou a dar mais importância a esse trabalho.
O setor vem se envolvendo cada vez mais com
os processos internos das lojas, buscando ajudar
e controlar os focos de perdas, para que eles sejam trabalhados, minimizados e controlados, por
meio de ações preventivas e corretivas. “Temos
que ter persistência para nunca baixar a guarda e
lutar diariamente contra as perdas. Isso envolve
atenção à qualidade do produto, do início ao fim
do processo, treinamento dos colaboradores envolvidos, incluindo recebimento, armazenagem
e operação de loja e controle e atualização dos
processos internos das lojas.”
O Supermercado Guanabara faz a gestão
do FLV por meio de um trabalho em conjunto abrangendo todas as áreas participantes dos
processos comerciais e operacionais da loja e
a prevenção de perdas. “Outras ações que nos
ajudam é que mantemos um acompanhamento
desde o início do processo de compra dos produtos até sua chegada ao consumidor final, pois
o nosso setor tem a rastreabilidade dos produtos oferecidos em todas as lojas da rede.”
O gerente considera que as pessoas são a base
de qualquer empresa, e isso não é diferente nesse setor. O Supermercado Guanabara tem um
gestor de compras específico para essa área, um
supervisor operacional para coordenar a operação
do setor em todas as unidades da companhia e
ainda tem a área de prevenção, que dá apoio a todos, contribuindo no controle e mapeamento dos
processos internos do setor e registros das perdas.
“Em conjunto, mantemos os treinamentos atualizados, integrando as áreas para que todos saibam
de sua importância no processo. Trabalhamos
ainda com reuniões periódicas com os colaboradores, repassando as informações relativas ao FLV,
como vendas, perdas, margem de lucro e pontos
críticos, entre outros.” Dessa forma, as equipes
discutem melhorias constantes para toda a rede.
Patrique Nicolini lembra que enquanto o
índice de perdas e quebras da Abras foi de 5,97%

em 2017, o da Agas estava bem próximo: 5,89%.
No mesmo ano, o Supermercado Nicolini teve
um índice de 6,44%. “Poderíamos dizer que um
índice mais elevado seria normal, considerando
nossa localização e o fato de estar mais longe.
Este ano, com o que aprendemos no comitê de
perdas, criando uma área para cuidar disso, reduzimos para 5,38%, e nosso índice geral caiu de
1,89% para 1,66%”, comemora o diretor-executivo do supermercado do sul do Estado.
Posicionamento estratégico
O FLV vem apresentando crescimento maior
do que os outros setores perecíveis, principalmente por causa da busca por uma alimentação
mais saudável, lembra o instrutor Carlos Perches: “Além dos produtos in natura, os supermercados estão apresentando diversos processados,
tais como sucos, saladas, fatiados, descascados,
oferecendo praticidade e novidade. Com isso, o
FLV vem ganhando áreas mais nobres e se tornando um fator de fidelização dos clientes.”

O trabalho de
redução dos
desperdícios e
quebras de FLV nas
unidades influencia
diretamente
os resultados
financeiros das
companhias
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De acordo com Fauth, há diferentes perfis
de consumidor no FLV, e todos estão ou serão
impactados pela tecnologia, vide os millennials.
Há, por exemplo, muitas pessoas totalmente
ligadas a conveniência e praticidade, o que
leva ao aumento da oferta de produtos minimamente processados de FLV nos pontos de
venda. Os idosos estão mais preocupados com
qualidade de vida, mais sábios e informados
daquilo que efetivamente são práticas e consumo saudáveis, portanto bem mais exigentes
naquilo que compram.
Segundo a Revista Hortifruti Brasil, o consumo consciente leva à redução do desperdício,
com consumidores se alimentando de for-

ma mais objetiva, sem exagerar na quantidade
comprada. O Supermercado Guanabara tem
uma iniciativa que está de acordo com essa tendência: um programa de aproveitamento sustentável de alimentos, chamado Quem vê casca
não vê coração. Os produtos de FLV que não estão em conformidade quanto ao tamanho ou
levemente tocados são acondicionados em embalagens diferenciadas e expostos em pontos de
venda devidamente identificados com a marca
da campanha. “São vendidos a um preço reduzido, pois mesmo mantendo os seus nutrientes,
entendemos que as inconformidades precisam
ser compensadas, dando assim uma vantagem
ao consumidor”, comenta Ianzer.

A área de Prevenção e
Perdas do Supermercado
Guanabara vem se
envolvendo cada vez
mais com os processos
internos das lojas,
buscando controlar
os focos de perdas
por meio de ações
preventivas e corretivas

Erros comuns na gestão de FLV
Comprar considerando o preço de custo
por si só ou como principal fator

Falta de controle das perdas, deixando de
tomar providências localizadas

Média ou baixa sanidade, ou seja, falta de
qualidade dos produtos recebidos

Contratação de funcionários inadequados
para o setor

Excesso de pedido, sem observar a estrita
necessidade da demanda

Pouca ousadia para ampliar o mix

Falta do perfeito rodízio dos produtos
no depósito, na câmara fria da loja e no
ponto de venda

Deixar de considerar os hábitos e
costumes dos clientes

Excesso de manuseio

Não estabelecer objetivos e metas
para o setor, bem como padrões e
procedimentos de trabalho

Falta de cuidado com o manuseio dos
produtos, como atirar ou bater nas frutas,
como exemplo, causando danos

Permanecer na mesmice, sem se
preocupar em atender às novas exigências
dos clientes

Colocação de produtos em refrigeração
sem necessidade ou excesso de frio

Não treinar e orientar os funcionários

Depósito sem adequada condição de
armazenagem, como quente ou abafado

Não acompanhar e fiscalizar as práticas de
armazenagem, movimentação e manuseio
dos produtos
Fontes: Carlos Perches e Gustavo Fauth
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Diálogo com

a indústria

Gustavo Santana/Agas

N

os dias 9 e 10 de novembro, o Agas Jovem viajou rumo à Expovale, em Lajeado, em uma atividade que buscou qualificação a partir de visitas técnicas realizadas junto às indústrias e ao
varejo da região. O grupo foi composto por 30
supermercadistas integrantes do Agas Jovem.
A comitiva visitou inicialmente as fábricas da
Florestal Alimentos e da Divine Chocolates. “A
Florestal mostrou todo o seu processo de produção, e compartilhou valiosas informações.
São grandes fornecedores de candies em âmbito
nacional e internacional”, conta Patrícia Machado, que integrou a comitiva. “Já na Divine, foi a
nossa primeira visita e tivemos a oportunidade

de conhecer o fundador Inácio Turatti, que tem
grande apreço por utilizar insumos de qualidade
e inovação no mercado de chocolates.”
Na sequência, os jovens foram recebidos
pelo presidente do Imec Supermercados, Leonardo Taufer. Durante a visita, conheceram o
CD e a central de fatiamentos da empresa. À
noite, os supermercadistas desfrutaram de um
jantar proporcionado pela Bebidas Fruki, harmonizado com cervejas Bellavista.
O segundo dia começou com uma passagem
pela fábrica da Fruki, que apresentou detalhadamente como foi o processo de elaboração das
cervejas Bellavista. “A venda foi 9x mais do que
o esperado pela companhia. Pudemos perceber
o grande carinho que eles têm pela nova marca.” Na visão de Patrícia, que é sócia-proprietária
do Super Mago, as três indústrias visitadas têm
em comum o amor e dedicação em estar sempre
inovando e melhorando os seus produtos.
A viagem foi encerrada com a visita aos pavilhões da Expovale 2018, onde o grupo foi recebido pela comissão organizadora da Associação Comercial e Industrial de Lajeado. A feira é
bienal e multissetorial, com quase 300 empresas expositoras, incluindo comércio, indústria,

Comitiva fez visitas técnicas a Florestal Alimentos,
Divine Chocolates, Imec Supermercados e Fruki,
finalizando com a ida à Expovale
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serviços e agricultura familiar. “Foi um momento de congregação e de aquisição de conhecimentos, cumprindo o propósito que temos de
solidificar, capacitar e fortalecer o Agas Jovem”,
relatou Adriana Ortiz, que será sucedida na presidência do comitê da Agas em fevereiro, por Patrícia Machado.
Roteiro elogiado
Integrante do Agas Jovem, Anna Paula Petrolli, proprietária do minimercado Anna Paula, foi pela primeira vez à Expovale. “A visita foi
muito interessante, pois sendo uma feira multissetorial, acaba oportunizando conhecimento em
diversas áreas e chama atenção para os estandes
que apresentam equipamentos com tecnologias
avançadas.” Ela também considerou muito produtivas as visitas às fábricas: “Foi uma oportunidade de conhecer as empresas de uma forma que
possibilita um olhar sistêmico do negócio”.

Luísa Zanferrari, assessora de diretoria do
Supermercado Economia, de Carazinho, também elogiou a programação. “O roteiro de visitas técnicas proporcionou uma oportunidade
única de conhecer melhor nossos fornecedores
e seus processos de constante inovação. Acredito
que tenha sido uma visita muito proveitosa para
todos nós do Agas Jovem.”
Gerente administrativo do Super Zart, Bruna Ely Zart é da região, moradora de Teutônia,
cidade próxima a Lajeado, e vem prestigiando
todas as edições da Expovale. “Como jovens, estar inserido diretamente dentro de feiras de negócios é sempre muito importante para o nosso
conhecimento. O Agas Jovem nos proporciona
esses momentos. Além disso, o encontro com
jovens empreendedores, todos da mesma área, é
muito enriquecedor. Trocar experiência do dia a
dia com pessoas que vivem a mesma realidade
que a sua é maravilhoso.”

perfil do varejo (Supermercados Frassul)

