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boas práticas O desenvolvimento do RH para aprimorar processos seletivos

ranking agas Setor cresce 5,2% em 2018 e premia lojas com melhores desempenhos

especial
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setor de supermercados recebe diariamente 4 mi-
lhões de gaúchos em suas lojas no Rio Grande do 
Sul, e está presente em 100% dos municípios do 
Estado. A vida do consumidor passa pelos corre-
dores de nossas lojas, é lá que ele busca o alimento 
que atenderá a sua família, e justamente por isso 
somos essenciais ao desenvolvimento da econo-
mia. Ficamos positivamente impactados com os 
números do Ranking Agas 2018, nossa tradicional 
pesquisa que neste ano ouviu 245 supermercadis-
tas, oriundos de 114 municípios e dos mais dife-
rentes recantos, formatos e tamanhos. Os núme-
ros são positivos e apontam para um crescimento 
nominal de 5,2%, com um faturamento total de 
R$ 31,7 bilhões no RS.

Embora haja regulamentações a serem elimi-
nadas ou melhoradas em nosso país, como é o 
caso dos Menores Aprendizes, o setor supermer-
cadista gaúcho é porta de entrada para pelo me-
nos 25% dos trabalhadores de primeiro emprego. 
Somos intransigentemente favoráveis à proteção 
dos direitos das crianças, mas entendemos que a 
idade de 14 anos já seria suficiente para que um 
jovem iniciasse sua vida profissional. Os melhores 
gerentes de supermercados, e mesmo alguns co-
legas empresários, iniciaram como empacotado-
res ainda muito jovens. Hoje, o setor supermerca-
dista gaúcho emprega quase 100 mil gaúchos que 
levam renda para suas casas a partir de atividades 

desenvolvidas no segmento. A Agas não para de 
procurar formas de qualificar essa mão de obra, 
e hoje capacitamos mais de 5 mil pessoas por ano 
nas áreas de gestão e operação.

Quatorze foram as empresas homenageadas 
pelo Ranking Agas 2018, a partir de critérios de 
crescimento, destaque em vendas, empregabilida-
de e desenvolvimento das redes de negócio. Mas 
a grande homenagem deste evento fez alusão ao 
supermercadista-modelo, que é líder, engajado 
com sua comunidade, bem-visto pelos fornece-
dores e colaboradores e admirado por sua família 
e amigos. Após décadas premiando empresários 
de outros segmentos no Carrinho Agas, homena-
geamos os supermercadistas mais admirados pe-
los colegas, e ninguém melhor que o inesquecível 
Marcello Zaffari para personificar essa simbolo-
gia. Os nomes dos agraciados nesta primeira edi-
ção são: para a Região Metropolitana, o patriarca 
da família Gecepel, Jacy Pfitscher; para o interior, 
Antônio Righi, um dos responsáveis pelo sucesso 
dos 50 anos de história do Righi Supermercados. 
Encerrando as homenagens, distinguimos Zefiro 
Giassi, que segue visitando suas 15 lojas e acom-
panhando diariamente o relatório de vendas de 
cada unidade. Que tenhamos mais noites de emo-
ções e de troca de informações, como no Ranking 
Agas 2018. Que sigamos ampliando nossa força e 
seguindo exemplos grandiosos!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Drauzio Varella, médico oncologista, cientista e escritor

Antônio Drauzio Varella, ou somente Dr. Drauzio. Homem 
de fala mansa e de conhecimento imenso. Quando 
o assunto é saúde pública, é uma das autoridades 

médicas mais respeitadas do país. Médico oncologista, 
cientista e escritor, ganhou notoriedade nacional depois 

de contar no livro Estação Carandiru sua experiência 
como médico voluntário, a partir de 1989, na Casa de 

Detenção de São Paulo, onde realizava atendimento de 
prevenção da AIDS. O especialista em saúde esteve na 
ExpoAgas 2018, quando concedeu a entrevista a seguir 

para a Revista Agas. 

Fotos: Carlota Pauls
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“Os transtornos 
mentais ganham 
importância a partir 
de agora, porque 
vivemos numa 
condição de pressão 
o tempo inteiro. Você 
acorda e 
já olha o celular, 
pega um trânsito 
caótico e trabalha o 
dia inteiro.” 

Como conciliar saúde e a correria do dia a dia?

Difícil. Toda a vida moderna conspira contra. 
Temos uma população cada vez mais obesa e 
cada vez mais sedentária. São dois fatores ruins. 
Não podemos ser sedentários porque o corpo 
humano não foi feito para ficar parado, e tam-
bém não podemos comer tudo o que nos ofere-
cem. Soma isso ao dia a dia, em que não temos 
tempo para exercício, de irmos em casa na hora 
do almoço, enfim, é complicado. Precisamos 
encontrar maneiras de cuidar da saúde, pois es-
ses fatores levam ao infarto.

Como encontrar tempo para praticar 
atividade física?

Eu encontrei tempo para correr às 5 horas da 
manhã. Certas pessoas não conseguem nem 
pensar em acordar mais cedo. É uma questão 
de se definir as próprias prioridades. Você tem 
que se fazer a pergunta: o que é mais importante 
na vida? Você tem que levar em consideração o 
seu corpo, pois depende dele para tudo. Isso não 
pode ficar relegado a terceiro ou quarto plano. 
Na verdade, nosso bem-estar tem que ser priori-
dade em relação ao resto.

Qual a importância da saúde mental hoje?

A Organização Mundial da Saúde calcula que 
agora, nesta década de 20, nós vamos ter a de-

pressão como a principal causa de afastamento do 
trabalho. Então, os transtornos mentais tem uma 
importância absurda e agora ainda mais. Porque 
nós vivemos numa condição na qual não fomos 
selecionados na evolução, que é ser pressionado o 
tempo inteiro. Você acorda e já olha o celular, tem 
hora para chegar, pega um trânsito caótico, você 
fica aflito e trabalha o dia inteiro. Todo mundo é 
pressionado o tempo todo e é difícil encontrar um 
equilíbrio nesta balburdia psicológica.

Temos o hábito de tratar a doença quando 
deveríamos preveni-la. Como mudar isso?

Prevenir é fundamental, se isso não acontecer o 
sistema de saúde vai quebrar. Quando os proble-
mas eram resolvidos com vacina, você imunizava 
e resolvia o prolema. Vacina custa barato. Hoje as 
doenças são outras, elas são crônica-degenerativas, 
muito caras de tratar. Imagine que se você ganha 
peso, pode desenvolver diabetes e hipertensão e 
começar a ter as consequências dessas doenças, 
como: ataques cardíacos, derrames, insuficiência 
renal e amputações, diálise. Para mim, os Esta-
dos Unidos são o melhor exemplo. Eles gastam 
18% do PIB em saúde, valor que corresponde ao 
PIB brasileiro. Quanto deveria viver um norte-
americano? Uns 120 anos, mas não: eles vivem 78 
anos, em média. Quem nasce em Santa Catarina 
vive mais. Não é com dinheiro que você resolve a 
saúde. É claro que dinheiro é fundamental, mas é 
com educação e prevenção. 

TexTO: Micheli Aguiar

viva voz

A ViDA moDernA ATuA

ConTrA A sAúDe
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Como é promover saúde em um estado como o 
rio Grande do sul? 

Quanto menos recurso você tem, menor é a 
sua capacidade de adaptação. Ter uma casa mais 
fria, sem calefação, deixa você mais exposto a 
uma série de problemas, especialmente os res-
piratórios. O maior problema dos gaúchos é 
o fumo. O Rio Grande do Sul é o estado que 
mais fuma no Brasil. Na minha geração, 60% 
dos maiores de 15 anos fumavam. Hoje, não 
chega a 10%. Isso é um avanço grande. O Rio 
Grande do Sul ficou para trás.

Você aceitaria ser ministro da saúde?

Não. Porque eu não sou administrador. Você 
tem que conhecer a administração pública pro-
fundamente. Não basta você ter ideias. Você 
precisa achar uma jeito para fazer com que es-
sas ideias cheguem lá na ponta e que beneficie a 
população. É preciso ter um programa de esta-
do para a Saúde.

Como fazer com que as notícias falsas não se 
espalhem na área da saúde? É possível?

É difícil. Hoje com a internet você fala qualquer 
coisa. Por exemplo, se alguém disser que água 
morna com limão cura uma dezena de doenças, 
a pessoa acredita. Ela vai acreditar nessas coisas 
porque estão oferecendo uma solução fácil. A 
briga é contra a credulidade. Existe uma série 

de sites sérios, de universidades e hospitais, 
mas é preciso ir atrás. Não se pode acreditar 
em sites duvidosos.

estamos perto da cura do câncer?

Não, infelizmente. O que a gente chama de cân-
cer é um conjunto de mais de cem doenças e cada 
uma dessas doenças tem, às vezes, dezenas de sub-
tipos. O câncer de mama, por exemplo. Existem 
mais de 20 subtipos e cada um reage de um jeito 
ao tratamento. Como você vai ter um remédio 
que cura o câncer? Nós tivemos uma pílula que 
dizia curar o câncer. Se você ler no jornal que sur-
giu um remédio que cura o câncer, não acredite, 
porque não é verdade! Isso não é possível acon-
tecer. Nós avançamos muito no tratamento. Até 
chegamos à cura de alguns tipos. Mas dizer que 
um remédio vai ter uma cura igual para todos os 
casos, não existe.  

os cuidados com a estética estão se sobrepondo 
aos cuidados com a saúde? 

De certa forma, as duas coisas estão interligadas. 
Eu vejo hoje meninas lindas com corpos sarados, 
mas fumando. Daí não adianta. O equilíbrio 
é você conseguir ter uma boa aparência e ao 
mesmo tempo um corpo saudável. 

estamos nos encaminhando para sermos um país 
de idosos. estamos preparados para isso?

De jeito nenhum. A questão da taxa de nata-
lidade brasileira é complexa. Hoje, nós temos 
1,8 filho por casal. Para manter uma população 
en número constante é preciso 2,2 filhos por 
casal. Mas esse número engana muito, porque, 
se você analisar uma mulher universitária, ela 
tem 1 filho. Se, por outro lado, for verificar 
a realidade de uma mulher que tem, no má-
ximo, quatro anos de escola, ela tem 4 filhos. 
Nós também temos um problema seríssimo 
de gravidez na adolescência nas faixas menos 
abastadas, enquanto quem tem dinheiro para 
pagar faz um aborto. Como você impede isso? 
Oferecendo métodos eficazes de contracep-
ção. Está aí o DIU de cobre. 

“Nós 
temos uma 
população 

que 
envelhece, 

e o país 
não está 

preparado 
para isso.”
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SorteioS pela plataforma da NfG
a Secretaria estadual da fazenda publicou no diário oficial do 
estado informativo permitindo que as empresas possam realizar 
sorteios utilizando a plataforma da Nota fiscal Gaúcha (NfG). as 
organizações devem atender aos seguintes requisitos: preen-
cher a manifestação de interesse e apresentar os documentos 
solicitados, submetendo-os à receita estadual em prazo hábil 
para aprovação. esses prêmios serão extras aos da NfG. a 
agas está à disposição para auxiliar os supermercados associa-
dos que tenham interesse em levar a iniciativa adiante, de forma 
individual. Consulte o documento na íntegra no site www.agas.
com.br para download.

laNGuiru NaS redeS SoCiaiS 
os Supermercados languiru estão com perfis abertos no 
facebook e no instagram. as redes sociais têm o objetivo 
de comunicar as facilidades e comodidades que os clien-
tes encontram nas lojas. os internautas podem consultar 
informações sobre ofertas, novos produtos, horários de 
atendimento e contatos das lojas, entre outros detalhes. 
da mesma forma, já está no ar uma conta de Whatsapp 
da empresa (51 99955-2048). a ferramenta está sendo 
utilizada para receber perguntas sobre produtos e servi-
ços dos supermercados da cooperativa. o planejamento 
prevê o envio de ofertas personalizadas aos clientes. 

rede ViVo: 
15 aNoS Com promoção 
a rede Vivo Supermercados celebra seus 15 
anos com uma promoção. Serão sorteados 
90 vale-compras de r$ 500 e três carros 
zero km. para participar, é necessário realizar 
compras acima de r$ 50 em qualquer uma 
das lojas nas 16 cidades onde a empresa 
atua. a distribuição dos prêmios será dividida 
em duas datas: o primeiro sorteio acontecerá 
em 3 de agosto, na rede Vivo de itaqui. Já o 
segundo será na rede Vivo de São Gabriel, 
dia 28 de dezembro. o garoto-propaganda da 
campanha de aniversário é o Guri de uru-
guaiana, dessa vez em companhia do seu fiel 
ajudante, licurgo.
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VeNdaS têm alta de 2,5% No paíS
os supermercados brasileiros acumularam, até 
fevereiro, um crescimento real de 2,5% nas vendas 
no acumulado do ano, na comparação com o mesmo 
período de 2018. mesmo apresentando queda em 
relação a janeiro de 2019, o resultado de fevereiro é o 
melhor registrado nos últimos cinco anos. os dados 
são da associação Brasileira de Supermercados 
(abras). a entidade projeta para este ano uma alta 
de 3% nas vendas, mesmo diante do crescimento 
lento da economia e do desemprego em alta. as 
maiores quedas de preço no mês de fevereiro foram 
registradas em produtos como tomate, frango 
congelado, arroz e cebola. as maiores altas foram no 
feijão, na batata e na farinha de mandioca.

NoVo aSuN em eldorado do Sul
em abril, o asun Supermercados ampliou sua rede inaugurando 
mais uma loja em eldorado do Sul, na estrada da arrozeira, nº 10, 
próximo à prefeitura. a unidade número 31 da empresa conta com 
layout moderno e contemporâneo, com 1,6 mil m², sete check-outs, 
75 colaboradores e 48 vagas de estacionamento. o novo ponto 
está equipado com 695 painéis fotovoltaicos da marca BYd, de 
fabricação nacional, gerando energia limpa e uma economia no 
consumo em torno de 40% a 50% na conta de luz. esta é a segun-
da loja da bandeira asun com o sistema. a primeira foi a de Guaíba. 
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Zaffari e BourBoN Card 
Sorteiam milhaS
os cartões Zaffari Card e Bourbon Card distribuirão dois milhões 
de milhas em uma promoção válida até 31 de maio. os portado-
res dos cartões participam automaticamente da campanha, por 
meio da geração de números da sorte a cada r$ 400 em compras 
pagas exclusivamente com eles. Serão sorteados 10 prêmios de 
200 mil milhas cada, sendo que durante os 2 meses de promoção 
haverá a geração de números em dobro, triplo e quádruplo em 
dias específicos. os clientes ainda receberão notificações por 
aplicativo com informações como saldo restante para geração 
de mais chances para concorrer e números gerados na última 
compra. os sorteios ocorrerão pela loteria federal em 5 de junho. 
a ação faz parte do programa fidelidade premium.

GuaNaBara: CruZeiroS pelo BraSil
de novembro de 2018 a fevereiro de 2019, o Supermercado 
Guanabara, de rio Grande, realizou a promoção 5 Cruzeiros 
pelo Brasil com acompanhante, em movimentação que 
garantiu um aumento de 5,6% no tíquete médio em rela-
ção ao mesmo período do ano anterior. foram entregues 
cinco viagens pelo litoral brasileiro, com acompanhante e 
todas as despesas pagas. além disso, foram sorteados 20 
vale-compras de r$ 500 entre os participantes, que sele-
cionaram instituições de caridade para serem beneficiadas 
com prêmios iguais aos seus. No total, foram quase 17 mil 
inscritos. o total em premiações foi de r$ 100 mil.

QuerêNCia aBre 
filial em ereChim
o Supermercado Querência inaugurou em 
12 de março sua primeira filial em erechim, 
localizada na rua léo Neuls, 641, bairro aldo 
arioli. o estabelecimento conta com uma 
área construída de 630 m², estacionamento 
e um mix completo de produtos e amplo 
espaço para compras. Segundo ademir 
fávero, diretor do mercado, o movimento do 
novo espaço tem superado as expectativas. 
os destaques da unidade são os produtos 
de padaria, confeitaria e açougue, além do 
atendimento personalizado com equipe 
treinada e preparada para atender às 
necessidades dos clientes. Qualidade no 
atendimento, comodidade e preços baixos 
são os pilares de atuação.

NoVa edição do 
SáBado Solidário
a terceira edição da Campanha Sábado Solidário 
de 2019 aconteceu em 6 de abril, arregimentando 
centenas de voluntários nos supermercados 
gaúchos. a iniciativa é realizada mensalmente 
pela rede de Bancos de alimentos da fiergs, 
em cerca de 20 cidades do estado. os alimentos 
arrecadados são destinados a 873 entidades 
previamente cadastradas (escolas infantis, 
asilos, associações comunitárias e casas de 
excepcionais, entre outros). a campanha conta 
com a parceria permanente da agas e mais de 
100 supermercados no estado. em porto alegre, 
participam 20 lojas do setor que abrem suas 
portas para os voluntários do Banco de alimentos 
receberem doações.

Super apolo: Carro No dia daS mãeS
os clientes do Super apolo que incluírem o seu Cpf nas notas 
suas compras, poderão proporcionar um dia das mães ainda 
mais especial para as suas famílias. a empresa, com lojas em 
Bento Gonçalves e Garibaldi, disponibiliza aos consumidores a 
campanha Carro novo na garagem, que sorteará um automóvel 
renault Kwid zero quilômetro, no dia 17 de maio, por meio do 
programa Nota fiscal Gaúcha (NfG). a cada r$ 40 em compras, 
os clientes cadastrados na NfG ganharão um cupom para con-
correr automaticamente ao automóvel. a promoção tem o apoio 
da indústria alimentícia orquídea.
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à vista
Calendário de eventos

veíCulo de CapaCitação de olho no Futuro

21/5
JaNtaNdo Com a aGaS

No park hotel morotin, em Santa maria

18/6
JaNtaNdo Com a aGaS em CaxiaS do Sul 
No Sica Gastronomia

26/7 a 28/7
eNCoNtro de diretoria e 
repreSeNtaNteS aGaS em Gramado
*evento exclusivo a convidados

AgendA AgAS

SemiNário SoBre 
eCoNomia CirCular
Economia circular: oportunidade de negócio e solu-
ção ambiental. este é o nome do seminário que se 
realizará em 5 de junho, alusivo ao dia mundial do 
meio ambiente, no auditório mondercil – sede do 
ministério público do rio Grande do Sul, em porto 
alegre. o evento é organizado pelo mp, com o apoio 
e colaboração da agas e outras instituições. o tema 
da sustentabilidade foi escolhido por já ser uma 
exigência nos negócios das empresas, integrando 
os modernos modelos de gestão. a programação 
terá a participação do Supermercado angeloni, um 
exemplo que se tornou case de sucesso com o seu 
programa lixo Zero. entre as participações confir-
madas, estão a secretária ana pellini, do ministério 
do meio ambiente, a promotora annelise monteiro 
Steigleder e o representante do instituto ellen mcar-
thur, diego iritani. 
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StoK CeNter iNauGura 
em CaxiaS do Sul
a Comercial Zaffari inaugurou em Caxias do Sul, 
em 25 de abril, sua maior loja do Stok Center, 
centro de compras no formato de atacarejo que 
prioriza preços baixos e métodos de compras 
com autoatendimento. Construída com 4,2 mil 
painéis solares, a unidade tem a maior usina 
solar do rio Grande do Sul e a maior usina 
sobre telhado do Brasil. localizada no bairro 
Cidade Nova, na rodovia rSC-453 nº 4363, 
sua área de vendas supera 7 mil m², com 448 
vagas de estacionamento, sendo 56 cobertas. 
o investimento foi de r$ 70 milhões, gerando 
150 empregos diretos. São mais de 5 mil itens à 
disposição dos consumidores. 

Cruz alta
27/05
Mix de SuCeSSo para padaria e CoNfeitaria 

instrutor: fabiano Soares 

28/05
orGaNiZação No CoNtrole e reCeBimeNto 
de merCadoriaS

instrutor: Gustavo fauth

29/05
formação de SupridoreS

instrutor: Gustavo fauth

30/05
admiNiStração de eStoQue, armaZeNaGem e loGíStiCa

instrutor: rogério machado

31/05
triButoS fiSCaiS para SupermerCadoS
instrutor: Vanderlei Goulart ou Joni franck

CaChoeira do sul
10/06
formação de CartaZiStaS

instrutor: rainer telini

11/06
formação de empaCotadoreS

instrutor: Salvador fraga

12/06
formação de operadoreS de ChECk-out 
instrutor: Salvador fraga

13/06
formação de açouGueiroS 
instrutor: luiz Carlos Jantzen

14/06
Mix de SuCeSSo para padariaS e CoNfeitariaS
instrutor: fabiano Soares
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Reciclagem de mateRiais plásticos
Nestlé e Veolia, empresa global de gerenciamento de 
recursos, anunciaram parceria no trabalho de coleta, 
classificação e reciclagem de materiais plásticos, com 
ênfase especial em embalagens flexíveis. Os projetos se 
concentrarão em onze países prioritários na Ásia, África, 
América Latina e Europa. A união de forças também ex-
plorará tecnologias para estabelecer modelos viáveis de 
reaproveitamento. A meta da Nestlé é aumentar o conte-
údo reciclado de suas embalagens de água engarrafada 
para 35%, e das embalagens totais de seus produtos 
para 15%, até 2025.

empResas Randon anunciam sucessão
O atual vice-presidente da Diretoria 
Corporativa das Empresas Randon, 
Daniel Randon, vai assumir a posi-
ção de CEO, sucedendo ao irmão 
David, que deixa o cargo ocupado 
desde 2009 e tomará posse como 
presidente do Conselho de Adminis-
tração. Alexandre Randon ocupará a 
vice-presidência. As mudanças serão 
confirmadas no dia 8 de maio, em 
reunião do Conselho. A sucessão, 
segundo os acionistas controladores 

da companhia, é um processo natural na governança da 
Randon. Com 42 anos de idade, Daniel é um dos cinco 
filhos do fundador Raul Randon, já falecido, e ocupou di-
versas posições na empresa em sua trajetória. Em 2019, 
a Randon celebra seus 70 anos.

limppano lança nova pRomoção 
A Limppano iniciou em abril sua nova promoção nacio-
nal no formato Comprou, Ganhou. A cada R$ 10 em 
compras em qualquer esponja de limpeza da marca, o 
cliente ganha R$ 10 em recarga de celular. O objetivo 
é fidelizar os clientes. Para participar, basta cadastrar o 
cupom fiscal no site promolimppano.com.br, baixar o 
aplicativo RecargaPlay e esperar o envio do voucher de 
resgate por e-mail. A promoção vai de até 30 de junho e 
vale para as operadoras TIM, Vivo, Claro e Oi. 

água da pedRa em mídia inovadoRa
A Água da Pedra lançou um projeto de podcast em 
parceria com o treinador Lucas Pretto e com produção 
da Mínima. O programa Sede de Treino traz entre-
vistas com atletas de renome nacional, abordando 
sua história, rotinas de treino, curiosidades, e claro, a 
importância da hidratação. A primeira temporada terá 
sete episódios, indo ao ar toda a sexta-feira. O foco é 
falar com pessoas que praticam esportes, tendo como 
entrevistador um coach também atleta. Os interessa-
dos podem escutar os áudios no Spotify ou nas redes 
sociais da marca.

Jovens debatem a gestão patRimonial
Uma agenda que buscou aproximar a teoria da prática 
marcou o oitavo encontro do Programa de Sucessão 
Familiar Languiru. Foi uma oportunidade para trocar 
informações e conhecer metodologias utilizadas no 
gerenciamento das atividades leiteira, suinícola e 
avícola. As turmas da manhã e da tarde visitaram duas 
propriedades rurais de associados da cooperativa, 
além do aprendizado teórico em sala de aula na Asso-
ciação dos Funcionários. As atividades ocorreram na 
localidade de Linha São Jacó, em Teutônia. 

FRöhlich Recebe ceRtiFicado 
A Fröhlich recebeu da Plastiweber (especialista em 
filmes plásticos e polímeros circulares) o certificado de 
Parceiro do Meio Ambiente 2018. O reconhecimento 
é fruto do uso de mais de 45 toneladas de plástico 
reciclado pela empresa ao longo do ano passado. A 
matéria-prima serviu para produzir os fardos de produ-
tos das marcas próprias da indústria, utilizados durante 
o transporte até os pontos de venda em todo o Estado. 
O montante reciclado contribui para a promoção da 
economia circular, evitando o desperdício de 357 mil 
litros de água e 338 barris de petróleo. 

Jefferson bernardes/divulgação

Éderson moisés Käfer/divulgação languiru
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SurpreSaS 
a caminho

38ª edição da ExpoAgas vai oportunizar a con-
cretização de parcerias para todos os partici-
pantes. Em 2019, a convenção gaúcha terá pa-
vilhão destinado exclusivamente aos estandes 
das empresas, localizadas no térreo, primeiro e 
segundo andares, totalizando 8.500 m² de espa-
ço para a exposição. O evento acontece de 20 a 
22 de agosto no Centro de Eventos Fiergs, em 
Porto Alegre (Av. Assis Brasil, 8787). Além da 
feira de negócios, haverá ainda visitas técnicas 
a varejistas, palestras e oficinas no Centro de 
Aperfeiçoamento Técnico (CAT) e encontro 
de lideranças femininas do setor e espaço Agas 
Jovem. Participantes também poderão concor-
rer a notebooks e um carro zero km em sorteios, 
por cupons ganhos a cada R$ 1 mil em compras 
junto aos expositores.