Servindo a
diferentes gerações

C

Rodrigo Pelliccioli/Divulgação Supermercados Frassul

Rede Frassul
destaca-se pela
tradição de serviços
em Veranópolis e
região. Empresa
está em 58º lugar
em faturamento no
Ranking Agas 2017

om um pequeno comércio, localizado na rua
Epitácio Pessoa, em Veranópolis, Nelson Fracasso e Maria Estela Seben Fracasso deram
origem ao Supermercado Frassul em 2 de fevereiro de 1981. A empresa familiar passou
por algumas crises econômicas do país, mas foi
crescendo e ampliando a sua atuação na região.
“Houve dificuldades dentro do próprio negócio, mas os obstáculos sempre foram superados,
com altos e baixos, muito trabalho e dedicação”,
afirma a fundadora e sócia-proprietária, Maria
Estela Seben Fracasso.
A atual sede da rede de supermercados está
localizada no bairro Centro. Depois, veio a loja
de Palugana, seguida de Medianeira e por Valderde – ambas em Veranópolis – e por último
na cidade de Vila Flores. “Houve um período
em que a primeira loja permaneceu fechada, em
uma daquelas crises, mas depois foi reaberta”,
resgata Maria Estela.
Após o falecimento de Nelson, os três filhos
assumiram o comando da empresa em 2016, ao
lado da mãe. “Foi um ano desafiador, com muitas
dificuldades. Estamos ainda superando as adversi-
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dades, aprendendo no dia a dia uma nova lição e
querendo prosperar sempre”, afirma Maria.
Atualmente, o Frassul conta com 112 funcionários, que atendem a população local e
arredores. “Atendemos tanto pessoas de classe
alta como baixa, mais novas e velhas. Somos a
cidade da longevidade, por isso servir aos idosos é sempre um prazer, buscando dar a melhor
atenção possível”, garante a empresária.
As unidades contam com um amplo mix,
com alimentos, bebidas, materiais de higiene e
limpeza, perfumaria e bazar. O principal foco
dos serviços, segundo a empresária, é prezar
pela assistência aos clientes. “Buscamos estar atualizados com as novidades do mercado,
sempre oferecendo o melhor produto com
bom atendimento.”
Desde o ano passado, a empresa divulga em
suas sacolas a campanha Jogue limpo com Veranópolis. A iniciativa, em conjunto com a Prefeitura,
conscientiza sobre a importância da separação e
do descarte correto de dejetos. Além disso, apoia
a campanha Escola consciente, promovendo a sustentabilidade por meio da educação ambiental,
com premiações para quem arrecada maior número de lixo seletivo.
No Ranking Agas 2017, a empresa está em
58º lugar em faturamento. “O resultado conquistado é muito importante, pois nos faz ter
uma ideia da dimensão do nosso trabalho”, comemora. Para ela, 2018 foi desafiador. “Estamos
confiantes que este ano será muito bom para
nosso país e, consequentemente, para todos.”
Estão previstas ampliações e reformas. “Queremos melhorar todo dia o atendimento. Acreditamos que essa seja a chave do sucesso. É preciso
conservar os clientes antigos e conquistar novos.”

carrinho

2018

Reis das

gôndolas

o
Longo saudou
individualmente
as 37 empresas
premiadas

Carrinho Agas consagra os fornecedores de
melhor desempenho em sua área de atuação
e as personalidades que mais contribuíram
para o desenvolvimento comercial ao longo do ano. A cerimônia de entrega dos troféus, promovida pela Agas, é um dos eventos
mais tradicionais do calendário varejista do
Estado, reunindo empresários e autoridades
de todo o país. Realizada na Casa NTX, em

Porto Alegre, a 35ª edição do prêmio contou
com mais de 900 convidados na noite de 26
de novembro. Ao todo, foram homenageadas
37 empresas e personalidades. O processo de
seleção dos campeões teve a auditoria do Instituto Segmento Pesquisas e reuniu votos das
252 maiores empresas supermercadistas do
Estado, em eleição que levou em conta critérios como share de mercado, qualidade dos
produtos ou serviços, relacionamento com o
varejo, índices de ruptura, capacidade de inovação e cumprimento de prazos de entrega.
Majoritariamente gaúchos (67%), os 37
agraciados receberam o troféu Carrinho Agas
produzido pela artista plástica gaúcha Ana Simone, que simboliza os três elos da cadeia de
abastecimento – varejista, fornecedor e consumidor – envolvidos por um carrinho de supermercado. Em seus 35 anos de tradição, o
evento premiou um total de 196 companhias
por sua atuação e destaque. A maior vencedo-

Premiação aos melhores do ano consagrou 37
empresas e personalidades, em escolha feita por
252 supermercadistas
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Fotos: Cassius Souza/Agas

ra da história do prêmio segue sendo a Nestlé,
que chega ao seu 33º troféu neste ano, com
a vitória na categoria Melhor Fornecedor de
Cafés. Três companhias receberam o prêmio
pela primeira vez – a paranaense Jasmine,
eleita a Melhor Fornecedora de Naturais e
Integrais; e as gaúchas Monello (Melhor Fornecedora de Rações Pet) e Carrer Alimentos
(Melhor Fornecedora de Carne de Frango).
No discurso de abertura, o presidente da
Agas, Antônio Cesa Longo, saudou os governantes eleitos e desejou a eles sucesso. “Não é
recomendável torcermos contra os nossos pilotos. Se o avião cair, lembramos que estamos
todos no mesmo avião”, afirmou. Ele também tratou do aumento do ICMS por parte
do governo estadual. “Embora não sejamos
favoráveis à manutenção da alta do imposto
para os dois primeiros anos do novo governo, o imbróglio tributário é cada vez maior, é
necessário acompanhar os novos tempos, uti-

lizando os meios eletrônicos das movimentações financeiras para a tributação”, comentou.
“Apoiaremos o que os membros do legislativo
considerarem o melhor para o Estado. Desejamos que as promessas de campanha consigam ser devidamente cumpridas e tenham o
apoio de todos.”
Presente na cerimônia, o então governador José Ivo Sartori lembrou de sua primeira
participação no Carrinho Agas, em 1987, e falou sobre o legado deixado depois de quatro
anos, como a implantação de modernos sistemas de gestão. “Cabe ao Estado trabalhar para
que os negócios prosperem. Tentamos colocar as contas públicas em ordem, mesmo com
oposição permanente. Reduzimos o déficit de
R$ 25 bilhões para R$ 8 bilhões e baixamos os
juros da dívida”, frisou. Na oportunidade, ele
classificou os vencedores como exemplos do
Rio Grande que dá certo. “A Agas gera riqueza e empregos para o Estado”, finalizou.
REVISTA AGAS
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Sabor da vitória

Sartori afirmou que
O patrocínio do Carrinho Agas 2018 foi da
vencedores são Associação Brasileira de Automação (GS1 Braexemplo do Rio sil) e Alelo. Gaúcha de Lajeado, a Bebidas Fruki
Grande que dá certo venceu, pelo segundo ano consecutivo, um dos

troféus mais cobiçados do Carrinho Agas: o
prêmio de Produto Lançamento do Ano. Em
2017, a empresa conquistou o prêmio com os
energéticos Elev. Neste ano, o produto que
consagra a capacidade de inovação da empresa
é a Cerveja Bellavista, apresentada ao mercado
durante a ExpoAgas 2018, em agosto. O diretor comercial, João Carlos Miranda, disse ser
uma alegria receber o troféu supermercadista.
“Trabalhamos muito para agradar ao paladar dos
consumidores, e a recepção dos consumidores é
uma bela surpresa. Tínhamos previsto um determinado volume de vendas e nos primeiros
três meses essa medida já foi estourada em 9,4
vezes”, revelou.
Uma das novidades de 2018 foi a edição
do prêmio para Melhor Fornecedor de Frios
Embalados e Fatiados, conquistada pela BRF.
“Estamos contentes pelo reconhecimento do
trabalho, fruto de muita inovação. Não faz sentido o supermercadista usar de mão de obra e
se arriscar a ter perda de produto quando podemos fornecer tudo o que precisam”, relatou
o gerente de Vendas Giuseppe Pereira. A Neugebauer sagrou-se vencedora pela quinta vez na
categoria Melhor Fornecedor de Chocolates.
“Foi um ano desafiador, mas nosso crescimento
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chegou quase a 20%, expandindo para os estados do Sudeste”, contou o gerente comercial
para o Interior, Dirlei Pereira.
A paranaense Parati foi o Melhor Fornecedor
de Sucos em Pó em 2018. “Não foi uma surpresa, pois estamos sempre buscando melhorias.
Nossos diferenciais são a qualidade e a assessoria
direta no PDV”, explicou o diretor comercial Jair
Centenaro. A Suvalan subiu ao palco novamente
por ter sido considerada o Melhor Fornecedor
de Sucos Prontos. “Enfrentamos um ano de dificuldades, em função da redução da renda das
famílias e do desemprego, mas nossos lançamentos ajudaram a atingir as metas, como o suco
100% com vegetais, inédito no Brasil”, apontou
o diretor-presidente José Carlos Stefenon.
A Superpan e seus mais de 150 produtos
ganharam como Melhor Fornecedor de Pães e
Salgados Congelados. “Nossas verbas de Marketing estão todas voltadas aos eventos da Agas
pois ela é um vetor de novidades, levando tudo,
o que produzimos ao Estado inteiro”, destacou
o diretor-presidente Arildo Bennech de Oliveira. A Florestal recebeu o título de Melhor Fornecedor de Balas e Doces. “Estamos felizes e
honrados. Prezamos pela inovação e a cada ano
colocamos 20 novos itens no mercado”, lembrou o diretor comercial Fabrício Riboldi.
A Girando Sol levou para casa três troféus
(Melhor Fornecedor de Limpeza, Melhor
Promoção Comercial da ExpoAgas e Gerente de Vendas do Ano). O presidente Gilmar
Bourscheid comemorou: “Foi um ano de
muito trabalho para a indústria e varejo, todo
mundo teve que se reinventar. A trinca significa que todos os departamentos da indústria
estão bem alinhados.”
Força cooperativa
O cooperativismo mostrou sua força em
mais um Carrinho Agas. A Cooperativa Piá
venceu na categoria Iogurtes pela 15ª vez.
“Nossa logística garante a qualidade na entrega, e é uma satisfação saber que clientes e
consumidores nos consideram uma das melhores empresas do Estado”, reconheceu o diretor-presidente, Jeferson Smaniotto. A Cooperativa Santa Clara foi escolhida o Melhor

Fornecedor de Queijos novamente. O troféu
foi recebido pela supervisora de Marketing,
Kátia Hoffelder Dalcin. “Nosso agradecimento especial aos clientes supermercadistas,
que oferecem a vitrine para o puro sabor da
Serra gaúcha”, declarou.
Oscar Ló, presidente da Cooperativa Vinícola Garibaldi, ergueu pelo quarto ano seguido
o troféu de Melhor Fornecedor de Espumantes.
“2018 foi muito bom para as vendas, e a distinção escora um trabalho interno de ampliação da capacidade e melhoria da qualidade, com
investimento em tecnologia e reconversão de
vinhedos propícios para uvas brancas”. A Cooperativa Aurora ganhou o prêmio na categoria
Vinhos. “Oferecemos mais de 200 SKUs para
todos os gostos e preços. O consumo de vinhos entre os gaúchos tem aumentado”, revelou o presidente Itacir Pozza.
Marcas valiosas
O Carrinho Agas de Melhor Fornecedor de
Cafés ficou nas mãos da multinacional Nestlé.
“O Nescafé é nossa maior marca no mundo,
sendo até mais valiosa que a marca Nestlé. Somos líderes de vendas no Sul, principalmente
no Rio Grande”, admitiu o gerente executivo
regional de Vendas, Antônio Carlos Azevedo.
O Melhor Fornecedor de Biscoitos escolhido
foi a Isabela. “A condecoração premia o trabalho
de quase 3 mil funcionários”, pontuou o gerente
de Vendas Andrei Trindade. Em 2019, a empresa
deve inaugurar o maior moinho de trigo da América Latina, em Bento Gonçalves.
Na categoria Melhor Fornecedor de Barras
de Cereal, os supermercadistas elegeram o trabalho da Ritter. “Temos comprometimento total com o autosserviço, que é a melhor forma de
distribuição de nossos produtos à população”,
observou o diretor-presidente, Walter Beiser.
A goiana Piracanjuba venceu como Melhor
Fornecedor de Produtos Sem Lactose. “Somos pioneiros na fabricação de produtos sem
o açúcar do leite. Hoje não há mais supermercados sem a linha para intolerantes”, salientou
o gerente comercial Ivan Soares.
A Eletrofrio Refrigeração foi eleita o Melhor
Fornecedor de Equipamentos. Segundo o dire-

tor de Marketing e Vendas da Eletrofrio, Roberto Weidner, o troféu demonstra que a empresa
está atingindo seus objetivos. “Este foi um ano
muito importante para a nossa empresa, que
realizou investimento de R$ 50 milhões para
lançar a linha Vittrine, que economiza 20% em
energia elétrica.” Paulo Girardi, gerente regional de Vendas da Unilever (Melhor Fornecedor
de Higiene e Beleza), afirmou que a categoria
encerra o ano com 5% de crescimento. “A inovação marcou o ano, com mais de 400 novos
produtos em todos os negócios.”
Estreantes empolgados
A Monello compareceu ao prêmio pela primeira vez, agraciada como Melhor Fornecedor
de Rações Pet. Nas suas redes sociais, a marca
fez um agradecimento institucional. “A conquista é fruto do trabalho e da dedicação de toda
a equipe de colaboradores e distribuidores da
Nutrire, pessoas que não medem esforços para
garantir excelência desde o processo produtivo
até a chegada dos produtos nos pontos de venda.” O diretor executivo da Carrer Alimentos,
Magno Milani, considerou uma honra o título
de Melhor Fornecedor de Frango. “Completamos 20 anos em 2019 e prezamos muito pela
qualidade. 70% de nossa produção é destinada
aos gaúchos”, informou.
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Destaques agraciados
Em sua 35ª edição, o Carrinho Agas 2018 reconheceu o trabalho de cinco personalidades que ajudaram o setor
a crescer e a se tornar uma das grandes forças do PIB gaúcho. Os homenageados do ano foram o empresário
Jayme Sirotsky, fundador da RBS, destinatário do título Personalidade Pública do Ano; o deputado federal Marcel
van Hattem, escolhido como Destaque Agas Jovem; o diretor da Mili Papéis, Vanderlei Micheletto, premiado como
Empresário do Ano; a fundadora da rede de Supermercados Baklizi, Lotfie Mouslomanie, distinguida como Mulher
Supermercadista, e César Borscheid, da Girando Sol, eleito o Gerente de Vendas do Ano.

Líder à frente de seu tempo
O empresário passo-fundense Jayme Sirotsky, 84 anos, é fundador do Grupo RBS e, ao longo de sua
carreira, liderou e participou ativamente de entidades de classe ligadas à imprensa, como a Associação
Nacional de Jornais (ANJ), a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) e a Associação Mundial de
Jornais. “Jayme Sirotsky é um líder à frente do seu tempo, que ajudou a moldar um dos maiores grupos
de comunicação do Brasil e, ainda assim, preocupou-se também com a construção de soluções e de
projetos para o desenvolvimento do segmento em que atua”, destacou Longo.
Ele recebeu o prêmio das mãos do presidente Longo, do vice-presidente da Agas Cláudio Zaffari, do
então governador José Ivo Sartori e do presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn. “Entre os homenageados, vi reflexos da imigração que trouxe de toda parte riquezas para nosso Estado. Os valores que nos foram transmitidos
permitiram o desenvolvimento de nossa jornada: família, comunidade e educação. Estou orgulhoso de estar aqui, junto aos
supermercadistas, pequenos, médios e grandes”, afirmou.
Jayme Sirotsky, empresário (Personalidade Pública do Ano)

Incentivador da iniciativa privada
Escolhido pelo destacamento jovem da Associação, o deputado federal Marcel van Hattem recebeu o
prêmio destinado a líderes que contribuíram para o desenvolvimento do Estado na opinião dos sucessores
supermercadistas. “Além de destacar-se como um jovem político e ter a maior votação do Estado para a
Câmara Federal, Marcel sempre incentivou a livre iniciativa e participou, quando convidado, das ações e
palestras de desenvolvimento do Agas Jovem nos últimos anos”, justificou a presidente do Agas Jovem,
Adriana Ortiz. A próxima presidente do grupo, Patrícia Machado, também participou da entrega.
Cientista político da ala conservadora, Van Hattem considerou-se honrado pela distinção. “O prêmio Carrinho Agas já é entregue há mais anos do que tenho de vida. Começo em fevereiro uma nova
caminhada, agora em Brasília. A juventude vive um cenário de desesperança, mas ela não quer viver em outro país, e sim
em outro Brasil”, declarou. Em sua fala, o parlamentar também defendeu a mínima intervenção estatal no trabalho de
empregadores e empregados.
Marcel Van Hattem, deputado federal (Destaque Agas Jovem)

42

REVISTA AGAS

Exemplo de trabalho
O diretor da Mili, empresa paranaense fabricante de papéis, a maior do setor na América latina, foi
o agraciado. Dono de forte espírito empreendedor, ele atuou na roça, na olaria da família, como caminhoneiro e borracheiro antes de graduar-se administrador de empresas e focar em seu negócio próprio.
“É um exemplo de trabalho, sucesso e empreendedorismo, já que constituiu do zero, há mais de três
décadas, aquela que hoje é uma das maiores companhias do país em seu segmento”, pontuou Longo.
“Me emociona muito o troféu. Não nasci aqui, mas me sinto muito identificado com a garra gaúcha.
É uma responsabilidade receber tal prêmio em ano de turbulências políticas, sem falar na greve dos
caminhoneiros”, recordou. Otimista, ele revelou ter esperança de crescimento dos negócios e do país
nos próximos anos. “Quem sobreviver ao momento de crise irá aproveitar a onda positiva. Vivemos a Revolução 4.0 e temos
de nos abrir a muitas mudanças. Mas qualquer que seja a revolução os valores não mudam: honestidade, trabalho duro, integridade, respeito e gratidão.”
Vanderlei Micheletto, empresário (Empresário do Ano)

Força feminina
A tradicional premiação, conferida pelos empresários do setor a personalidades femininas que
representam o trabalho, a importância e a força das mulheres na construção do segmento varejista
gaúcho, foi dedicada à matriarca da família Baklizi, de Uruguaiana. “Hoje, a mão de obra feminina
já representa 53% dos colaboradores do setor no Estado. Ela é um exemplo desta força, capacidade
e personalidade que as mulheres emprestam ao varejo gaúcho”, sublinhou o presidente da Agas.
Em 1968, a homenageada chegou ao Brasil (vinda da Palestina) com o esposo e três filhos,
desembarcando em Brasília. Em 1972, rumou para Uruguaiana. Em 1998 abriu o primeiro supermercado. O prêmio foi entregue por Longo, pela presidente da Federasul, Simone Leite, e pela
deputada estadual Any Ortiz. “Estou muito feliz com essa homenagem inesperada aos 85 anos. São
oito filhos, 25 netos e 4 bisnetos. Toda a família atua no supermercado Baklizi. Queremos abrir mais duas lojas em 2019
e mais quatro lojas no sistema de free shop”, revelou.
Lotfie Mouslomanie, empresária (Mulher Supermercadista)

Seriedade, experiência e competência
O profissional homenageado atua há 27 anos no ramo de vendas e, desde o início de sua carreira,
trabalha na multipremiada Girando Sol, dona de 24 troféus Carrinho Agas. Gerente comercial da
empresa no Rio Grande do Sul, Borscheid destaca-se pela seriedade, experiência e competência na
liderança da área comercial da indústria de Arroio do Meio. “Por trás de uma grande empresa, há
uma equipe de trabalho motivada pelo espírito de união”, frisou.
Ele agradeceu aos clientes que lhe dão a oportunidade de mostrar seu trabalho e aos consumidores que provaram os produtos da marca. Sua filosofia é não deixar o comprador sofrer. “Procuro
resolver pendências logo e não gosto de deixar nada para depois. Tomo decisões rápidas para que
tudo flua. Pedido feito hoje, amanhã é a entrega”, conta. “Para quem esteve na empresa desde o início, vendendo uma
caixa ou duas, ver seu crescimento é algo astronômico. Quanto aos clientes, o que me marca é a força do supermercadista local, mesmo depois da chegada de empresas multinacionais.”
César Borscheid (Gerente de Vendas do Ano)
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troféus entregues
Reconhecidas como as melhores fornecedoras de produtos aos supermercados em
2018, 32 empresas de diversos ramos e cinco personalidades foram homenageadas
na festa do Carrinho Agas, ocorrida mais uma vez na Casa NTX
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Melhor fornecedor de Queijos

Cooperativa Santa Clara

Melhor fornecedor de
Frios Embalados e Fatiados

Melhor fornecedor de Iogurtes

Melhor fornecedor de Biscoitos

Melhor fornecedor de Massas

BRF

Cooperativa Piá

Isabela

Orquídea

Melhor fornecedor de Pães
e Salgados Congelados

Melhor fornecedor de Naturais e Integrais

Melhor fornecedor de Sem Lactose

Melhor fornecedor de Cafés

Superpan

Jasmine

Piracanjuba

Nestlé

Melhor fornecedor de Balas e Doces

Melhor fornecedor de Chocolates

Melhor fornecedor de Conservas

Melhor fornecedor de Barras de Cereal

Florestal

Neugebauer

Conservas Oderich

Ritter

Melhor fornecedor de Sucos em Pó

Melhor fornecedor de Sucos Prontos

Melhor fornecedor de Refrigerantes

Melhor fornecedor de Cervejas

Parati

Suvalan

Coca-Cola

Ambev
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Melhor fornecedor de Espumantes