A ExpoAgas 2019 contará com novo espaço 
na área externa para a sala de imprensa. Super-

mercados, farmácias, padarias, bares e outras 
formas de varejo e atacados têm direito a ins-
crições gratuitas, entre 1º de julho e 16 de agos-
to, para os três dias da ExpoAgas 2019 – for-
necedores associados à Agas garantem presença 
mediante investimento de R$ 30. Após 16 de 
agosto, os valores para varejistas e fornecedores 
variam entre R$ 30 e R$ 150. 

A Nestlé, patrocinadora Master, encontra 
na feira um meio de fortalecer a conexão en-
tre as marcas da empresa e os consumidores 
que frequentam o varejo. “É muito importante 
estarmos em um ambiente compartilhado, de 
maneira simultânea, em contato com os clien-
tes”, relata Paulo Cesar Moreira Rodrigues, 
gerente de Vendas da Nestlé no RS e em SC. 
Diretora comercial da Gota Limpa, patrocina-
dora do Agas Mulher, Camile Bertolini acredita 
que a ExpoAgas proporciona uma aproximação 
importante com os clientes. “Além de fortalecer 
negócios, é também uma chance de mostrar as 
novidades.” Copatrocinadora, a Bebidas Fruki 
lançou novos produtos nas últimas duas edi-
ções, revelando uma linha de sucos em 2017 e 
a cerveja Bellavista em 2018. Júlio Eggers, di-
retor de Marketing, ressalta que a feira oferece 
tempo mais flexível e direcionado para a apre-
sentação de propostas. “O evento é único pela 
rotina que criamos e o espaço para acolher os 
consumidores”, diz.

A
Em 2018, 77% dos 

expositores ampliaram 
sua carta de clientes 

durante a feira
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Pagamento da diferença de iCmS-St
Mais de 20 mil empresas com faturamento anual de 
até R$ 3,6 milhões terão o prazo da obrigatoriedade 
para adoção do novo sistema de apuração da 
complementação ou restituição do débito de 
responsabilidade por ICMS-ST prorrogado para 1º 
de junho. A alteração atende ao pedido de entidades 
empresariais e reduz o número de pontos de discussão 
com os contribuintes substituídos, garantindo maior 
prazo para adequação dos respectivos sistemas e 
processos de trabalho. No caso dos contribuintes 
inscritos no Simples Nacional, ainda não há uma data 
definida para implementação das mudanças.

nulidade de CláuSula que exigia Cid
O Tribunal Superior do Trabalho 
manteve a nulidade de cláusula 
coletiva que previa a obrigatoriedade 
da informação sobre a Classificação 
Internacional de Doenças (CID) como 
requisito para a validade do atesta-
do médico ou abono de faltas para 
empregados. Por maioria, os minis-

tros entenderam que a cláusula negociada viola garan-
tias constitucionais. Segundo o TRT, a cláusula coletiva 
contrariava ainda duas resoluções do Conselho Federal 
de Medicina (CFM): a que trata da presunção de veraci-
dade do atestado, e a que estabelece a necessidade de 
anuência do paciente para a informação do CID.

aSSinatura eletrôniCa de doCumentoS 
Com a publicação da Portaria SPREVT nº 211, de 12 
de abril, agora é considerada válida a utilização de 
certificação digital para criação e assinatura eletrôni-
ca de documentos como o Programa de Controle de 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), o Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Pro-
grama de Gerenciamento de Riscos (PGR), entre ou-
tros. O arquivo eletrônico que contém os documen-
tos mencionados deve ser apresentado no formato 
PDF de qualidade padrão, devendo o empregador 
mantê-lo à disposição para apresentação à Inspeção 
do Trabalho quando for requisitado.

emiSSão de doCumentoS em CartórioS 
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucio-
nal a lei que permitiu aos cartórios de registro civil a 
oferta de serviços remunerados, como emissão de 
documentos de identificação e de veículos. Em geral, 
esse tipo de serviço é prestado em cidades peque-
nas. Pela decisão, os cartórios precisam de autori-
zação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e dos 
tribunais de Justiça dos estados para oferecer novos 
serviços. A atividade primária desses escritórios de 
registro civil é a emissão de certidões de nascimen-
to, de casamento e de óbito. A questão chegou ao 
Supremo por meio de uma ação do Partido Republi-
cano Brasileiro, protocolada em 2017. 

tributação úniCa Sobre benS e ServiçoS
A Proposta de Emenda Constitucional que cria a tribu-
tação única sobre bens e serviços foi protocolada na 
Câmara dos Deputados em abril. De autoria do deputa-
do federal Baleira Rossi (MDB/SP), a PEC 45/2019 cria 
o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) em substitui-
ção aos seguintes impostos: Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI); ICMS; Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS); Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuição 
para o Programa de Integração Social (PIS).
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dívidaS Poderão Ser PagaS Pela internet
Pessoas, empresas e asso-
ciações que tenham dívidas 
junto ao governo federal 
poderão quitar os débitos 
pela internet. A ferramen-
ta foi disponibilizada pela 
Advocacia-Geral da União 
(AGU) em abril. Ela está dis-
ponível como uma das fun-
cionalidades da plataforma 

Sapiens, hospedada no site da AGU. O sistema permite 
a consulta dos débitos na dívida ativa e a realização de 
simulações sobre formas de pagamento. São passíveis 
dessas operações as dívidas sob a responsabilidade da 
Procuradoria-Geral da União (PGU) e Procuradoria-Geral 
Federal (PGF). Para acessar o sistema, a pessoa física 
ou jurídica deve ter um certificado digital. 
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AutomAtizAção
Construção de rotinA 
Automatizar processos do atendimento 

e estabelecer rotinas bem definidas permitem  
redução de custos, reforço da experiência ofere-
cida para o cliente e facilidade nos treinamentos, 
principalmente em supermercados que possuem 
diversas unidades. isso se estende para a integra-
ção das diversas mídias sociais e atendimentos 
padronizados, de acordo com sílvia: “Ao antecipar 
as necessidades mais fortes dos clientes, eles esta-
rão bem mais dispostos a compartilhar seus dados 
pessoais, visando a obter uma melhor experiência. 
no longo prazo, a segurança das operações é muito 
importante e deve ser bem trabalhada”.

LiderAnçA
olhAr AbrAngente
supermercados que transcendem 

a tradicional análise de concorrentes e 
buscam parcerias em diversos setores 
contribuem para o desenvolvimento 
de novos líderes dentro do negócio. 
implementar a segurança das informações 
e processos, com auditorias e compliance, 
além de sistemas e dados correntes, 
valoriza todo o trabalho realizado. “É 
fundamental adotar uma visão de 360º e 
refletir em grande escopo, a fim de ensinar 
princípios-chave de engajamento para o 
colaborador. Para que ocupem cargos de 
liderança, essas capacidades precisam ser 
desenvolvidas”, afirma a consultora. 

equiLíbrio 
diferenCiAl humAno
segundo sílvia osso, palestrante e consul-

tora especializada em varejo, há duas forças que se 
apresentam no setor: a busca pela tecnologia e a 
humanização. esse tensionamento acarreta no de-
senvolvimento de novas habilidades e o redescobri-
mento profissional, a partir do uso de capacidades e 
experiências adquiridas. “olhamos de forma simplis-
ta as tentativas de se manter ‘útil’ com o avanço da 
robótica e da automação, seguir suas atividades ou 
promover a integração com a tecnologia. de qual-
quer modo, não há dúvidas de que o ser humano 
volta a olhar para dentro na busca daquilo que o 
diferencia das máquinas”, relata a consultora.
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Empatia E 
tEcnologia 
lado a lado
Qualificação de colaboradores 
e familiaridade com dados 
possibilitam melhor experiência 
de compra para os clientes
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eSpAço
influênCiA fÍsiCA
As grandes marcas não precisarão seguir com o mesmo tama-

nho de espaço que têm hoje, já que os varejistas tendem a um “modelo 
de vitrine”, alavancando serviços de atendimento diferenciados para 
satisfazer os consumidores. As lojas físicas continuarão como um ativo 
importante para os varejistas, independentemente da porcentagem de 
vendas online. funcionarão como vitrine e permitirão que todos os even-
tos monitorados sejam capturados e analisados através da utilização da 
internet das coisas. isso possibilitará um melhor planejamento, visando a 
prever ou antecipar as tendências e as demandas do consumidor.

tecnoLoGiA
AQuisição 
simPlifiCAdA

Clientes hoje buscam 
experiência, engajamento, 
aconselhamento e curadoria. 
oferecer compras cômodas 
e sem atrito se torna possível 
através da tecnologia: 
dispositivos móveis com 
recursos únicos, e-commerce 
eficiente e jornada 
omnichannel. de acordo com 
sílvia, o braço tecnológico não 
invalida o contato humano, 
responsável pela inteligência 
da informação, vantagens da 
aquisição e razões de compra – 
consultores de venda, amigos, 
recomendações e alinhamento 
com a proposta de valor 
da empresa encontram 
espaço no setor varejista. “os 
bancos de dados, capturas 
das câmeras, uso de voz, 
realidades virtual e aumentada 
e reconhecimento facial trarão 
cada vez mais dados para 
serem observados, mas devem 
ser compreendidos e tratados 
para gerar as interações com os 
clientes”, compartilha.

cuLturA
humAnizAção dA ComPrA 
Por mais que tecnologias como a inteligência artificial, modelo 

de compras online com retirada na loja e outras tendências pareçam arti-
fícios para transformar os humanos em peças dispensáveis, as pessoas 
ainda estão longe de ser descartadas. As novas ferramentas digitais 
criam uma necessidade autêntica de interações entre humanos que, por 
sua vez, desempenham um papel fundamental no processo de compra 
em um varejo físico. “uma das maiores tendências em 2019 e 2020 
será o destaque para pessoas que fazem a marca ser o que é: os seus 
colaboradores. A humanização não é só viável como é imprescindível”, 
diz sílvia. Para a consultora, interações baseadas na empatia, na simpli-
cidade e também em um sentimento genuíno de alegria são elementos 
que tem sido deixados de lado no mundo empresarial. Assim, o compor-
tamento e a felicidade dos funcionários do setor impactam diretamente 
no processo de compra do cliente.

comerciAL
PrioridAde em QuAlifiCAção
desenvolver as equipes de vendas e de atendimento no 

varejo requer atenção, com treinamentos específicos e conheci-
mento do público-alvo, para que o cliente tenha uma experiência 
satisfatória. “o cuidado começa pelos funcionários, desde a 
seleção e a admissão até a autonomia para a tomada de decisão. 

É necessário fomentar um 
atendimento mais próximo e 
caloroso no ponto de venda 
para surpreender positivamen-
te os consumidores, além da 
utilização de marketing senso-
rial, gestão de relacionamento 
com o cliente (Crm) e con-
tato mais pessoal nas redes 
sociais”, comenta sílvia.

©iStock.com/zhz Akey

©iStock.com/©iStock.com/FGtrade
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jantando com a agas (Santana do Livramento)

Casa lotada
em livramento

pós quatro anos, o Jantando com a Agas voltou 
a Santana do Livramento, reunindo 350 pessoas 
no Clube Comercial, em 26 de março. O encon-
tro proporcionou um momento de convivência, 
além de diversão, com o pocket show do Guri de 
Uruguaiana. A primeira edição da iniciativa em 
2019 teve o patrocínio de Superpan, Gota Lim-
pa, Hedera Cosméticos, Orquídea, Grupo Vibra, 
Farinha de Trigo Maria Inês, Excelsior Alimentos 
e Convervas Oderich. Os próximos eventos serão 
realizados em Santa Maria e Caxias do Sul. 

Anfitrião do Jantando na região, Antônio Righi 
recepcionou diretores da Associação e convidados 
de diferentes partes do RS. “Foram 40 empresas, 
em uma grande comitiva da Agas. O Jair Kobe 
veio abrilhantar o encontro, com seu humor cati-
vante e agradou a todos”, avalia o empresário. 

O presidente da Rede União de Supermer-
cados, Arlei Karpinski, percorreu 580 km de Ge-
túlio Vargas até Livramento em mais de 7 horas 
de viagem. “Estive na cidade em 2015 pela Agas, 
que nos proporciona conhecer locais com uma 
economia interessante. Foi uma noite de apre-
sentações, boas risadas e muitas homenagens.” 
Para o diretor do Superbom, de Imbé, José Reni 
Milanezi, os 680 km rodados em quase 8 horas 
foram compensados pelo sucesso da edição. “Foi 
um evento muito bom, com bastante participação. 
O ambiente estava descontraído, possibilitando o 
contato com colegas, amigos e bate-papo.”