Melhor fornecedor de Vinhos

Melhor fornecedor de Higiene e Beleza

Melhor fornecedor de Fraldas

Cooperativa Vinícola
Garibaldi

Cooperativa Vinícola
Aurora

Unilever

P&G

Melhor fornecedor de Limpeza

Melhor fornecedor de Papéis

Melhor fornecedor de Bazar

Melhor fornecedor de FLV

Girando Sol

Mili

Tramontina

Silvestrin

Melhor fornecedor de Rações Pet

Melhor fornecedor de Carne Bovina

Melhor fornecedor de Frango

Melhor fornecedor de Equipamentos

Monello

Best Beef

Carrer

Eletrofrio

Melhor Distribuidor

Produto Lançamento do Ano

Promoção Comercial na ExpoAgas 2018

Gerente de Vendas Destaque

Oniz Distribuidora

Cerveja Bellavista

Girando Sol

César Borscheid
Girando Sol

Empresário do Ano

Personalidade Pública Destaque do Ano

Destaque Agas Jovem

Mulher Supermercadista

Vanderlei Micheletto – Mili

Jayme Sirotsky

Marcel van Hattem –
Deputado Estadual

Lotfie Mouslomanie –
Supermercados Baklizi
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retratos da noite
Setor responsável por 7,2% do PIB gaúcho, com lojas visitadas diariamente por
4 milhões de pessoas, o autosserviço reconheceu o trabalho de empresas e
personalidades parceiras em evento para mais de 900 convidados
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diretoria

Nova gestão

da Agas

Agas

O

setor supermercadista conta com novos representantes, que prometem dar continuidade ao
trabalho que vem sendo desenvolvido pelo empresário Antônio Cesa Longo. A nova gestão, que
atuará entre 2019 e 2020, é marcada por renovação, com a inclusão de 15 novos empresários em
cargos estratégicos, como vice-presidente, diretor, conselheiro e representante.
Reeleito para seguir no comando da entidade,
Longo considera que o biênio anterior consolidou
a importância da Associação em suas três principais frentes: representar o setor supermercadista
perante entes públicos; capacitar gestores e colaboradores do segmento; e promover eventos, seja
de qualificação ou de negócios, buscando aproximar os elos da cadeia. “Além disso, deflagramos

um projeto de formação de novas lideranças dentro da entidade, por meio do Agas Jovem e dos
comitês, que está oxigenando nossas ideias e formas de trabalho. Temos cinco ou seis jovens supermercadistas em condições de, em curto prazo,
assumirem a presidência, se necessário”, afirma.
Para os próximos dois anos, ele pretende manter as ações realizadas. “O projeto desta gestão é
manter o trabalho constante de treinamentos, solidificar eventos no interior, criar novos comitês
técnicos, fortalecer e ampliar o Agas Jovem, além
de retomar o Almoçando com a Agas.” E completa: “Seguiremos unindo pequenas, médias e
grandes empresas do setor sob a bandeira do crescimento coletivo, olhando para além do ramo supermercadista, e proporcionando um avanço de
todos os elos da cadeia”.
A nova diretoria lança ainda novas frentes,
com a retomada do Comitê de Centrais de Negócios e a criação dos grupos de Eventos, Financeiro
e de Relações Sindicais. “Eles propõem uma organização descentralizada à entidade, ensejando que
novos líderes assumam a frente dos projetos.”
Ao lado de Longo está o empresário Patrick Nicolini Manfroi, que de diretor passa para

O presidente Antônio Longo segue à frente da
entidade por mais 2 anos, ao lado de jovens varejistas
que trazem novas ideias para ações consolidadas
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vice-presidente. “É uma honra e uma grande
responsabilidade. Acredito ter sido útil à entidade e aos supermercadistas nas participações em
reuniões, no tratamento das pautas, nos eventos
e no Comitê de Perdas.” Na nova função, ele
cita que podem esperar muito trabalho. “Meus
planos e metas são de contribuir com a construção do planejamento e a execução do mesmo e
bem representar os empresários do setor.”
Novos desafios
Com 10 anos de contribuição em diretorias
da Agas, o supermercadista Cesion Pereira também ganha um novo desafio: presidir o novo
Comitê de Eventos. O diretor comercial do
Super da Praia, de Capão da Canoa, tem auxílio
de quatro colegas. “Vamos fazer um calendário
de eventos, afinado com o que a Agas já possui.
Queremos agregar atividades no litoral e no interior do Estado”, adianta. O objetivo é ver as demandas e debater alternativas com os representantes das regiões, para fortalecer a entidade e os
comércios locais. “A feira do litoral em 2018 foi
um grande sucesso. Somamos forças para poder
divulgar mais o que já existe e crescermos juntos.
Vamos ajudar a Associação a se reinventar, inovando, para ter uma grande credibilidade.”
Ex-presidente do Agas Jovem, Matheus Viezzer assume uma cadeira como diretor da entidade. “Espero que esteja à altura do compromisso.
É tudo muito novo para mim, não tenho muita

noção das demandas. Pretendo ajudar na diretoria das redes”, afirma. O objetivo dele na nova
função é agregar. “Será uma fase mais de aprendizado. Vou ajudar no que for possível para que
mais supermercadistas possam entrar na entidade, se capacitar, crescer e se desenvolver”, garante o diretor do E-commerce e do Administrativo
do Supermercado Viezzer, de Canoas.
Após três anos de atuação na diretoria da Agas
Jovem, Patrícia Machado assume o comando de
lideranças juvenis. “Representa uma grande oportunidade para contribuir com o setor, incentivando o desenvolvimento e a capacitação de jovens
supermercadistas do RS”, expõe a diretora do Supermago, de Porto Alegre. Ela está implantando a
setorização da nova gestão, que terá dois diretores
nas áreas financeira, comercial, de marketing e de
relacionamento, além de cinco conselheiros da diretoria Agas. O objetivo dela é aumentar em 100%
o número de integrantes do departamento. “Mapearemos o Estado a fim de localizar as oportunidades, trazendo novos associados. Será um trabalho minucioso, interagindo e acolhendo estes
jovens”. Estão previstos eventos e cursos, viagens
técnicas, além de eventos beneficentes. Patrícia assume a função em fevereiro, com novidades. “O
pacote anual possui diversas disciplinas ao longo
do ano com preço promocional. Individualmente, os cursos têm valor superior. Quem tem dificuldade em vir até a capital mensalmente poderá
cursar o que seja mais urgente na sua carreira.”

Comitê jurídico foi
um dos destaques do
último biênio
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Divulgação/PorQueNão?

gestão
Lorenzo Mendoza Diretor da PorQueNão?

O futuro é

mesmo agora

N
“A inovação no
mundo digital é
feita por pessoas,
que determinam o
alcance do poder das
máquinas e quais
serviços serão feitos
por elas.”
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ovas tecnologias digitais já se incorporaram
em todas as áreas e operações das marcas. O
uso de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, machine learning, internet das
coisas e impressão 3D, tem promovido um
desempenho e um crescimento significativo
para as empresas. Se mais da metade da população está conectada, é necessário desenvolver soluções que atendam às necessidades do
cliente por meio da tecnologia, mas não basta
só ser tecnológico, é preciso proporcionar as
melhores experiências.
Tive a oportunidade de participar de uma
das maiores conferências de inovação do
mundo, o Web Summit 2018, em Lisboa, e
pude acompanhar de perto as tendências para
os próximos anos. Em 2019, pela primeira
vez, mais da metade do mundo vai estar online, e com esse ritmo acelerado, temas como
confiança, privacidade e inovação seguem em
evidência mais forte no mundo dos negócios,
no qual as empresas precisam garantir segurança da informação, privacidade dos dados
e, ainda por cima, experiências positivas dos
clientes. Essa preocupação vem crescendo
junto com a chegada massiva das startups que
nos proporcionam inúmeros serviços em diversas áreas, como saúde, finanças, meio ambiente e varejo e a quem pertencem tantas das
nossas informações. “Dados são como pe-

tróleo”, disse o CEO da Samsung. “Sempre
existiu, mas passou a ter valor quando aprendemos a refiná-lo. Inteligência Artificial é o
refinamento do Big Data.”
Pois é, a Inteligência Artificial foi tema recorrente. Algo antes visto como ficção científica, hoje é realidade e mais próxima ainda do
dia a dia das empresas e de seus produtos digitais. Durante o evento, vi mais de 180 startups focadas no desenvolvimento de AI & Machine Learning. O assunto é tão quente que
houve um painel inteiro dedicado a discutir
quando as máquinas irão dominar o mundo.
Ou seja, estamos vivendo o momento que
víamos nas telas do cinema.
Toda essa inovação no mundo digital é feita por pessoas, que vão determinar o alcance
do poder dos seus dados, o alcance e o poder
das máquinas e quais os serviços que serão
substituídos por elas. O desafio dos governos e das empresas é assegurar que o mundo
tecnológico seja o mais transparente e seguro possível. Pegar todo esse conhecimento e
aplicar na digitalização das marcas é o desafio dos desenvolvedores. Inovar por meio de
produtos digitais, desenvolver soluções para
atender a todas as demandas dos clientes.
Sempre tendo como foco segurança e a melhor experiência possível para os usuários. O
futuro é mesmo agora.

perfil do varejo (Mercado de Carnes Longo)

Carne como
diferencial

C
Açougue é o
carro-chefe do
Mercado de Carnes
Longo, fundado por
casal que observou
a dificuldade em
comprar carnes
de qualidade
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omeçou em 1983 a história do Mercado de
Carnes Longo, fundado por Francisco de Assis
Longo e Valmi Longo, em Marau. O casal trabalhava no ramo de churrascaria havia alguns anos.
Observando a dificuldade de adquirir carnes de
qualidade e procedência no empreendimento,
acompanhada pelo crescimento da cidade e a demanda no varejo de carne, decidiram abrir a sua
primeira casa de carnes.
Com o passar dos anos, os dois agregaram
pães e massas caseiras produzidos por Valmi.
Os dois foram conquistando clientela, investindo sempre em produtos novos. Em 2009, a
empresa passou por uma mudança societária,
quando assumiram o filho Ezequiel Longo e
Lucas Gallo. Foi então que ela passou a se chamar Longo e Gallo Ltda., com o nome fantasia
Mercado Longo. “Sem dúvida, o diferencial do
mercado é a qualidade das carnes que oferece
a seus clientes, sempre prezando por bovinos
precoces, tendo parte desses produção própria e
o abate em frigorífico da família, sendo este um
diferencial competitivo”, destaca Ezequiel. Após
dois anos de trabalho na antiga casa de carnes,
os sócios perceberam a demanda de seus clientes para vender outros produtos relacionados à

carne, como condimentos para churrasco, carvão, pão, salada e bebidas geladas. “Montamos
um projeto e em 2011 inauguramos a nova loja,
contando com um maior mix de supermercado
do que possuía anteriormente.”
Com a abertura da filial em dezembro de
2017, a empresa teve um crescimento em seu
faturamento de 44% desde a inauguração até
novembro, e projeta fechar 2018 com 52% de
incremento em relação a 2017. Dessa forma, o
Mercado Longo possui hoje duas lojas: a matriz,
localizada na avenida Julio Borella, no centro,
com cerca de 450m², e a filial, localizada na rua
Jaboticaba, no bairro São José Operário, com
cerca de 230m². A equipe é formada por 59 colaboradores nas duas unidades.
Entre os maiores desafios que a empresa
enfrenta atualmente estão a qualificação dos
colaboradores, buscando oferecer um atendimento diferenciado, a melhoria dos controles internos e a busca por produtos de valor
agregado que incrementem de forma significativa o ticket médio. “Hoje o perfil do público
consumidor mostra um cliente exigente, que
procura sempre por um produto de qualidade a um preço justo, realizando a compra em
horários alternativos e utilizando ferramentas
como aplicativos de celular para fazer seus pedidos direto com o setor do açougue. Assim,
economiza um precioso tempo na correria do
dia a dia”, ressalta Ezequiel.
Entre os projetos para o futuro estão a abertura de mais uma loja e a ampliação da matriz atual,
buscando atingir até o final de 2021 um faturamento anual de 42 milhões. “O setor-foco do supermercado é o açougue, que representa 41% do
faturamento atual”, detalha o sócio-proprietário.

soluções

Festival de

atrações

Divulgação/Rede Muller

F

eiras e festivais de produtos, como promoções de
hortifrútis em um determinado dia da semana,
são uma opção para atrair a atenção dos consumidores para determinadas categorias, aumentar
o fluxo nos supermercados e, consequentemente,
impulsionar o ticket médio. Descontos específicos
para uma categoria, festivais ligados a datas promocionais e itens que são diferenciais de uma loja
completam essa estratégia.
A Rede Muller, que tem três lojas em Taquara, trabalha há vários anos com iniciativas
do gênero. A primeira a ser criada foi a Quarta

Quarta do Horti foi a
primeira feira criada
pela Rede Muller

do Horti, em 2012. “Tivemos um tremendo
sucesso com nossos clientes. Percebemos uma
grande expectativa por parte dos clientes em
relação à quarta-feira”, explica Cassius Porcher
Hoffmeister, do setor de Compras.
Depois, surgiram outras feiras semanais,
como a do pastel. Elas são organizadas em uma
mesa separada, junto à padaria. “Temos feiras diversas ao longo da semana e todos os meses temos
encartes especiais, além do nosso de inverno, ou
em outubro, no mês das crianças.” As ações são
divulgadas de várias formas, incluindo Facebook,
Instagram, encartes, WhatsApp, via rádio e pelo
uso de placas informativas nas lojas.
O conjunto de promoções e ofertas especiais surgiu do intuito de inovar as ações das
lojas, atrair novos clientes e mostrar um diferencial e novos conceitos para os shoppers da
Rede Muller. “Nosso fluxo de clientes aumenta muito nessas ações. Realmente caiu no gosto
do consumidor”, observa Hoffmeister.

Ações estratégicas como feiras e festivais
alavancaram resultados do Codebal
e da Rede Muller
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É dia de feira
A Rede Muller oferece cinco festivais
durante a semana:
Feira do Pão de Queijo – ocorre na terça-feira
à tarde, com uma variedade de pães de
queijo
Feira do Pastel – é realizada junto à Quarta
do Horti + Saúde
Feira de Cachorro-Quente – ocorre na
quinta-feira à tarde, junto com as ações
de carnes feitas em encarte neste dia.
O cliente escolhe em um buffet o que
quiser acrescentar no cachorro-quente
Feira de Pizza – é promovida na sexta-feira
e no sábado, conciliada com o encarte
de final de semana

Reforço em 2018
Com cinco lojas e 220 colaboradores, o Codebal também presta uma atenção especial às feiras
e festivais de produtos. “Em 2018 intensificamos
e expandimos as ações. Hoje realizamos eventos,
temos ações mensais direcionadas aos produtos
sazonais e datas comemorativas”, conta a administradora Roberta Barreto. Isso foi motivado pela
necessidade de realizar um trabalho diferente da
concorrência, oferecer entretenimento e gerar experiências para fidelizar os clientes.
A Quarta do Horti promove a alimentação
saudável, por meio de auxílio nutricional nas lojas e divulgação de receitas equilibradas. “A nutricionista indica os melhores alimentos, de acordo
com a necessidade do cliente. Nossa intenção
com a Quarta do Horti + Saúde é que nossos
clientes incluam produtos saudáveis na alimentação diária.” Durante as férias escolares, o Codebal
promoveu duas edições da oficina Mini Chefe,
com lanches saudáveis, em que as crianças de 7
a 12 anos aprendem brincando. “Nossas ações
são elaboradas para proporcionar experiências

de consumo a nossos clientes e promover saúde.
O cliente bem informado se alimenta melhor e,
consequentemente, tem mais qualidade de vida.”
O supermercado realiza eventos para promover a interação entre a marca e a comunidade.
“Realizamos três mateadas, em Eldorado, Guaíba
e Tapes, e fizemos o Arraiá Solidário no mês de
julho em Tapes, proporcionando a estrutura para
as instituições locais montarem suas barraquinhas
e venderem produtos típicos, a fim de arrecadarem fundo para seus projetos sociais. Já tivemos o
recorde de público de 200 pessoas.”
O resultado se traduz em crescimento nas
vendas. “Na Quarta do Horti + Saúde, temos
degustação da receita divulgada. O cliente leva
a receita impressa e acaba comprando os ingredientes para fazer na sua casa”, conta a administradora. “Os eventos realizados aos domingos, como a mateada e o Arraiá Beneficente,
lembram o consumidor de que o mercado está
aberto no turno da tarde. Isso alavancou 30%
da nossa venda da tarde no
domingo.” Com uma frequência de no mínimo três
vezes por semana, a empresa
organiza as feiras de produtos da padaria, com mesas
que aproximam o cliente dos
produtos, aumentando em
35% as vendas no setor.

Nas oficinas Mini
Chefe oferecidas pelo
Codebal, as crianças
aprendem a fazer
lanches saudáveis
Divulgação/Codebal

Os produtos geralmente são escolhidos de
acordo com a época do ano e sazonalidade. “Buscamos inovar sempre nas feiras e nas ações, até
porque hoje em dia o que mais predomina é a
inovação, e nós não podemos ficar de fora, sempre buscando o melhor para o cliente.”
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Marilan

Novos produtos
da linha integral
A Marilan traz quatro novidades
para sua linha LEV, que têm
cereais integrais como principais ingredientes. Os snacks
de Couve Temperada, Azeite e
Manjericão, Grãos Ancestrais e
Toque de Limão e Ervas Finas
são os sabores anunciados,
com formato de palito recomendado para acompanhar
pastas e patês, proporcionando
mais praticidade no consumo.

Santa Clara

Maior quantidade
para os leites

Nestlé

Novos “velhos” chocolates
A Nestlé renovou alguns de seus chocolates
mais famosos com o lançamento de pacotes
funsizes, que contém 6 bombons por unidade.
As linhas Chokito, Charge, Lollo e Smash, que
estavam descontinuadas, acompanham os
sabores ao leite e branco da marca Prestígio
– primeira a ser feita no formato inédito. As
novas embalagens têm 114g.

O leite pasteurizado integral homogeneizado da
Cooperativa Santa Clara agora conta com uma
embalagem maior. O leite tipo C, que tem 3%
de gordura, pode ser encontrado em garrafas
de 1 litro como alternativa mais prática à tradicional versão saquinho para os consumidores.

Orquídea

Mudança nas embalagens
Os biscoitos e massas da Orquídea têm nova roupagem
para atender a pedidos dos consumidores finais feitos em
pesquisas da empresa. As embalagens de massas ganharam
um medidor de porções, com destaque para tipo de corte
e tempo de cozimento. Já os biscoitos laminados têm novo
lettering e mais destaque à cor do produto.
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Boavistense

Para agradar à criançada
As versões de unicórnios e flamingos de pirulitos da
Boavistense estão presentes agora na linha de chicletes
da companhia. Os sabores Algodão Doce, Tutti-Frutti e
Hortelã têm formato cilíndrico e goma macia para atender
ao público infantil, acompanhando também 30 figurinhas
colecionáveis diferentes.

Mili

Folha dupla de cara nova
A linha folha dupla de papel higiênico da Mili ganhou alterações
em seu visual, desenvolvido para posicioná-lo como marca
premium. Com tons de azul e dourado e modernização
no design, a mudança
eliminou a palavra Dual,
que o diferenciava do
folha simples. É destacado
também o produto com 60
metros – o dobro do rolo
padrão – e selo especial
verde com perfume delicado
na versão “essência floral”.

Frimesa

Novidade adoçicada
As sobremesas refrigeradas da Frimesa têm um novo produto para
o mercado. O Flan ganhou o sabor Coco com Calda de Ameixa em
versão bandeja, com duas unidades de 100 gramas cada. A linha,
que já contava com a versão de baunilha e caramelo, leva pequenos
pedaços de fruta na calda.

Áurea Alimentos

Praticidade para os
tradicionais doces
Os doces de frutas da Áurea
Alimentos tiveram suas embalagens
revitalizadas. A empresa
acrescentou cores mais fortes,
que remetem às frutas
presentes em cada um dos 10
sabores disponibilizados.
A linha, que tem produtos de 400
gramas e 1,01 quilo, não
sofreu quaisquer alterações em
seus ingredientes.
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produtos (salgadinhos)

Dando mais

gosto à vida

A

breve história dos snacks inclui dezenas de tipos
de salgadinhos existentes. Os quatro mais populares são os fritos, assados, extrusados – como o
Cheetos e o Fandangos, por exemplo – e as batatas fritas. O último, por sinal, tem os ancestrais
mais antigos. A versão mais aceita dá conta de
que as primeiras batatas fritas em forma de palito saíram das frigideiras da França, no século
17. Em 1853, elas ganharam um novo e delicioso formato, cortadas em fatias finas e crocantes
pelo cozinheiro americano George Crum. A fritura manual acabou em 1929, quando o inventor
americano Freeman McBeth mecanizou todo o
processo. Os outros salgadinhos já nasceram industrializados, feitos à base de milho, enquanto
os que tentavam imitar o sabor do bacon apareceram nos anos 1950. Os do tipo “nachos”, hoje
reconhecidos por marcas como o Doritos, surgiram na década seguinte.
De acordo com a empresa Mintel, fornecedora de pesquisas de mercado, 48% das pessoas que

trabalham fora de casa ou estudam consomem
lanches no decorrer do dia. O estudo Hábitos de
Consumo de Snacks, que levantou informações até
o ano de 2017, revela que 49% dos entrevistados têm no período vespertino o momento do
dia em que mais consideram importante o snack
para saciar a fome. Outros 46% disseram que se
alimentam de lanches à noite com itens teoricamente mais leves, enquanto 29% afirmaram que
às vezes preferem comer um snack e fugir de refeições completas no período noturno.
O levantamento aponta também que, atualmente, os supermercados são o principal local de
compra de salgados. Com preferência de quase
dois terços dos consumidores (63%), os mercados ganham dos 28% que afirmaram comprar
em padarias. Outra informação da pesquisa revela que 42% dos brasileiros consomem mais
desses produtos quando estão fora de casa e 22%
compram os lanches para ocasiões que envolvem familiares e amigos.