Parceiros de longa data
Participando há 10 anos das atividades da Agas, 

a Superpan destaca a oportunidade de relaciona-
mento. “Criamos novas ideias para apoiar o 
cliente, entendendo as suas necessidades”, afir-
ma o gerente comercial, Fernando Batistello.
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Primeiro encontro itinerante da Agas em 2019 ocorreu 
na fronteira do Estado, em 26 de março, com pocket 

show do Guri de Uruguaiana





jantando com a agas (Santana do Livramento)

Para a diretora comercial da Gota Limpa, Ca-
mile Bertolini Di Giglio, a edição foi proveitosa. 
“É a nossa terceira participação. Foi um momento 
bastante comemorativo pelos 50 anos do Super-
mercado Righi. Pudemos estreitar o relaciona-
mento, em um ano mais promissor que 2018.” 
Fernando Rossetti, do Marketing da Hedera Cos-
méticos, ressalta os bons resultados da parceria. 
“Foi muito bom, pois alavancamos negócios. O 
Jantando e outros eventos ajudam a mostrar mais 
a marca e a qualidade dos produtos.” 

O gerente de Vendas da Orquídea, Milton 
Moreira, participa há alguns anos do evento. 
“Foi muito bom o jantar, é uma oportunidade 
para conversar e ficar mais próximo dos vare-
jistas, atualizando as informações de mercado.” 
Presente também nas edições de 2017 e 2018, 
o Grupo Vibra destaca o fechamento de novas 
parceiras com o setor e a divulgação da marca no 
Estado. “O evento foi propício para estreitar o 

relacionamento com as redes de supermercados 
gaúchos”, cita Claudio Junior Campos Boes, as-
sistente de Trade Marketing.

Outra patrocinadora recente é a Farinha de 
Trigo Maria Inês, que também marcou presen-
ça em 2018. “Foi muito importante, o encontro 
trouxe uma grande visibilidade para os clientes, 
fortalecendo a parceria”, avalia a gerente de Mar- 
keting Valéria Anhaia. 

Gerente regional de Vendas da Excelsior Ali-
mentos, Edson Melo de Souza, considera inte-
ressante a dinâmica do evento. “Teve muita par-
ticipação, o Guri trouxe divertimento, ajudando a 
quebrar o ‘gelo’. Superou a expectativa.” A Con-
servas Oderich estreou no Jantando, após ficar na 
lista de espera. “Almejávamos participar pelo con-
tato direto. Livramento é uma região de tradições, 
como a nossa empresa. Encontramos parceiros 
em um ambiente mais descontraído”, afirma o 
coordenador de Marketing, Thomas Oderich.
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perfil do varejo (Supermercado Roxo)

A cor que 
vende em cAmAquã

om apenas uma loja na cidade a 127km de Por-
to Alegre, o Supermercado Roxo está entre as 
40 maiores empresas do ramo no Estado. Seu 
faturamento anual superou os R$ 93 milhões 
em 2018, graças ao trabalho de mais de 380 co-
laboradores e ao amplo mix de 20 mil itens, 
dispostos em uma área de vendas de 2,8mil 
m² com 33 check-outs. Sempre em crescimen-
to, a empresa de Camaquã tem uma história 
que supera meio século de atuação no varejo, 
tornando-se uma referência local. 

Tudo começou em 1966, quando Nereu 
Francisco Roxo chegou ao município com uma 
caminhonete F350 carregado de hortifrutigran-
jeiros, instalando-se lá como feirante. Com o 
passar do tempo, ele adquiriu um caminhão e 
passou a ser também distribuidor de frutas, ver-
duras e legumes. A primeira sede foi construída 
em 1975, na rua Bento Gonçalves. O negócio, 

todavia, só se tornaria um mercado em 2001, 
quando foram agregados a padaria, o açougue e 
uma loja de conveniência ao estabelecimento.

Inserção na comunIdade
“A nossa estrutura ficou pequena rápido 

demais, precisávamos ampliar o espaço para os 
caminhões descarregarem suas mercadorias, de 
modo que em 2003 compramos uma unidade 
ociosa bem maior, em frente ao Nacional, e nos 
tornamos, enfim, um supermercado”, conta a 
diretora Rosane Roxo, nora do patriarca e mãe 
dos também sócios e administradores, Alexan-
dre e Alex. O fato de o estabelecimento estar 
face a face com um concorrente multinacional 
não assustou a família. “Aprendi bastante com 
o vizinho e eles me trouxeram muitos clientes 
por tabela”, diz.

“Os diferenciais de nossa loja são a pa-
daria, onde trabalham mais de 70 pessoas, e 
o hortifrúti, que sempre foi nossa especiali-
dade”, avalia. Com depósito, estacionamen-
to, frota própria de caminhões e atacado de 
frutas, o Roxo está sempre modernizando a 
sua estrutura e realizando ações para marcar 
seu nome na comunidade. Todos os meses há 
sorteios da promoção Casa Premiada e, uma 
vez por ano, no aniversário da empresa, são 
sorteados vários prêmios, incluindo um au-
tomóvel zero quilômetro. O desafio é conti-
nuar crescendo, mesmo diante da crise eco-
nômica. Uma das queixas da diretora é a falta 
de mão de obra qualificada no município, o 
que acaba impedindo alguns avanços. 
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Supermercado 
Roxo é referência 

na cidade, com 
uma trajetória que 

perpassa mais 
de 50 anos de 

atendimento
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Compras mais seguras
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anter-se livre de pe-
rigos, danos e riscos é o que se busca com 
um sistema de segurança. Há casos, no en-
tanto, em que a iminência de situações pode 
demonstrar certa fragilidade nas demandas da 
área, mas pode se tornar um aprendizado ca-
paz de reverter em melhorias. Foi o que fez 
Lindonor Peruzzo Júnior, vice-presidente do 
Peruzzo Supermercados, que após passar por 
ocorrências complexas implementou ações 
em busca da excelência. “Temos alguns pro-
cessos terceirizados, mas a gestão é própria”, 
afirma o empresário. 

Em 2007, o varejista investiu em cofres 
chumbados e não sofreu mais grandes rou-
bos, como ocorreu no passado. “Contamos 
com segurança extra de uma empresa espe-
cializada. Hoje, temos serviços de autoaten-
dimento bancário, em que o dinheiro já entra 

direto na conta quando se faz o depósito. As-
sim, os próprios assaltantes sabem que não há 
grande circulação de valores na loja e não vão 
até lá”, comemora. 

Devido à violência urbana e à criminalida-
de no Brasil, o consultor em Segurança Pública 
e Privada Enor Almeida considera imprescindí- 
vel adotar a cultura prevencionista, com ações de 
inclusão social, fiscalização eficiente e repressão 
qualificada. “No cérebro da organização, que 
desenvolve a cultura alimentar das pessoas, 
para suprir as famílias, deve-se pensar a segu-
rança do ponto de vista estratégico.” 

Um dos pontos fundamentais, segundo 
ele, é proteger os ativos – caracterizados por 
tudo aquilo que está existindo. “Vai desde as 
pessoas que trabalham no supermercado, até 
os clientes, produtos e serviços, e engloba toda 
a questão física, entre equipamentos, depósi-

Garantir a 
segurança de 
colaboradores, 
de clientes e 
do patrimônio 
é desafio para 
os varejistas, 
que investem 
em diversos 
recursos 
tecnológicos e 
estratégicos 

mTexTo: Cláudia Boff /  FoTo de aBerTura: ©istock.com/Cristiano Babini
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“No cérebro da 
organização, deve-se 

pensar a segurança 
do ponto de vista 

estratégico.” 

to e a própria estrutura”, descreve. Também é 
preciso pensar no patrimônio imensurável, que 
é a imagem do negócio. “A área da alimentação 
é sensível, com alimentos da época. Atinge-se a 
população pela mídia, que consume determina-
dos produtos por confiar naquela organização. 
Nesse cenário, fazer com que os consumidores 
se sintam seguros é um diferencial.”

Patrimônio e Prevenção de Perdas
Para garantir sua segurança patrimonial, a 

Peruzzo Supermercados utiliza sistema de alar-
me, com acesso remoto às câmeras de suas 20 
lojas, localizadas na Metade Sul e no Centro do 
Estado. “Temos seguro contra incêndio e per-
das causadas pela natureza ou questões elétricas. 
Danos naturais são fora da curva”, alerta Peru-
zzo Júnior. Os caminhões e demais veículos da 
empresa são rastreados e monitorados por GPS, 
possuindo uma rota prévia. Também é feita a 
conferência das mercadorias, para identificar 
problemas com os entregadores. 

Para prevenir perdas, o empresário possui 
uma equipe com mais de 100 envolvidos. “Há 
um gerente monitorando esse time e coorde-
nadores nas regionais de Bagé e Santa Maria, 
que acompanham o trabalho de prevenção em 
cada unidade”, ensina. De forma terceirizada, 
as ações envolvem tanto furtos como questões 
de perdas de produtos, gastos  desnecessários 
com energia elétrica e outros bens. “É preciso 
levar a empresa com o mesmo cuidado ao ad-
ministrar a própria casa. Cuidamos também 
da temperatura das câmaras frias, assim como 
da identificação e da validade dos produtos.” 
Anualmente, a empresa realiza ainda a Se-
mana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (Sipat), focada em iniciativas para a 
segurança dos colaboradores.  

A criação de barreiras físicas, segundo Al-
meida, faz parte do plano adotado, de forma 
que se tenha uma segurança maior com o uso 
de tecnologias, gerando sensação de seguri-
dade nesse ambiente. “As câmeras precisam 
ter um operador, que as faça gerar resposta, 
tendo pessoas prontas do outro lado para 
agir. Senão, haverá perdas e a imagem será 
atingida”, alerta ele, indicando que é preciso 

criar uma comissão envolvendo colaboradores 
e lideranças. “A alta gestão precisa tomar con-
hecimento. Faça um brainstorm com os seto-
res, para colher elementos e deixá-los moti-
vados a serem peças desse grande tabuleiro, 
chamado ‘segurança’”, sugere.

Estatísticas do setor, segundo o especialista, 
indicam que os furtos internos chegam a 25,8% 
das ocorrências. Questões externas, que envol-
vem clientes e danos na qualidade correspon-
dem a 24,7% dos casos, enquanto 12,4% são 
erros na administração. “Até o produto chegar 
na tua mesa, ele passa por até 44 CNPJs di-
ferentes”, argumenta. Já quedas operacionais 
representam 25,9% das perdas no negócio. “É 
possível vender determinados produtos, em 
vez de jogá-los no lixo. Não se pode perder na 
área de alimentos, com embalagens danificadas. 
Tudo é uma questão de qualidade.” 

trabalho integrado
A Rudder utiliza o método corrente de 

proteção para garantir a segurança de seus 
clientes. “Recomendamos um conjunto de 
ações, que são realizadas de forma integrada 
junto ao contratante, sendo mais ou menos 
intensas, de acordo com a política da empre-
sa”, conta o diretor operacional, Murilo Ba-
tista França. Coronel reformado da Brigada 
Militar, ele se considera um estudioso da área 

Harleyson/divulgação

eNor almeida
Consultor em 

Segurança 
Pública e Privada

De acordo com a 
Federação Nacional 

de Segurança e 
Transporte de 

Valores (Fenavist), o 
setor emprega 700 
mil trabalhadores 

formalizados, 
superando até o 

exército brasileiro
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com mais de 60 anos de atuação. “Formamos 
um plano de segurança, integrando meios físi-
cos, humanos, tecnológicos e metodológicos, 
para acompanhar e criar rotinas. A corrente 
de proteção é tão forte quanto o seu elo mais 
fraco, capaz de fazê-la romper. É uma ativi-
dade muito complexa, com todo um trabalho 
feito antes do fato ocorrer, sendo necessário 
controle e é cansativo. Praticantes e usuários 
não se sentem bem nele.” 

França acredita que tanto consumidores  
como empresários precisam ter noção das 
ameaças ao chegar ou sair de determinado lo-
cal, ao expor produtos de maior valor agrega-
do ou mesmo certo volume em dinheiro. “Há 
itens que são presos em displays e gôndolas, 
pois o bandido se vale da grande movimenta-
ção de pessoas, da vasta quantidade de merca-
dorias e do fácil acesso”, ressalta ele, citando 
que vale muito observar o comportamento de 
quem está na loja. “À medida que a empresa 
tem consciência do tamanho do risco, preco-
niza a segurança com ações preventivas.” 

É necessário, segundo ele, ter controle de 
acessos, entradas e saídas, presença de agentes 
de segurança em locais estratégicos e que se 
envolvam apenas com a segurança, com foco 
na observação e na ostensividade, identificados 
por uniformes. “Muitos não se importam em 
ser gravados por câmeras, por isso é necessário 
ter profissionais experientes para esse acom-
panhamento. Precisamos fazer com que essas 

pessoas desistam de furtar.” Também se reco-
menda a sangria, ou seja, tirar o dinheiro dos 
caixas de forma frequente. “Os cofres devem 
ser instalados em locais estratégicos, em salas 
que não são identificadas, e ter um apoio espe-
cial quando se faz o recolhimento de valores.”

verificação de rotinas
Uso de catracas, sistema biométrico, leito-

res de código de barras ou QR-Code e crachás 
eletrônicos de identificação são outras formas 
indicadas para a verificação de rotinas. Nos su-
permercados Gecepel, diversas medidas são to-
madas para manter a integridade de clientes e 
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equipe de prevenção 
de perdas auxilia nas 
ações do peruzzo 
supermercados 

monitoramento é umas 
ações de seguraça dos 
supermercados gecepel 
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colaboradores. “Há seguranças internos no ho-
rário de funcionamento das quatro lojas de Por-
to Alegre e na unidade de Cachoeirinha. Depois 
que o pessoal sai, todas as portas são lacradas. 
Os caminhões também são mantidos trancados 
nos depósitos, após a entrega de mercadorias”, 
comenta o diretor Paulo Pfitscher.  

Uma empresa terceirizada realiza a segu-
rança noturna. Também há circuito interno 
de TV nos supermercados. “É feito o acompa-
nhamento de toda a movimentação, evitando 
inclusive furtos e roubos nos estacionamen-
tos. Há ainda coleta de dinheiro, com apoio de 
carro-forte. Faz muitos anos que não somos 
assaltados”, ressalta. Atuam 360 colaboradores 
nas quatro unidades, que estão equipadas com 
caixas eletrônicos. A atenção aumenta em da-
tas de maior circulação de pessoas, como nos 
Dias das Mães e dos Pais, Natal e Ano Novo.

Já a segurança digital da Gecepel, baseia-
se em atualizações frequentes do antivírus, 
além de cuidado com os dados armazenados 
no servidor. Almeida lembra que, mesmo des-
ligados, os computadores não estão seguros. 
“Podemos ser invadidos, porque não há tec-
nologia suficiente.” 

Peruzzo Júnior sentiu ainda na pele as difi-
culdades de ter um sistema de RH bloqueado 
por hackers em 2017. “Tivemos que puxar o 
backup dele, aí a empresa investiu para estar 

mais segura, não sendo tão fácil entrar para 
criptografar os nossos dados.” Hoje, as medi-
das que cuidam de todo o tráfego de informa-
ções dos supermercados Peruzzo são garanti-
das por um fornecedor de TI,  além de uma 
equipe interna, que possui um firewall capaz 
de bloquear possíveis invasores.  

Outras ações incluem o bloqueio de spams, 
o uso de programa antivírus e o monitoramen-
to de e-mails. “Cuidamos para que os próprios 
colaboradores não atraiam vírus nem deixem 
o sistema vulnerável. Há mais de um ano, co-
locamos o software de gestão na nuvem. Agora, 
incluímos outros acessórios para ter uma se-
gurança maior”, completa Perruzzo Júnior. 

Levantamento da 
Security indica que 
o faturamento anual 

com segurança 
privada é de R$ 
50 bilhões, com 

projeção de aumento 
de até 16% em 2019

dicas de segurança cibernética

De acordo com a 20ª Pesquisa Global sobre Segurança da Informação 2017-
2018, até 2021, o custo global por falhas na segurança digital chegará a US$ 
6 trilhões – duas vezes o total de 2015. Veja como se defender de ataques 
comuns:

Corrija as vulnerabilidades na área, por meio da aplicação de programas 
conhecidos como patches, e remova os riscos dos servidores web

Use ferramentas que incluem softwares de antivírus, sistemas de prevenção e 
detecção de intrusão (IPS e IDS, nas respectivas siglas em inglês)

Tenha uma gestão de patches consistente e tecnologias de criptografia 
para proteger a integridade dos dados, mesmo se o atacante venha a 
conseguir acessá-los

Conscientize os empregados da importância de medidas de proteção e defesa

“À medida que 
a empresa tem 

consciência do tamanho 
do risco, preconiza a 

segurança com ações 
preventivas.”

José Jobim/divulgação rudder

murilo BaTisTa FraNça
Diretor operacional 

da Rudder
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A Arte de lApidAr
tAlentos 

Comportamento de candidatos e do futuro chefe 
é peça-chave em processos seletivos. Atuação do 

RH vai muito além da seleção de cargos

s psicólogos Rafael Pereira Kollet e Caroline 
Carvalho Baldissera descobriram juntos, ainda 
na faculdade, o desejo de captar novos talentos e 
acompanhar o desenvolvimento de profissionais. 
Com o intuito de agregar experiências no varejo, 
eles criaram em 2012 a Premium RH. “Hoje, o 

mercado está mais dinâmico. As empresas estão 
revendo a contratação de pessoas acima de 50 
anos, já que a maioria não quer entrar no ramo 
como atendente. Poucos veem a possibilidade 
de plantar para no futuro virar gerente”, afirma 
o especialista em gestão de pessoas. A dificul-O
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dade de encontrar mão de obra qualificada tem 
feito com que muitos supermercados busquem 
auxílio para a realização de processos seletivos. 
Especialistas apontam que a função do RH é 
estratégica, devendo-se estar atento a questões 
comportamentais de candidatos e chefes. 

Para conquistar uma oportunidade no setor, 
segundo Kollet, é preciso ser flexível e ter dispo-
nibilidade, inclusive aos finais de semana e feria-
dos. “Em alguns setores, como padaria e açou-
gue, há características específicas. Há funções, 
como mecânico de refrigeração, que exigem do 
candidato saber operar máquinas movidas a base 
de amônia e requer cuidados extras”, descreve. A 
procura, segundo ele, é tanto por vagas de caixa 
em grande número, por exemplo, na abertura de 
uma nova loja, quanto para a seleção de cargos 
mais estratégicos. “Verifica-se também demanda 
de reposição para cargos de gerenciamento, em 
que se tem dificuldade de localizar profissionais 
qualificados em determinada região”.

A consultora Angelita Garcia acredita que, 
mais do que nunca, o RH deve estar inserido 
nas tomadas de decisões, para adequação de 
perfil na seleção dos cargos dos supermercados. 
“O custo do trabalho referente ao capital huma-
no é alto. A evolução da tecnologia é constante 
e crescente. Entramos na era da quarta revolu-
ção industrial. Logo, a equação de equilíbrio na 
composição de perfil de adequação de captação 
de cargos versus profissionais exige ingredientes 
importantes e uma visão tridimensional.” 

Ela não recomenda limitar os pré-requisitos 
a conhecimento técnico e tempo de serviço, 
principalmente em cargos operacionais, ou con-

tratar apenas pela proximidade de localização da 
residência à loja contratante. “Os candidatos 
podem dar à empresa mais do que isso. Bom 
comportamento e conduta são critérios iniciais 
de uma seleção de cargos bem construída.”

Tanto profissões como empresas e colabo-
radores estão em transformação. Por esta ra-
zão, Angelita considera que a comunicação dos 
profissionais da área com a direção e principais 
lideranças é fundamental para mapear o enten-
dimento de quem faz o quê. “Definir políticas 
de condutas, missão e autonomias sem dúvida é 
um trabalho que deve ser feito em equipe, atra-
vés de uma ação estruturada.”

Gestão de pessoas
Para a especialista em RH, a gestão de pesso-

as deve ser entendida por administrar e dirigir os 
talentos e não precisa estar apenas nas mãos de 
profissionais da área, pois é responsabilidade de 
todos os líderes, encarregados e diretores. Dessa 
forma, a função do RH ultrapassa a contratação 
de um perfil específico. “Ele se torna uma im-
portante fonte de informação sobre a cultura do 
profissional contratado. Quem nunca trabalhou 
no varejo e vem com uma bagagem em outro 
segmento pode trazer novas ideias e métodos, 
desde que seja bem integrado, adaptado e auxi-
liado no período inicial da sua contratação”. Ela 
defende uma gestão de pessoas compartilhada 
com o supermercadista ou líderes. “Nesta ação 
integrada, ganhamos consolidação, crescimento 
e inovação no setor.”  

Já o processo seletivo precisa ter inteligência, 
adotando ferramentas de qualidade para a análise 
de perfil comportamental, mapeando os traços 
observáveis dos candidatos. “Deve-se entender o 
propósito da contratação, saber qual a missão do 
profissional e se ele tem energia para um esforço 
de adaptação, aprendizado e ritmo que será ne-
cessário no mínimo em seus três primeiros me-
ses de trabalho.” Angelita recomenda ainda que 
a empresa seja apresentada na seleção. “O recru-
tador deve ser um grande apaixonado pela ban-
deira que representa, demonstrando orgulho em 
fazer parte daquela organização. Assim, o can-
didato terá um reforço positivo sobre a grande 
oportunidade que se abre na sua contratação.”

Rafael Pereira Kollet 
e Caroline Carvalho 

Baldissera participaram 
de treinamento sobre a 

importância do feedback 
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Novos rumos
Em muitas situações, o recrutador atua 

como headhunter, buscando as melhores opções 
no mercado. Rafael lembra de um supermerca-
do da capital gaúcha que por muito tempo tra-
balhou com manutenção terceirizada, o que se 
tornou muito oneroso. Então, decidiu entender 
por que as máquinas estavam sempre estragan-
do. “Descobrimos que o próprio fornecedor 
sabotava a empresa para que fizesse reposição 
de peças. A opção foi contratar um profissional 
com carteira assinada. Localizamos um pro-
fissional com 10 anos de atuação no mercado, 
fizemos uma proposta e ele está há 3 anos no 
novo emprego.”

No interior do Estado, as dificuldades au-
mentam diante de vagas estratégicas. Em uma 
varejista, com lojas em diversas regiões gaú-
chas, o psicólogo conta que foi necessário en-
contrar um gerente que estivesse disposto a 
mudar de cidade. “A seleção depende muito de 
cada cliente e da sua urgência. Muitas vezes se 
faz até entrevista por Whatsapp ou Skype. Em 
caso de gerenciamento, o processo é mais lon-
go, podendo ter uma coletiva inicial, depois en-
trevistas individuais.” Também são indicados a 
realização de treinamentos de habilidades e o 
desenvolvimento de liderança, após o proces-

so seletivo. “Verifica-se muito mais a questão 
de comportamento, mesmo se o candidato não 
tem experiência, pois é mais fácil dar uma capa-
citação técnica do que moldar essa pessoa.”

Gestão da complexidade
Para o médico Décio Fábio de Oliveira Jr., 

a capacidade de trabalho é um produto de en-
gajamento, conhecimento, equilíbrio emocio-
nal e aptidão cognitiva. “A partir dessas quatro 
variáveis é possível avaliar se o candidato é a 
pessoa certa para determinado posto, avaliando 
a sua complexidade”. Na aplicação do método 
Reffine, ele prevê também que seja feita uma 
entrevista com o futuro chefe, para saber se 
haverá uma distância adequada com o subor-
dinado. “Se eles são muito parecidos, surgem 
problemas e uma certa competição, chamada de 
compressão, que leva para um relacionamento 
ruim. É preciso que o chefe não queira fazer 
o trabalho do subordinado – porque é muito 
simples – e o colaborador não dê conta de fazer 
o do seu superior – por ser muito complexo”, 
descreve o especialista empresarial, citando que 
o distanciamento na dose certa garante respei-
to, fomentando a agregação de valor e uma boa 
relação entre eles.  

O consultor sugere ainda uma tomada de 
consciência de que existem níveis de com-
plexidade distintos no exercício laboral. “O 
primeiro deles é fazer todas as tarefas opera-
cionais, para depois diagnosticar os problemas 
que não são definidos de antemão. O terceiro 
nível é o de eficiência, onde estão os processos 
de melhoria contínua, de redução de desper-
dício, engenharia financeira e ganho de esca-
la”, exemplifica. Em seguida, acontece o just 
in time, que faz com que a eficiência aconteça 
corretamente dentro do tempo entre várias 
cadeias de processos inter-relacionadas. “O 
quinto nível é a inovação, para criação de no-
vos modelos conceituais e assim por diante. 
A partir deles, poderemos encaixar as pessoas 
corretamente e fazer com que elas trabalhem 
nessa sinergia, que otimiza o desempenho, 
melhora as relações entre chefe e subordina-
do, aumenta a produtividade e a retenção de 
pessoas”, ensina Oliveira Jr.  

o papel do rH Na seleção
Confira algumas características dos profissionais que atuam em 
processos seletivos, conforme a consultora Angelita Garcia:

perfil tradicional – Tem uma política muito voltada a promover 
‘engajamento’ dos profissionais. Garante decisões tomadas pela 
alta direção da empresa, cuida dos procedimentos administrativos, 
trabalha para reduzir custos operacionais e do trabalho, provê 
serviços na contratação de benefícios para funcionários e administra 
o código de conduta e o cumprimento de normas institucionais, 
entre outros.

profissional da nova era – Atua nos problemas do negócio, fazendo 
com que os profissionais tenham uma transição mais proativa 
nas funções que exercem. Abre as fronteiras departamentais e 
promove uma qualidade de comunicação que flui em toda empresa. 
Busca resolver questões que surgem e são ligadas ao resultado do 
negócio, com foco em soluções. 
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celebrações 
familiares

Dia dos Pais é a quinta melhor data do ano 
para as vendas do varejo. O Dia das Crianças é 
a terceira. E a Semana Farroupilha, entre uma 
e outra, fomenta no gaúcho o cultivo da tradi-
ção, que se reflete na culinária, na vestimenta 
e no modo de agir. O supermercadista pode 

realizar uma série de ações de marketing para 
faturar alto nessas ocasiões, transformando sua 
loja num local repleto de opções de presen-
tes e até mesmo de atividades comemorativas. 
Mostrar-se interessado em participar na co-
munidade é tarefa primordial para quem de-
pende da vizinhança.