Empreendedores buscam alternativas mais
saudáveis e veem no segmento de salgados uma
oportunidade de incrementar suas rendas
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Segundo estudo do Sebrae, concluído em
2017, são cerca de 1,36 milhão de pequenas empresas no Brasil que trabalham com a produção e
compra de salgados, sejam eles feitos na hora ou
congelados. Lanchonetes, casas de chá, sucos e
similares, além de restaurantes, bares e fornecedores de alimentos, representam 6,6% de todos
os pequenos negócios que envolvem serviços,
no Brasil. O comércio varejista de mercadorias
e produtos alimentícios em geral representa 4%.
Entre os negócios que trabalham com alimentação fora do lar, 32% o fazem por sobrevivência.
A Mintel pontuou que o mercado de salgados tinha expectativa de 40% de crescimento
em 2018 – no segmento de snacks, termo que
inclui salgadinhos, amendoins, castanhas e
outros. Os aperitivos renderam, em estimativa, faturamento de R$ 7 bilhões.
De olho na saúde
Outro fator analisado pelo estudo foi a
preocupação com a saúde. Dos 58% de entrevistados que consomem chocolates e doces

como snacks, 50% têm interesse em produtos
com baixo teor de sódio, gordura e açúcar. Já
entre os 63% que consomem biscoitos salgados, 54% têm interesse em opções com ingredientes naturais. Essa tendência recente
passou a ser reconhecida como saudabilidade:
o consumidor brasileiro quer alimentos saudáveis e busca mudanças em seu cardápio, sabendo que uma má alimentação pode causar
diversas doenças, como hipertensão, diabetes
e obesidade, por exemplo.
A empresa brasileira de pesquisas digitais
MindMiners identificou em 2018 o espaço e interesse dos consumidores por snacks mais saudáveis. Em um teste de conceito para o lançamento de um produto em maio de 2018, 90% dos
respondentes afirmaram que buscavam mudar
sua alimentação e 44% deles declararam ter dificuldade em encontrar alimentos saudáveis no
supermercado. Ilustrados como ótimas opções
para o consumo entre refeições, práticos, saudáveis e saborosos, os snacks passaram pela avaliação de 500 brasileiros de ambos os sexos, nas
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5 regiões do país, das classes ABC e com idade
entre 18 e 40 anos. Segundo a pesquisa, 65%
dos respondentes declararam que gostaram ou
gostaram muito da ideia do produto.
Em recuperação pós-crise econômica que
reduziu a força de aquisição da população, o
Brasil tem perspectiva de retomada e melhora
da economia e, com isso, crescerá o consumo
de alimentos comprados fora de casa, como os
salgados. Conforme o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísica (IBGE), 35% dos brasileiros querem retomar seus gastos com entretenimento, categoria que inclui a alimentação
fora de casa. Elementos como o surgimento
de embalagens mais práticas também potencializam o consumo.

requer mais investimentos, mas acompanha
maior diversidade de produtos e redução de
desperdícios – tanto de recursos quanto de
tempo. Entre as variedades encontradas estão
os salgados prontos congelados, cuja fabricação
possibilita itens à base de carnes, aves, peixes e
vegetais, massas e salgados para festas.
Datas comemorativas e produtos com fins
especiais têm um importante impacto no volume de demanda desses negócios. Festas de
final de ano e Páscoa são as que mais impulsionam as vendas, especialmente para aqueles
de micro e pequeno portes, de acordo com
dados do Sebrae.

Facilitando a produção
O processo manual de produção dos salgados ainda é bastante presente na indústria. No
entanto, a demora, falta de garantia de qualidade, gastos elevados de produção, diminuição do
lucro e a redução da higiene acabam afetando
os negócios e frustrando o consumidor final.
Assim, a tendência que deve ser seguida pelos
empreendedores é da aquisição de máquinas,
com opções incluindo masseiras, modeladoras
e empanadeiras, entre outras. A metodologia
Datas comemorativas para os pequenos negócios
Festas de
final de ano

72%

Dia das Mães

17%

Festa Junina

14%
13%

Dia dos Pais
Black Friday

2%

0%

20%

14%
12%

Sim, sem
glúten

25%

Dia das
Crianças

79%

Sim, com redução ou
livres de açúcar (Diet)

44%

Dia dos
Namorados

Não
Sim, sem
lactose

58%

Páscoa

Salgados diferenciados

40%

60%

80%

10%

Sim, com redução
de gordura

4%

Sim, para vegano

3%

Sim, para
vegetariano

3%

Sim, livres de
gordura trans

2%

Sim, com redução
ou livres de sódio

2%

0%

20%

40%

60%

80%
Fonte: Sebrae, 2017
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capacitação

Conclusão de

mais um ciclo
Larry Silva/Agas

A

pós seis meses de trabalhos intensos, a Agas formou 94 novos gestores por meio do seu curso
livre de Gestão em Supermercados (GES). As
atividades contaram com turmas nas cidades
de Capão da Canoa, Porto Alegre e Soledade
durante o segundo semestre de 2018, contribuindo para o desenvolvimento de alunos com
papéis de liderança nas empresas supermercadistas de cada região. O projeto ofereceu módulos jurídico, de RH, marketing, operação de
loja, financeiro e administrativo, com o objeti-

vo de agregar conhecimentos importantes para
a gestão dos negócios no varejo.
Capão da Canoa teve sua cerimônia de formatura em 30 de outubro, na Casa de Cultura
Erico Verissimo. O instrutor Salvador Fraga foi
o paraninfo dos 23 graduandos, que homenagearam a professora Aurelise Braun e tiveram como
orador Júlio Henrique Jarzynski Filho. A turma
representa a segunda oportunidade em que a Agas
promoveu a iniciativa por completo no litoral – a
cidade de Osório recebeu o curso em 2015. Para o
graduado Samuel Melo Erling, trainee do Comercial Samy, o GES contribuiu por apresentar um
modo prático de todos os processos compreen-

Capão da Canoa: turma de 23 graduados vai
auxiliar na gestão dos supermercados que
atendem a mais de um milhão de gaúchos
durante a alta temporada

As turmas de Porto Alegre, Soledade e Capão da
Canoa receberam seus certificados em outubro e
novembro, celebrando um semestre de qualificação
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Rainer Tellini

capacitação

Porto Alegre: troca de
experiências foi um
dos pontos fortes da
capacitação dos 45
alunos, alguns com 20
anos de experiência

Maurício Orsolin

Soledade: aulas com
enfoque na prática e
linguagem de chão de
loja com instrutores
experientes no ramo
supermercadista

didos em um supermercado, sem focar apenas na
teoria. “Estamos revendo ferramentas que aplicamos e as que não aplicamos. Conseguimos agora
realizar melhores cálculos de demanda para fazer
compras mais assertivas”, conta.
Na capital, os 45 alunos da turma receberam o
diploma em cerimônia festiva no Grêmio Náutico União, com a presença do presidente da Associação, Antônio Cesa Longo. O grupo teve como
paraninfo Airton Dória, homenageando a professora Angelita Garcia e contando com Priscila
Reinheimer como oradora da classe. Conforme o
graduado Heitor Nicolini, da Banca 12 Armazém
de Produtos Naturais, chamou a atenção a troca
de experiências com pessoas que tinham mais de
20 anos de empresa. Ele desenvolveu um trabalho
voltado à prevenção de perdas. “Mudamos praticamente todo o setor de compras, como consequência, e isso resultou em melhores negociações
e mais bonificações e brindes”, admite.
Já Soledade tornou-se a 36ª cidade a formar
gestores após o lançamento do curso, em 2008.
O grupo do interior do Estado teve a última cerimônia, realizada em 28 de novembro no Clube
Comercial Soledade. O vice-presidente da Agas
Sérgio Zaffari, o coordenador de capacitação,
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Francisco Brust, e o prefeito de Soledade, Paulo
Cattaneo, participaram da formatura. O instrutor Rogério Machado foi escolhido como paraninfo, enquanto Salvador Fraga recebeu as homenagens da turma de 26 formandos. Oradora
do grupo, Josiani Balbinot compartilha que a solenidade coroou a jornada de 25 encontros com
a certeza de dever cumprido. “O evento foi um
marco de uma conquista, sinônimo do grande
aprendizado que tivemos em nossa vida profissional e pessoal e que levaremos sempre conosco”, disse a gerente de Compras da Cooperativa
Mista Tucunduva. Percorrendo 700 quilômetros
para os encontros semanais às quintas-feiras, Josiani acredita que o sucesso do curso fez valer o
esforço despendido. “Tivemos muito intercâmbio de experiências e percebemos que todos os
colegas têm de alguma forma uma história em
comum no ramo do varejo. Agora levamos também conhecimento para ser aplicado em áreas
de gestão de pessoas, finanças, estoque e demais
setores importantes”, relata.
O paraninfo Rogério Machado viveu um
sentimento de realização. “O professor se move
pela vontade de melhorar a vida das pessoas,
levando a elas conhecimento. Assim, o que a
gente sabe vai adiante e se alia à vivência dos
outros nas empresas”, comenta. Instrutor com
experiência como executivo do Carrefour e do
Grupo Pão de Açúcar, Machado sempre leva
uma versão “pé no chão” do trabalho no setor,
para que os alunos se sintam mais confortáveis,
aprendam melhor e apliquem as lições na prática, sabendo que resultados esperar.
Para o próximo ano
Em 2019, a Agas já tem suas sedes definidas
para o GES. Santa Maria e Porto Alegre receberão os alunos mais uma vez, enquanto Pelotas
estreia como local de aula. O início do curso está
previsto para 26 de março na capital, 10 de abril
em Pelotas e 25 de abril em Santa Maria. As aulas têm duração de oito horas e os endereços em
que os encontros irão acontecer serão confirmado pela Associação. Para obter mais informações,
incluindo inscrições e consulta de valores, é possível entrar em contato pelo e-mail ges@agas.
com.br ou do telefone (51) 2118-5230.