Neste ano, o Dia dos Pais será celebra-
do em 11 de agosto. As últimas pesquisas de 
instituições ligadas ao comércio indicam que 
de 55% a 60% das pessoas aproveitam a data 
para comprar presentes, com tíquetes médios 
que variam de R$ 130 a R$ 150. As variáveis 
econômicas que têm peso determinante so-
bre a intenção de compra dos consumidores 
gaúchos são o cenário do emprego e renda, o 
mercado de crédito e a confiança das famílias 
(que atingiu 89,2 pontos num máximo de 120 
em fevereiro).  

O especialista em varejo Luciano Souza 
Santos recomenda ações em diversos setores: 
padaria, açougue, higiene e beleza, bebidas e 
até mesmo bazar. A seção de Bebidas é opção 
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Três momentos especiais estão por chegar e exigem 
estratégias para potencializar vendas de agosto, 

setembro e outubro

(Dia dos Pais, Semana Farroupilha e Dia das Crianças)



para o oferecimento de taças e cervejas arte-
sanais, ou então cálices e vinhos importados. 
Os pais de todos os tipos vão gostar de kits ou 
cestas de produtos, como queijo, presunto, 
nozes, antepasto e azeitonas, entre outros. As 
campanhas de marketing devem começar no 
mês anterior. Com o hábito do brasileiro de 
deixar tudo para a última hora, as vendas ocor-
rem até na própria data. 

“As famílias costumam celebrar com um 
bom almoço, e mais uma vez o açougue ganha 
atenção e torna-se o destaque das lojas. Ca-
priche no mix de cortes e opções para churras-
co, que não tem erro”, afirma. “O importante 
é pensar em ocasiões de prazer e confrater-
nização, oferecendo variedades práticas para 
todos os bolsos”, lembra. Na área de beleza 
masculina, as vendas podem crescer com o 
auxílio de totens chamativos, kits de barba ou 
banho, preparados para a data pelas próprias 

marcas da área. Os setores de eletroeletrô-
nicos também fomentam o interesse de pais 
mais modernos. No bazar, ofertas de camisas 
e gravatas, meias e cuecas ou artigos desporti-
vos são bem-vindas.

TerTúlias do meu pago
A Semana Farroupilha, de 14 a 20 de setem-

bro, é o momento de celebração do gauchismo. 
As lojas podem ganhar decoração especial com 
as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. 
Ilhas rústicas reunindo produtos diversos são 
atrativas aos clientes tradicionalistas. Pinhão, 
quentão, erva-mate, cuias e bombas, cervejas e 
doces locais crescem nas vendas. Garanta que 
seus colaboradores usem adereços da tradição 
gaúcha, com lenços brancos e vermelhos, ou 
mesmo bottons da bandeira. 

De acordo com Santos, as parcerias com 
fornecedores – de forma que eles participem 
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ativamente com ações no ponto de venda – 
podem ajudar a fomentar as compras por im-
pulso. Evidentemente, se o churrasco no fim 
de semana já é um hábito consolidado entre 
os gaúchos, nesta época é que não podem fal-
tar cortes diversos (costela, picanha, mami-
nha, alcatra, salsichão e lombo suíno, entre 
outros) no açougue. “Se sai mais carne, sai 
mais carvão, sal, temperos, gamelas, espetos, 
pães com alho e até mesmo cebolas, alfaces, 
tomates e batatas”, avisa. 

Criança feliz
A Fecomércio-RS estimou que o aumento 

nas vendas do varejo para o Dia das Crianças 

de 2018 chegou a 4%. A Linx, empresa es-
pecialista em tecnologia, apurou um tíquete 
médio de R$ 132. “Como foram as vendas 
desse período no ano passado na sua loja? Ter 
essa informação é essencial para se previnir 
contra a ruptura de gôndola e a falta de esto-
que”, observa Santos. Os preparativos para a 
data devem começar bem antes, tanto na loja 
como nas campanhas. 

A venda de brinquedos é algo que movi-
menta o setor de Bazar. O presidente da Agas, 
Antônio Cesar Longo, registra que os brin-
quedos baratos são o carro-chefe de vendas 
no Dia das Crianças nos supermercados e é 
fundamental acertar os personagens da moda 
para alavancar resultados. 

Para chamar a atenção do consumidor, o 
melhor é aclimatar a loja, com uma decora-
ção temática colorida. “Se a empresa traba-
lha bem as suas redes sociais, pode trocar a 
foto de capa do Facebook, caprichar no Ins-
tagram”, pontua o especialista. Pelo menos 
uma promoção de Dia das Crianças deve ser 
criada. Havendo possibilidade, a empresa 
pode mandar mensagens segmentadas ao pú-
blico, desde que tenha em sua base de dados 
os clientes que compram produtos infantis. 
Outra dica de investimento é a promoção de 
atrações, como cama elástica e piscina de bo-
linhas, com animadores, mágicos e contado-
res de histórias. 

diCas de vendas 
Capriche nas ações e colha resultados, de acordo com Luciano Souza Santos:

Para os pais, kits temáticos são boa pedida. Os produtos mais procurados na data são carnes, vinhos, cervejas 
artesanais, queijos, itens de barbear, perfumaria, ferramentas, roupas e artigos esportivos.

O consumidor ainda não se recuperou do período de recessão e o desemprego continua alto. Então faça opções 
para todos os bolsos e planeje descontos e ofertas.

Na Semana Farroupilha, o açougue e o setor de erva-mate devem fazer promoções diárias. Decorar a loja é 
importante para a identificação das ações com a data.

As crianças têm grande poder de persuasão na hora das compras. Segundo pesquisas, 59% dos pais dizem que 
seus filhos têm mais impacto nas decisões de compra do que eles tinham durante o seu crescimento, com suas 
famílias. Além disso, 7 em cada dez pais compram mais produtos específicos para crianças em comparação com 
suas próprias realidades na mesma fase. 

©iStock.com/Vernon Wiley
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perfil do varejo (Mercado Nilo)

Mais próxiMo 
dos clientes

or iniciativa de Nilo Galli, em 1983, o bairro 
Rio Branco, em Canoas, passou a contar com 
o Mercado Nilo. A loja, instalada na rua Pri-
mavera, 2.214, teve o auxílio da esposa Dines 
Galli e dos filhos do casal, Jeancarlo, Gian 
Lucas (foto) e Pablo, para atender demandas 
da população local. “Desde que a nossa famí-
lia iniciou no ramo, a empresa preza de forma 
intensa pelo respeito e pela honestidade para 
com os clientes, independentemente do seu 
status social, já que a localização do comér-
cio era de classe baixa”, conta Gian Lucas, um 
dos sucessores e gerentes do negócio. 

Com o passar dos anos, o estabelecimen-
to foi se tornando referência na região por 
sua origem italiana, com produtos coloniais e 
carnes que até hoje fazem sucesso, vindos de 
fora do município. Ao longo de sua trajetória, 
Pablo conta que a empresa teve altos e baixos, 
em meio a crises econômicas e momentos de 
dificuldade por conta de mal pagadores. “Nem 
sempre a vida foi doce, muito por conta da bon-

dade e da generosidade de meu pai, que tomou 
muitos ‘calotes’, algo que é negativamente co-
mum neste ramo”, explica o empresário.

Conforme Gian Lucas, o crescimento do 
mercado foi possível graças a muito trabalho e 
dedicação de Nilo, ao lado da família. “Desde 
o princípio, estávamos dispostos a ficar ao lado 
dele, mas com mentes mais abertas para a atuali-
dade e ao avanço cada vez maior da tecnologia.”       

Atualmente, o Mercado Nilo conta com 
oito funcionários, com foco principal em ser-
viços de açougue. O comércio integra também 
a rede Unimax de supermercados. “Há alguns 
anos, tínhamos uma equipe de 14 pessoas. A 
concorrência neste ramo foi crescendo e auto-
maticamente os clientes se dividindo”, expõe 
Pablo. Diante das adversidades enfrentadas 
pelo setor, ele considera que o perfil dos con-
sumidores sofre variadas alterações. “Mesmo 
tendo uma loja pequena, conseguimos ofere-
cer preços acessíveis e produtos com qualida-
de, mas com um diferencial que não se encon-
tra nos grandes supermercados: o atendimento 
personalizado”, reforça Gian Lucas. 

Após o falecimento do seu fundador, em 
2017, Dines e os filhos Pablo e Gian Lucas 
buscam dar continuidade e valor à empre-
sa com novos itens e tecnologias. “A ideia é 
manter o que está dando certo e agregar no-
vidades. Os clientes têm a opção de escolher 
os nossos produtos pelo celular, visualizando 
vários cortes de carne em plataformas digi-
tais”, afirma Pablo. Ele acrescenta que o prin-
cipal projeto é dar praticidade aos clientes. 
“Contamos com uma página no Instagram 
para a divulgação do açougue com itens de 
diferentes nacionalidades.”
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Mercado Nilo, 
de Canoas,  

oferece produtos 
de qualidade  
com preços 

acessíveis, além 
de atendimento 

personalizado
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produtos (destilados)

Na dose certa

a alquimia perfeita entre diferentes ingredientes da 
natureza, com o amargor sentido pelo seu alto teor 

alcoólico, faz das bebidas destiladas uma paixão 

e misturas de frutas, consumidas pelos primatas 
a 40 milhões de anos antes de Cristo (a.C.) até 
os avanços da química, os destilados se fazem 
presentes em diversos momentos da História. 
Eles se diferenciam pelo processo de transfor-
mação de líquidos de fraco teor alcoólico em 
bebidas de graduação mais elevada. Apreciados 
Brasil afora, o consumo de bebidas do gênero, 
como vodca, uísque, conhaque e cachaça, entre 
outras, variam conforme cultura, gosto e bolso 
e está crescendo no mundo. 

Acredita-se que os primeiros líquidos desti-
lados surgiram com os gregos, que registraram 
o processo de obtenção da ácqua ardens (água que 
pegava fogo). Há registros da produção de água 

ardente no Tratado da Ciência, escrito pelo histo-
riador Caio Plínio, no ano 17 d.C. Ele obtinha o 
vapor da resina de cedro, do bico de uma chaleira, 
com um pedaço de lã. Ao torcer o tecido, obtinha 
o al kuhu (álcool, em árabe). 

Já no século 10, o médico, astrônomo e fi-
lósofo árabe Avicena descobriu o processo de 
destilação do material fermentado, que produz 
um líquido composto em sua maior parte por 
álcool etílico. No mesmo período, alquimistas 
europeus atribuíam a essas bebidas proprieda-
des místico-medicinais. Posteriormente, passou 
a ter um maior teor alcoólico, chamada de aqua 
vitae – também eau de vie, em francês, e uiíqe, beatha 
em irlandês. Considerada água da vida ou quintes-
sência pelos médicos, era usada como remédio e 
receitada como elixir da longevidade. 

Os árabes teriam descoberto os equipamen-
tos para a destilação, semelhantes aos utilizados 
atualmente. Eles usavam o termo al raga, que deu 
origem à Arak – a mais popular aguardente da 
Península Sul da Ásia, misturada com licores de 
anis e degustada com água. Expandindo-se pelo 
Império Romano, a tecnologia de produção de 
destilados chegou ao velho e ao novo mundo. 

Na Itália, um tipo feito de uva ficou conheci-
do como grappa. Em terras germânicas, costuma-
se fazer uma bebida à base de cereja, o kirsch. Na 
Escócia, popularizou-se o whisky, produzido com 
a cevada ou o milho, enquanto na Rússia, usava-
se o centeio. Também a aguardente era comum 

D
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produtos (destilados)
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no extremo oriente, para se esquentar do frio. Em 
terras portuguesas, a destilação partia do bagaço de 
uva, sendo a aguardente batizada de Bagaceira. Na 
China e no Japão, passou-se a fabricar na mesma 
época o saquê do arroz. 

Produção brasileira
O tecnólogo em bebidas Nelson Duarte 

conta no livro Um brinde à vida – A história das 
bebidas, que pouco depois do descobrimento 
do Brasil, em 1.500, já fazia-se aguardente de 
cana-de-açúcar por aqui. A bebida era comum 
tanto na mesa do senhor de engenho quanto 
nas festas dos escravos. Após cair no gosto do 
povo, a bebida genuinamente brasileira teve seu 
comércio proibido. Depois, foi sobretaxada e ao 
sair da clandestinidade virou a bebida símbolo 
da Inconfidência Mineira. Dom Pedro I, con-
forme Duarte, brindou à Independência do país 
com uma dose de cachaça. 

Já a primeira menção ao uísque, conforme a 
Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), foi fei-
ta em 1494, em um documento tributário escocês 
que associa a venda de barris de malte ao frei John 
Corr. Na Idade Média, os monges eram os prin-
cipais produtores de líquidos alcoólicos com fins 
medicinais. Durante muito tempo, essa bebida foi 
feita artesanalmente por pequenos fazendeiros, 
que cultivavam a cevada. Só em 1823 a fabricação 
deixou de ser ilegal, mediante pagamento de uma 
licença ao governo britânico. A demanda cres-
cente exigiu que o líquido aromático fosse obtido 
também de outros grãos, como trigo, centeio e 
milho, formando o chamado blended. O produ-
to feito fora de terras escocesas passou então a se 
chamar whiskey. 

Tanto a Rússia como a Polônia reivindicam 
a invenção da vodca, que teria se originado em 
algum lugar no norte ou leste da Europa, há mais 
de mil anos. Ela é feita à base de cereais, sendo 
aos poucos descoberta as vantagens de destilar o 
líquido mais de uma vez, em alambique contí-
nuo. No Leste Europeu, os produtores come-
çaram a acrescentar frutas, ervas e especiarias ao 
final do processo. Logo a bebida se tornou a pre-
ferida dos russos, sendo que o governo manti-
nha forte controle sobre a produção e estimulou 
o crescimento do mercado. 

A mistura de sabores também se destaca entre 
apreciadores, como o aperol – destilado italiano 
com gosto de laranja e toque de ervas e raízes, 
criado em 1919 –, utilizado no spritz, drinque de 
recente sucesso no Brasil. 

Mercado e consuMidores
Segundo a Euromonitor, a venda desses 

produtos no Brasil ultrapassa 709,4 mil litros 
anualmente. O destilado mais consumido é a 
cachaça, com 520,3 mil litros. Depois vem a 
vodca (60,2 mil litros), o conhaque (51,2 mil 
litros) e o uísque (38,2 mil litros). O estudo O 
consumo de bebidas destiladas no Brasil, realizado pela 
Nielsen, aponta que o churrasco é a principal oca-
sião para beber estes tipos de produtos (33,5%). A 
maioria (50%) bebe cachaça em botecos e para re-
laxar (45%). No caso da vodca, o mairo consumo 
é em boates (25%). Já o uísque, é ingerido em casa 
e com amigos (38%), assistindo esportes (49%).  

TiPos de desTilação
a separação do álcool das substâncias fermentadas é feita através 
de calor. Conheça os principais processos usados na fabricação de 
bebidas destiladas:

Patent still – foi registrado em 1831 pelo irlandês aeneas Coffey, inspetor 
do departamento de impostos na época. também é  conhecido como 
processo contínuo ou coffey still. Por meio deste método industrial, po-
de-se obter grandes quantidades de sustâncias “purificadas” em curto 
espaço de tempo e a baixo preço, mas também de inferior qualidade. 

Pot still – considerado o método mais antigo, é usado há centenas de 
anos. Usa um processo lento, por isso só se aplica em produtos de 
alta qualidade, como o Malte Whisky, irish Whiskeys e a maioria dos 
tipos de rum escuros. também se obtém por ele a matéria-prima para a 
produção do gim e outras aguardentes brancas.
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Fritz & Frida 
Doces com fórmula renovaDa
a linha de doces de fruta fritz & frida apresenta nova 
formulação para atender aos seus 14 mil pontos de venda 
no rio Grande do sul. os 7 diferentes sabores do produto 
(abacaxi, abóbora com coco, batata-doce com coco, 
figo, goiaba, morango e uva), nas versões normal e light, 
ficaram mais cremosos e têm as alterações indicadas nas 
embalagens de 400 gramas ou 1,8kg.

Moinho estrela
linha De misturas Panfácil 
a empresa gaúcha moinho estrela passou 
a disponibilizar uma nova linha de produtos 
Panfácil. após intensa pesquisa de seu setor 
de qualidade, o produto Mistura para Bolos 
chegou ao mercado com os sabores baunilha, 
chocolate, churros, coco, laranja e milho, em 
embalagens de 400 gramas. os ingredientes 
selecionados seguem os padrões da linha 
de farinhas da marca, a fim de oferecer 
praticidade para os consumidores.

CoCa-Cola
refriGerante em eDição limitaDa
roupagens heroicas foram dadas às latas sem açúcar 
de 310ml e 350ml da coca-cola. a comercialização dos 
produtos teve início em março junto às garrafas Pet 
de 600ml e apresentaram rótulo com estampas de 12 
personagens presentes no filme Vingadores: Ultimato, 
da marvel studios, que estreou no Brasil em 25 de abril. 
em diversos pontos de venda, a companhia também 
disponibilizou promoções com sete copos colecionáveis 
do longa-metragem para os meses de abril e maio.

Piá
novas emBalaGens Para 
BeBiDas lácteas
a cooperativa Piá lançou embalagens com 
diferente produção para a bebida láctea Piá Lac, 
carro-chefe da linha de fermentados da marca. o 
novo envólucro plástico pead sleeve é feito através 
de um equipamento adquirido da empresa francesa 
serac, substituindo as embalagens tetra Pak. 
sem modificações na característica do produto, a 
mudança visa a prover um visual moderno e lacre 
mais prático e seguro para os consumidores.
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Comitê debate agendas
jurídiCas do varejo

A proibição da venda de 
canudos flexíveis plásticos 

descartáveis foi um dos 
assuntos debatidos na 

última reunião

ano de 2019 apresenta ao Comitê Jurídico da 
Agas diversas pautas de interesse para o vare-
jo. Abordando questões diretas e indiretas, que 
causam ou possam causar impactos e trazer 
consequências para o segmento supermerca-
dista, o grupo analisa amplamente os cenários 
que compõem o setor. De influência significa-
tiva para a sociedade, dado que a maioria dos 
cidadãos frequentam o comércio, leva em con-
sideração temas administrativos, legais e eco-
nômicos complexos, absorvendo mudanças de 
comportamento como um todo. 

Composto por representantes que são in-
dicados pelas empresas associadas à Agas, o co-
mitê faz reuniões mensais. As pautas discutidas 
envolvem os aspectos tributários, trabalhistas e 
aqueles considerados como assuntos gerais, com 
a finalidade de criar um ambiente de debate, tro-
ca de informações e desenvolvimento de inicia-
tivas para o autosserviço. Em 28 de fevereiro, 28 
de março e 25 de abril, os encontros discutiram 
tópicos tributários como a complementação e 
restituição do Imposto sobre Circulação de Mer-

cadorias e Serviços (ICMS), adicionais do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 
incidência de PIS e Cofins em importações por-
tuárias. Os tópicos trabalhistas envolveram con-
versas sobre o balanço das negociações coletivas 
de 2018, reajuste de piso regional, contribuições 
sindicais, terceirização e decisão liminar acerca da 
obrigatoriedade de supermercados contratarem 
bombeiro civil, entre outros. Os assuntos gerais 
contemplaram a posse de carrinhos de compra 
adaptados para pessoas com deficiência ou mobi-
lidade reduzida, distribuição e venda de canudos 
flexíveis plásticos descartáveis, reserva de vagas de 
emprego em organizações privadas e o Seminário 
Jurídico da ExpoAgas 2019.

     Assessora jurídica da Associação, Edina Fas-
sini explica que cada encontro é dinâmico e tem o 
propósito de reunir e compartilhar a maior quan-
tidade de informações possível. “Atualmente, as 
lojas não representam somente secos e molhados 
como em suas origens. As constantes alterações 
na legislação, quer municipal, estadual ou federal, 
mudam tanto o quadro de várias profissões quan-
to empreendimentos”, relata Edina. “As inova-
ções tecnológicas, em um mundo na iminência 
da quarta revolução industrial, questões de PIB 
e demais transformações requerem preparação 
para essas novas realidades, o que aumenta a res-
ponsabilidade e a necessidade de estarmos bem 
informados”, afirma. 

Os encontros acontecem em Porto Alegre, 
na sede da Associação (R. Dona Margarida, 320), 
com acesso restrito aos associados da entidade e 
membros do comitê. Para mais informações so-
bre como participar, entre em contato via e-mail: 
juridico@agas.com.br.
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O curso de cartazista, 
que aconteceu em 

março, tem dedicação 
individual do instrutor 
para os participantes

QualifiCação
espeCializada

ioneira entre as associações supermercadistas 
da América Latina, a Carreta Agas capacita 
supermercadistas e colaboradores em áreas 
estratégicas, além de ter papel social ao pro-
mover encontros abertos a comunidades das 
mais variadas regiões do interior do Estado. 
Em circulação para a temporada 2019, a escola 
itinerante teve como destino inicial a cidade 
de São Gabriel, entre os dias 18 e 22 de mar-
ço, e visitou também os municípios de Rio 
Grande e Frederico Westphalen no mês de 
abril, com temas como fluxo de caixa e rotinas 
financeiras, formação de supridores, layout e 
atmosfera de loja, açougue de sucesso e técni-
cas para contratar, manter e desenvolver cola-
boradores. Interessados garantem participação 
mediante investimento de R$ 60 para sócios 
Agas e de R$ 75 para não sócios. 

     Os cursos livres da Agas, realizados na 
sede da entidade, em Porto Alegre, são abertos 

para colaboradores, profissionais autônomos 
e quaisquer interessados em busca de qualifi-
cação. O novo calendário teve início em abril 
com atividades de formação de fiscais de caixa 
e açougue, enquanto o mês de maio reservou 
aos participantes as capacitações em pricing, boas 
práticas em manipulação de alimentos e exposi-
ção, decoração e organização de frutas, legumes 
e verduras (FLV). Para junho, são previstos ou-
tros encontros: Liderança de alta performance com 
o instrutor Rivelino Cabreira, Marketing e exce-
lência de varejo sob instrução de Janer Costa, a 
partir de investimento de R$ 95 para associados 
à Agas e R$ 130 para não sócios. O curso Mix de 
sucesso para padarias e confeitarias, ministrado por 
Fabiano Soares, tem inscrições no valor de R$ 
190 para sócios e R$ 250 para não sócios. Mais 
informações, incluindo detalhes de inscrição, 
podem ser consultadas via e-mail cursos@agas.
com.br ou pelo telefone (51) 2118-5230.
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Começam as
aulas do ges

Cases de sucesso 
substituirão o 

trabalho de conclusão 
nas turmas do curso, 

que existe há 11 anos

estores de todo o Rio Grande do Sul já partici-
pam do curso livre de Gestão em Supermercados 
(GES), dando os passos iniciais em suas qualifica-
ções. A primeira turma a se reunir foi a de Porto 
Alegre, em 26 de março. As atividades em Pelotas 
começaram em 10 de abril, enquanto a aula inau-
gural de Carazinho ocorreu em 30 de abril.

Os alunos da capital deram o pontapé em 
suas atividades com orientações da instruto-
ra Angelita Garcia sobre os métodos de ensino 
do curso, e bate-papo com o vice-presidente da 
Agas, Ezequiel Stein, e com o diretor Jacinto Ma-
chado. O grupo também recebeu dicas de pre-
venção de perdas, em aula do instrutor Gustavo  
Fauth, e realizou treinamento sobre liderança na 
Quinta da Estância, em Viamão. Natália Chie-
za, do Mercado Ponto Novo, é fisioterapeuta e 
há um ano ajuda o empreendimento de família. 
Fundado pelos pais de Natália, o mercado está 
localizado na Zona Sul de Porto Alegre desde 
2002. “Percebi a necessidade em me aperfeiçoar 
profissionalmente e trazer melhoras para o ne-
gócio. Encontrei uma oportunidade no GES e 
agora fico feliz em estar em contato com ótimos 
profissionais, conseguindo pôr em prática, desde 
o primeiro dia de aula, os assuntos que estamos 
estudando”, relata Natália. Anna Paula Petrolli, 

fundadora do Mini Mercado Anna Paula, em 
Porto Alegre, trabalhava com o pai – também 
proprietário de um negócio varejista – desde os 
16 anos. Localizado no bairro Cristal há 12 anos, 
o estabelecimento pode crescer a partir das ex-
periências do curso. “As aulas práticas e objetivas 
facilitam nosso estudo. Como sou de um merca-
do pequeno, acabamos não nos capacitando tan-
to e agora abrimos um leque de aprendizados”, 
afirma a empresária.