Fornecimento

qualificado
©iStock.com/Ales-A

O

Programa Juntos para Competir, realizado
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RS)
e Federação da Agricultura do Rio Grande do
Sul (Farsul), em parceria com a Agas, continuará suas atividades até o ano de 2020.

Um total de 250 produtores rurais já foram
qualificados por meio de oficinas, workshops,
consultas e seminários sobre táticas agrícolas
durante um trabalho de dois anos, iniciado
em maio de 2017. Produtores da Região Metropolitana, Vale do Sinos, Caí e Paranhana,
Serra e Vales do Rio Taquari e Rio Pardo
ampliaram seus conhecimentos quanto aos
usos e ocupação de propriedades, aspectos
ambientais e de segurança do trabalhador,
planejamento das unidades de produção,
rastreabilidade e métodos de conservação e
higiene. Em novembro de 2018, a iniciativa
finalizou a etapa de Boas Práticas Agrícolas
(BPA), principal atividade do programa e que
aborda as propriedades rurais a fim de integrar o sistema de produção a uma realidade
de desenvolvimento mais responsável, justa
e eficiente. Todos os participantes tiveram a
análise de 100% dos aspectos da Cartilha do
BPA de sua propriedade rural e receberam o

Projeto realizado em parceria com a Associação
procura qualificar a produção e a comercialização de
frutas, legumes e verduras
REVISTA AGAS
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capacitação
Programa sintoniza
os interesses de
três elos na cadeia
de abastecimento:
produtor rural,
varejista e
consumidor final

Manual de Boas Práticas Agrícolas personalizado. Além disso, foi realizada a entrega do
certificado de qualificação para aplicação das
regras aos produtores.
De acordo com o técnico e engenheiro
agrônomo do Sebrae André Bordignon, a sequência do projeto está garantida. “Haverá a
admissão de novos participantes e o programa
conta com investimento de R$ 1 milhão garantido para o próximo ano, além da aprovação para o ciclo 2019/2020”, relata.
O próximo ciclo de qualificação, que também é supervisionado pela gestora do Sebrae
Lissandra Monza e o coordenador de formação profissional rural do Senar, Umberto de
Moraes, contará também com as regionais Sul
(Pelotas) e Norte (Passo Fundo e Erechim).
As atividades são ministradas por profissio-

Capacitação terá
continuidade nos
próximos dois anos,
mantendo a
parceria entre
as entidades que
incentivam as boas
práticas agrícolas
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nais das entidades comprometidas, além de
colaboradores da Fundação Agrícola Teutônia
e consultores credenciados.
Para Everton Kremer, produtor de hortifrutigranjeiros em Feliz, na região do Vale do
Caí, o curso é de suma importância. “É muito
importante compreendermos o que precisamos
para estar em dia com nossas obrigações e oferecer um produto de qualidade ao consumidor
gaúcho”, compartilha. Há 15 anos atuando no
setor junto ao negócio de família, que atende
redes de supermercados, Kremer acredita que
o projeto possibilita também a melhora da relação com os comerciantes. “Como a nossa
mercadoria é altamente perecível, aprender a
conservá-la e a valorizar o trabalho feito diante
da cadeia de distribuição envolvida é benéfico
para todos”, afirma o produtor.

calendário promocional (Páscoa, Mães e Noivas)

Momento de presentEar

©iStock.com/Moorefam

P

reparar o supermercado para a Páscoa, que neste
ano será no mesmo dia do feriado de Tiradentes,
em 21 de abril, requer estratégia e organização,
de forma a chamar a atenção dos consumidores. Outra data que abre muitas oportunidades
para os varejistas é o Dia das Mães, em 12 de
maio, por meio de mimos que representem todo
carinho e afeto por aquela que se dedica a cuidar e
proteger os filhos de forma incondicional. O calendário promocional desta edição também se estende às noivas, que são lembradas ao longo do
mês de maio, com itens para o enxoval presente
no sonho de concretizar o casamento, em meio
a promessas de amor eterno.
Para obter melhores resultados nessas datas, o
consultor Airton Dória afirma que o planejamento é o ponto de partida de qualquer ação. “É determinante envolver os fornecedores, para viabilizar
o suprimento dos produtos em quantidades e em
prazos hábeis para exposição e venda.” Ele também sugere uma negociação antecipada, pautada
numa programação de entrega e de pagamentos.

Em termos de loja, a definição de um espaço com uma exposição diferenciada e bem
sinalizada pode facilitar a comercialização aos
clientes. “A eventual publicação destacada de
ofertas em encartes comunica e impulsiona as
vendas de forma dirigida”, garante o mestre em
Administração. Complementa ainda essa etapa, segundo ele, a necessidade dos gestores em
dar ciência às equipes de colaboradores. “Dessa
forma, os trabalhadores tomam conhecimento
das promoções e orientam quem precisa de ajuda, no caso de terem que auxiliar numa compra
desejada”, completa.
O acompanhamento e o controle das vendas,
conforme Dória, são instrumentos que devem
estar presentes, para retroalimentar as estratégias
anteriormente estabelecidas. “Pode-se fazer uma
ação de pesquisa diretamente nas proximidades
do espaço destinado para exposição diferenciada”, propõe o consultor da Agas. E completa:
“O próprio controle de estoques realizado a
partir do respectivo inventário, pautado numa
Curva ABC, complementa essa informação e as
possíveis ações corretivas”.
A efetividade do planejamento, segundo o
especialista, depende do diálogo periódico dos
gestores com suas equipes, em reuniões de 10
minutos. “A falta ou a deficiência na comunicação ainda continua sendo um dos entraves nas
relações humanas”, alerta. O profissional reforça que as lideranças devem destacar a importância do momento comemorativo e o peso das
ações promocionais realizadas pela empresa,
para impulsionar as vendas aos clientes.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de
Chocolates, Amendoins e Balas, a produção de
chocolates no país ultrapassa 9 mil toneladas
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anote aí! (centro de distribuição)

Estoque e
distribuição
Fonte consultada: gerente de Logística da Sul CD, Claudio Corrêa

Criado para receber, armazenar
e distribuir produtos e materiais,
o Centro de Distribuição (CD)
auxilia na organização dos
processos logísticos
INDICADORES

Controle e avaliação

©iStock.com/ kukai

Atendimento aos pedidos, rotatividade, desempenho do inventário, custos de
movimentação e armazenagem de materiais
e produtividade são alguns indicadores que
devem ser acompanhados para garantir a
eficiência dos serviços. Eles fornecem de
maneira pragmática uma visão das fortalezas,
fraquezas e, principalmente, da performance
operacional. Alguns deles serão apurados
diariamente, outros ocasionalmente a cada
evento e outros mensalmente. Defina a
frequência a partir do tempo adequado para a
tomada de decisão, diante de um desvio em
relação à meta. A avaliação periódica garante
ajustes na rota em prol da maior eficiência.
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TECNOLOGIA

Prazo de validade

Além da quantidade física, o shelf
life do produto deve ser acompanhado com
a mesma frequência. Também conhecido
como prazo de validade, ele indica a vida útil
de determinado item na prateleira ou se algo
é perecível. Faz-se um cálculo do tempo que
uma fruta ou verdura, por exemplo, consegue se manter fresca e saudável na gôndola.
O processo começa na data de fabricação, levando em consideração as fases de
produção, os ingredientes utilizados e as
condições de transporte, armazenamento
e higiene. Também se verificam as condições da embalagem usada para acomodar
o produto. Gerir bem o shelf life faz parte do
cumprimento de normas relacionadas à segurança dos alimentos e garante a qualidade
do que é oferecido aos clientes.

PLANEJAMENTO

Funções e gerenciamento
O Centro de Distribuição é importante para atender
à demanda de vendas no menor prazo possível, quer seja
para abastecer lojas de uma rede ou atender clientes
diversos. Ele serve para garantir capacidade elástica de
compra, obtenção de descontos quantitativos, equalizar
envio de produtos de acordo com a comercialização,
evitando excessos de estoque nas unidades.
Para fazer uma gestão de CD eficiente é necessário um
Sistema Operacional que possua gerenciador de estoques
(WMS), um plano operacional bem elaborado das atividades
diárias e cumprir procedimentos operacionais padrão
(POP). O gestor também deve conhecer as atividades, ser
participativo e ter influência sobre a equipe.

© iStock.com/Garsya

GESTÃO

Melhoria contínua
Os supermercadistas podem garantir a melhoria contínua
dos processos agregando gestão aos indicadores e buscando corrigir
erros, estudar e implantar processos que propiciam aceleradores
produtivos e efetivos. O uso da tecnologia pode auxiliar os varejistas
na localização dos produtos e shelf life das mercadorias. Quantidades
a serem recebidas, produzidas e reabastecidas dependem de
um bom gerenciamento de CD. Os Procedimentos Operacionais
Padrão (POP) devem ser testados e verificados com frequência
para não ficarem obsoletos. Ter resiliência e muita persistência será
fundamental para a conquista dos objetivos traçados.

ORGANIZAÇÃO

Inventário eficiente

©iStock.com/Mapodile

Os estoques devem receber atenção
constante. No varejo, alguns produtos devem ser
verificados diária, semanal e mensalmente, de acordo
com a procura nas lojas. Fazer um inventário cíclico
ajuda no acompanhamento do mix.
Defina classes ou famílias de mercadorias para
descrever o fluxo de cada item de
forma parcial e periódica durante
o ano. A sazonalidade da operação
e dos mantimentos também deve
ser levada em consideração para a
definição desse calendário. Assim,
mantém-se a organização, sem
precisar de uma grande mobilização
de pessoas do supermercado para a
execução dessa atividade.
PROTEÇÃO

Acesso e segurança
O acesso para o CD também é um quesito a ser levado em
conta. A área de entrada e saída precisa contemplar que os veículos
fiquem totalmente protegidos. As portas devem fornecer segurança,
além de auxiliar no processo de expedição e recebimento de mercadorias. A proteção pode ser feita com o uso de eclusas na portaria,
constituídas de portões duplos internos travados que impedem o ingresso sem identificação. Por meio desse sistema, aumenta o controle
de acesso físico para pessoas, veículos ou objetos. Elas fornecem uma
maior segurança para quem chega e sai do local, pois o portão interno
só deverá ser aberto pelo profissional de segurança com a certeza de
que todos estão autorizados a entrar ou sair do espaço.

PESQUISA

Estrutura e
custos

Para definir onde montar um CD
deve-se pensar em questões
como tráfego, proximidade de
fornecedores, distância e trajetos
a serem percorridos, além de
uma estrutura que atenda às
suas necessidades. Verifique os
custos antes de decidir construir
do zero ou adaptar uma área
que sirva aos seus propósitos.
Definir a metragem, a altura do
pé-direito e o desenho operacional
é premissa para se partir em
busca do espaço ideal. Prefira
uma área próxima ao centro
do raio de atuação das regiões
de vendas ou lojas, o mais
próximo possível de avenidas
que comportem movimentação
e trânsito de veículos pesados.
Devem ser considerados ainda a
fluidez do local escolhido, praças
de pedágio e o valor deles. Outro
ponto a ser analisado são as
restrições para construção de
prédios comerciais e o limite
de altura. A geologia da área
escolhida também deve ser
estudada. Pedras grandes e
terrenos alagadiços não são boas
escolhas, pois exigem maiores
gastos construtivos.
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Acervo Pessoal

legislação
LUIS ANTONIO DOS SANTOS Consultor fiscal, integrante da Equipe
Técnica da CCA Bernardon, Consultoria Contábil e Tributária

ICMS/ST: restituição ou

complementação

A
Desde 19 de outubro
de 2016, data da
referida decisão do
STF, os contribuintes
podem requerer
a restituição do
imposto recolhido
a maior, a título de
substituição tributária
do ICMS, sempre
que a base de
cálculo efetiva
da operação for
inferior à presumida.
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decisão do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 593.849-MG, reconheceu o
direito do contribuinte substituído de recuperar
o valor do ICMS Substituição Tributária pago a
maior, com esteio na seguinte tese jurídica:
“É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
– ICMS pago a mais no regime de substituição
tributária para frente, se a base de cálculo efetiva
da operação for inferior à presumida”.
Assim, desde 19 de outubro de 2016, data da
referida decisão do STF, os contribuintes podem
requerer a restituição do imposto recolhido a
maior, a título de substituição tributária do ICMS,
sempre que a base de cálculo efetiva da operação
for inferior a presumida.
A base de cálculo da substituição tributária
que foi considerada definitiva pela Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.851-AL, agora, com a
nova decisão do STF, passa a ser provisória, possibilitando aos contribuintes requererem ao fisco a
restituição do ICMS Substituição Tributária pago
a maior, sempre que o valor de venda ao consumidor for inferior ao valor da base de cálculo presumida, através da Margem de Valor Agregado ou
valores de referência/pauta, previstos para alguns
seguimentos de produtos sujeitos ao ICMS/ST,
pago pelo substituto tributário.
Diante disso, o Estado do Rio Grande do Sul
publicou a Lei nº 15.056/17, no dia 28 de dezembro de 2017, determinando a restituição do ICMS

ST pago a maior, assim como a complementação
deste imposto, quando o valor calculado nas vendas realizadas a consumidor final for maior que a
base presumida. Contudo, a implementação desta
nova sistemática depende da vigência da regulamentação da referida lei.
No dia 7 de novembro de 2018, foi publicado o Decreto nº 54.308/18, seguido da Instrução
Normativa RE nº 48/18, que regulamentaram a
referida Lei nº 15.056/18, para vigorarem a partir de 1º de janeiro de 2019, determinando que
o contribuinte “varejista” ou “não varejista”, que
realizar vendas a consumidor final, efetue uma
apuração extra, de modo que apenas o valor a recolher, ou a restituir, venha a compor os campos
relacionados à apuração da GIA e da Escrituração
Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI.
Considerando que a forma dessa apuração
especial está vinculada ao SPED, os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, por não
estarem obrigados à Escrituração Fiscal Digital
e nem à entrega da GIA, não foram alcançados
pela referida regulamentação nem estão obrigados à restituição ou à complementação do ICMS
Substituição Tributária.
Salienta-se que os registros e ajustes das restituições ou complementações do ICMS/ST são
obrigatórios, a partir de 1º de janeiro de 2019, para
os varejistas e não varejistas da categoria geral, porém para os da categoria do Simples Nacional não
há essa obrigatoriedade, nesse momento.

Divulgação/Abrappe

microfone
Carlos Eduardo Santos Presidente da Associação
Brasileira de Prevenção de Perdas (Abrappe)

Prevenção de perdas é

geração de lucro

O
“Mesmo quando o
cenário de vendas é
bom, a prevenção de
perdas pode gerar
um lucro maior,
convertendo ganho
de margem em
redução de preço”
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segmento supermercadista continua sendo o
mais afetado nos resultados de perdas do varejo brasileiro, em razão da variedade de mix de
produtos existentes nas lojas, e principalmente pela participação de produtos perecíveis que
contribuem com praticamente 36% das perdas
totais, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Analisando a série histórica da pesquisa de perdas da Abras, em
praticamente todos os anos o índice de perda foi
maior que a margem obtida pelo setor.
De um lado temos um cenário de risco. As
perdas são o vilão de redução das margens, tornando as empresas menos competitivas e impactando na formação de preço dos produtos.
Porém, existe uma corrente mais positiva que
prefere entender a prevenção de perdas como
uma oportunidade para se aumentar a rentabilidade. Quando a venda não acontece, as empresas
buscam equalizar as despesas para atingir o lucro
desejado. Mesmo quando o cenário de vendas
é favorável, a prevenção pode gerar um lucro
maior, pois o ganho de margem obtido pela redução das perdas pode ser convertido em parte
na redução do preço de venda dos produtos.
Segundo pesquisa realizada pela Abras em
2018, o índice de perdas totais dos supermercados foi de 1,82%, sendo 0,65% referente a perdas conhecidas (quebras operacionais) e 1,16%
referente a perdas desconhecidas (perdas de inventário). Considerando o faturamento total do

setor em 2017, de R$ 353,2 bilhões, conforme
dados extraídos da mesma entidade, o volume
total das perdas totais para este setor em 2017
foi de R$ 6,4 bilhões.
As quebras operacionais representaram um
prejuízo ao varejo supermercadista em 2017 na
ordem de R$ 2,3 bilhões e são a principal causa
geradora de perdas do setor. Praticamente todos
os departamentos internos atuam de forma direta ou indireta em suas causas e seu gerenciamento está relacionado ao nível de maturidade na
gestão dos processos em toda a cadeia. Embora
seja a causa mais representativa, é a que permite
gerar resultados de curto prazo, pois são variáveis
de controle interno, isto é, com a implementação
de um melhor controle nos processos é possível
obter resultados quase que simultâneos.
O vencimento é a principal causa das quebras
operacionais. A Abras informa uma participação
média de 27,6% sobre o volume de quebras, perfazendo um valor total de R$ 639 milhões que
foram descartados para o lixo em 2017 antes da
possibilidade de serem vendidos, seja pelo preço
referência ou pela aplicação de markdown. A causa raiz pode estar relacionada a apostas comerciais
que não deram certo e geraram excesso de estoque, assim como produção interna acima da capacidade de demanda ou recebimento de produtos
muito próximo da validade. Um bom diagnóstico, combinado com a implementação de uma boa
prática, pode reduzir significativamente as perdas.
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impressa ou totalmente digital.
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alinhados às demandas de cada organização.
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Presidente

Conselho Superior

Gilberto José Cremonese / Santa Maria

Antônio Cesa Longo / Bento Gonçalves

Ademar Pedro Cappellari / Porto Alegre

Tiago Zaffari / Passo Fundo

Ana Saling / Santa Rosa

Vinicus Righi / Santana do Livramento

Vice-Presidentes

Cláudio Ernani Neves / Jaguarão

Cláudio Zaleski / Horizontina

Augusto de Césaro / Esteio

Lindonor Peruzzo / Bagé

Joel Erling / Balneário Pinhal

Ezequiel Stein / Igrejinha

José Luiz Righi / Santana do Livramento

Carlos Alberto Bucker / Ibirubá

Cláudio Zaffari / Porto Alegre

Santo Assis Beltrame / Santa Maria

Nelson Sebben / Espumoso

Patrique Nicolini Manfroi / Bagé

Ugo Dalpiaz / Osório

Eduardo Vilella Neves / Jaguarão

Sérgio Zaffari / Passo Fundo

Ismael Becker / São Leopoldo
Representantes

Michael Reis / Rolante

Diretores

Ademir Fávero / Erechim

Carlos Ely / Porto Alegre

Alceu Maggi Borges / Cachoeirinha

Paulo Fernando Pfitscher / Porto Alegre

Amaury Andre Feron / São Luiz Gonzaga

Ademir José Gasparetto / Viamão

Ardi Deloi Muller / Taquara

Antônio Alberto Righi / Santana do Livramento

Arlei José Karpinski / Getúlio Vargas

Antônio Ortiz Romacho / Gravataí

Arthur Ribeiro Sobrinho / Soledade

Cláudio Schwerz / Cruz Alta

Celso Miller / Santa Cruz do Sul

Jaime José Andreazza / Caxias do Sul

Cláudia Sonda / São Paulo

Jairo Libraga / Santa Maria

Danilo Tiziani / Porto Alegre

José Reni Milanezi dos Santos / Imbé

Davi Treichel / Pelotas

Leonardo Taufer / Lajeado

Gastão H. Weinert / Santo Ângelo

Lindonor Peruzzo Júnior / Bagé

Helvio Debona / Sarandi

Manuel Ademir Pereira / Viamão

Ismael Ali Baklizi / Uruguaiana

Matheus de Aguiar Viezzer / Canoas

Leandro Alberto Rheinhermer / Carazinho

Diretores

Pedro Jacó Schneider / Ivoti

Luiz Antônio Oliveira / Alvorada

Adriana Ribeiro Ortiz / Gravataí

Raymundo Renero Beltrame Neto / Santa Maria

Luiz Brandão / Santiago

André de Césaro / Esteio

Matheus Tischler / Cachoeira do Sul

Arthur Bolacell / Porto Alegre

Conselho Fiscal

Rodrigo Marin / Guaporé

Bruno Delazari Lang / Porto Alegre

Cesion do Nascimento Pereira / Capão da Canoa

Rosane Ávila Roxo / Camaquã

Denise Paolazzi / Gravataí

Luiz Carlos Carvalho / Rio Grande

Rudi Nei Schneider / Panambi

Guilherme Viezzer / Canoas

Olirio Bortolon / Vacaria

Tania Maria Ampessan Fochesato / São Marcos

Mathias Rolf Schneider / Ivoti

Franck Flamarion Muller / Taquara

Marili Mombach / Montenegro

Raquel Schramm Beltrame / Santa Maria

Jacinto da Luz Machado / Porto Alegre

Daniel Lenz / Venâncio Aires

Roberta Cristine Barreto / Eldorado do Sul

Sandro Formenton / Canoas

Sergio Copetti / Santa Maria

Samuel Melo Erling / Balneário Pinhal

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
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Fernando De Césaro / Farroupilha
Ezequiel Longo / Marau
Renan Figueiredo Martins / Guaíba
Agas Jovem
Presidente
Patrícia Machado / Porto Alegre
Vice-presidente
Luiz Antônio Pereira / Viamão

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