As aulas em Pelotas foram abertas com de-
bate técnico sobre a operação de lojas, instruído 
por Salvador Fraga. Também compartilharam 
suas experiências sobre liderança e tendências de 
mercado o diretor da Agas Lindonor Peruzzo e o 
diretor do Macro Atacado Treichel, Davi Treichel. 
A cidade recebe o curso pela primeira vez e con-
ta com a parceria do atacado para sediar o GES. 
Treichel avalia que a natureza do curso e seu con-
teúdo validam o esforço despendido. “A interação 
dos alunos com pessoas de outras empresas, al-
gumas de cidades vizinhas, tornam a experiência 
ainda melhor”, comenta o empresário.

Outra cidade estreante é Carazinho. Leandro 
Rheinheimer, representante da Agas no municí-
pio da região Noroeste e diretor do Supermer-
cado Coqueiros, ressalta que a capacitação dos 
supermercadistas é fundamental em um mercado 
extremamente competitivo. “É difícil encontrar 
pessoas já preparadas no mercado e a melhor re-
ceita é formá-las ‘em casa’, qualificando aqueles 
que possuem perfil adequado à realidade de cada 
negócio e estão integrados com as particularida-
des da região de atuação.”

A turma de Santa Maria, que estava prevista 
para 2019, sediará o GES no próximo ano. Para 
obter mais informações, é possível consultar a As-
sociação pelo telefone (51) 2118-5200 ou através 
do e-mail ges@agas.com.br.
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O encontro inaugural 
contou com 29 gestores 

e colaboradores do 
setor varejista

iniCiado programa de 
jovens lideranças

s primeiras aulas do Programa de Desenvolvi-
mento Estratégico de Líderes (PDEL), organiza-
do e promovido pelo Agas Jovem, deram início ao 
novo projeto da Associação. Em 15 de março, os 
especialistas em varejo Gustavo Schifino e Car-
los Eduardo Santos inauguraram a iniciativa com 
debate sobre tendências em varejo e pós-NRF – 
incluindo participação do convidado Leonardo 
Taufer, presidente do Super Imec, e boas-vindas 
pela presidente do Agas Jovem, Patrícia Machado. 
Na manhã do sábado seguinte, a fonoaudióloga 
Bianca Aydos orientou os alunos sobre fala em 
público. Em 24 de abril, os jovens varejistas segui-
ram o programa com o instrutor Ricardo Paz, da 
empresa de consultoria Affectum, abordando os 
temas de sucessão, holding e acordo societário. O 
vice-presidente da Agas Patrique Nicolini Man-
froi foi o convidado do dia, relatando sua experi-
ência no setor. 

Jonathan Trescastro, gerente do Super Ata-
cado Cristal, da cidade de Cristal, descobriu o 
programa por meio das redes sociais e imediata-
mente foi atraído pelos temas dos encontros, que 

coincidiam com a realidade da empresa familiar – 
aberta em 1977, quando Hilmo e Iná Saalfeld de-
ram início ao então chamado Armazém Colonial 
Saalfeld. Para ele, os ensinamentos do PDEL têm 
como diferencial a oportunidade de conhecer ex-
periências já vivenciadas pelos alunos. 

“As pessoas inseridas no projeto são de reali-
dades distintas – desde grandes organizações, com 
muitos colaboradores e lojas, até empresas de pe-
queno porte. Essa troca de experiência entre pes-
soas de diferentes realidades é o maior aprendiza-
do que o PDEL nos proporciona”, compartilha o 
gerente. Em treinamento com um programa de 
capacitação da Agas pela primeira vez, Trescastro 
acredita que ter líderes dentro de qualquer negó-
cio é importante, pois são eles que conseguem 
persuadir todos envolvidos na organização. “De-
senvolver habilidades para se tornar um bom líder 
é ter a perspectiva de que o negócio irá prosperar 
ao longo do tempo. Compartilhar esses conheci-
mentos é de grande valia para todos e agrega mui-
to a uma empresa do interior do Estado”, afirma.

 O mês de maio reserva aos alunos do PDEL 
uma viagem até Belo Horizonte (MG), incluindo 
saída para a Associação Mineira de Supermercados 
(Amis) e visita à rede de supermercados Verdemar. 
Em junho, estão previstas aulas sobre contabilida-
de, finanças, segurança, estoque, quebra e análise 
de desempenho com  Adalberto Garcia, Vanderlei 
Goulart e Gustavo Fauth. A iniciativa do Agas Jo-
vem para qualificar supermercadistas gaúchos na 
faixa etária de 16 a 38 anos segue seu cronograma 
até o mês de novembro. Obtenha mais informa-
ções do programa pelo e-mail cursos@agas.com.
br e por meio do site www.agas.com.br.
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Noite de medalhas
e prêmios

s supermercados gaúchos registraram um cres-
cimento nominal de 5,2% em 2018. Ao todo, as 
lojas do setor somaram juntas um faturamen-
to de R$ 31,7 bilhões no ano passado – com 
4,7 mil lojas e 99,8 mil empregos diretos em 
suas operações. Estes são alguns dos resultados 
apurados na pesquisa do Ranking Agas 2018, 
com base nos dados fornecidos por 245 empre-
sas oriundas de 114 municípios. Os principais 
desempenhos foram homenageados no dia 23 
de abril, no Grêmio Náutico União, em Por-
to Alegre, em uma solenidade para 700 convi-
dados que também marcou a entrega das três 
primeiras Medalhas Marcello Zaffari, honraria 
criada pela Agas para distinguir o trabalho de 
empresários supermercadistas admirados pelos 
colegas do setor.

Patrocinado por Cervejaria Bellavista, Isabela, 
Cooperativa Santa Clara, Tramontina, Girando 
Sol e Marquespan, o Ranking Agas é a festa de 
um setor que representa 7,7% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul. Presente 
na vida de 100% dos consumidores, o segmento 

supermercadista gaúcho recebe, diariamente, 4 
milhões de clientes em suas lojas. A essenciali-
dade do setor, a praticidade e a conveniência 
oferecidas e as estratégias de redução de custos 
e de aproximação com os consumidores foram 
alguns dos principais fatores que pesaram para 
um resultado acima das expectativas. O tí-
quete médio se elevou de R$ 47,95 em 2017 
para R$ 50,50 e o número de lojas fechadas aos 
domingos caiu de 17,6% para 14,3%.

No discurso de abertura do evento, o presi-
dente da Agas, Antônio Cesa Longo, celebrou 
que pequenas empresas do setor, sobretudo 
aquelas ligadas às centrais de negócios, este-
jam mostrando no dia a dia de suas atividades 
o atendimento das necessidades e demandas 
do cliente, a diferenciação no atendimento e o 
trabalho árduo. “Quem trabalha em varejo pre-
cisa ser apaixonado por isso, e esta talvez seja 
a única receita do bolo”, relatou. Apesar de la-
mentar a queda do peso do setor secundário no 
PIB gaúcho, o dirigente fez um alerta quanto a 
algumas práticas a serem observadas pelos co-

O

Supermercados e líderes de destaque foram 
homenageados em evento que celebrou a força do 

segmento responsável por 7,7% do PIB gaúcho
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legas supermercadistas. “Não podemos aceitar 
produtos precificados pela indústria em sua 
embalagem, impedindo o varejo de gerir o seu 
negócio e compor o preço dos produtos, ava-
liando condições e critérios que somente nós 
podemos mensurar”, comentou. 

ExEmplos dE conduta
A cerimônia reconheceu o trabalho das 

empresas que mais cresceram no setor distin-
guindo-as em dez diferentes categorias – o cri-
tério desta divisão são as faixas de faturamento. 
Além disso, a Agas homenageou outras quatro 
empresas – a maior em faturamento, a maior 
empregadora, a maior central de negócios e a 
rede de compras que mais cresceu. A grande 
novidade desta edição do prêmio, entretanto, 
foi a entrega da Medalha Marcello Zaffari, 
lembrando o legado de amor ao trabalho e à 
família deixado pelo diretor-superintendente 
da Cia. Zaffari falecido em 2008. 

“Concedida a três empresários supermer-
cadistas de destaque – um em nível nacional 
(Zefiro Giassi), um representante da Região 
Metropolitana (Jacy Pfitscher) e um represen-
tante do Interior (Antônio Righi) –, a Medalha 
Marcello Zaffari torna-se a mais alta honraria 
entregue pela Agas a representantes do setor 
varejista”, afirmou o presidente da entidade. 
O empresário Zefiro Giassi, 86 anos, do Gias-
si Supermercados (Içara/SC), considerou uma 
alegria receber a honraria. “Trabalho com amor 
e determinação há 60 anos, sou muito grato aos 
gaúchos, de quem estou mais próximo do que 
de Florianópolis”, frisou. 

Jacy Pfitscher, do Gecepel Supermercados, 
viu o prêmio como o reconhecimento por um 
trabalho iniciado em 1965, quando veio de Três 
Passos para Porto Alegre e vendia cinco produ-
tos por atacado a pequenos comerciantes. “Em 
1999, abri a primeira loja supermercadista e 
hoje já são cinco e 330 funcionários sob a ad-

Ao todo, 17 homenagens 
foram prestadas a 
quem faz acontecer no 
autosserviço gaúcho, 
que emprega quase 100 
mil pessoas
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ministração da família”, disse. Antônio Righi, 
do Righi Supermercados, de Santana do Livra-
mento, recebeu a medalha com emoção. “Ne-
nhum dever é mais importante que a gratidão 
e esse presente sempre terá lugar de destaque 
físico, mas principalmente ficará eternizado 
em meu coração. Fica registrado o meu com-
promisso e responsabilidade em continuar 
trabalhando em benefício do desenvolvimento 
do autosserviço gaúcho”, declarou.

FEsta para pEquEnos, médios E grandEs
A Unidasul, de Esteio, venceu pela quar-

ta vez consecutiva o Ranking na categoria de 
faturamento anual acima de R$ 960 milhões. 
Seu crescimento em 2018 foi de 6,1%. O pre-
sidente Augusto De Césaro agradeceu aos seus 
colaboradores: “A equipe não se cansa de bus-
car a excelência, tanto nos serviços, quanto no 
lançamento de produtos, sempre atrás de no-
vos desafios. Todo esse empenho faz com que, 
mesmo em um ano complicado na economia, 
conseguimos obter ótimos resultados.” Em 
Passo Fundo, a Comercial Zaffari comemo-
rou o melhor desempenho (+38,8%) entre as 
redes com faturamento entre R$ 480 milhões 
e R$ 960 milhões. “Estamos em um trabalho 
de metas ousadas e vamos entrar em novo pa-
tamar com concorrentes de grande força”, sa-
lientou o diretor Sérgio Zaffari. Em 2018, a 
empresa inaugurou duas novas lojas, uma no 

shopping da cidade-sede e outra da bandeira 
Stok Center, em Santa Maria.

O Supermercado Baklizi, de Uruguaiana, 
subiu ao palco pela segunda vez consecutiva 
pela melhor performance (+9,9%) na faixa de 
faturamento entre R$ 480 milhões e R$ 960 
milhões. O prêmio foi recebido pela matriarca 
Lotfie Mouslomanie, representando o varejo 
de 14 lojas e 1,7 mil funcionários. Na categoria 
de faturamento anual entre R$ 120 milhões a 
R$ 240 milhões, o Supermercado Beltrame sa-
grou-se vencedor, tendo crescido 15%. A dire-
tora de Marketing Raquel Beltrame manifestou 
gratidão. “Esta conquista é fruto do trabalho 
que viemos desenvolvendo, buscando sempre 
entender e atender as necessidades dos consu-
midores. É um incentivo para continuarmos 
trilhando um caminho alinhado com as expec-
tativas da comunidade”, destacou.

Em Eldorado do Sul, o Supermercado Co-
debal teve uma alta de 27,8% nas vendas e ven-
ceu entre as empresas de faturamento anual 
entre R$ 60 milhões e R$ 120 milhões. “Tudo é 
fruto de muito trabalho e empenho, da utiliza-
ção de indicadores para nortear as decisões, da 
atenção a nos novos hábitos de consumo e da 
abertura de mais uma filial no final de 2017”, 
lembrou a administradora Roberta Barreto. 
Com um crescimento de 60,8% em 2018, o Su-
per Novo, de Capão da Canoa, bateu todos os 
concorrentes da categoria entre R$ 24 e R$ 60 

Presidente Longo 
lembrou que 

supermercados são a 
porta de entrada para  

25% dos trabalhadores 
no primeiro emprego
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milhões. “Fazemos cada vez mais investimentos 
em capacitação, em chão de loja, e isso nos dá a 
certeza de que estamos no caminho certo, pois 
o trabalho e a dedicação se refletem no cliente 
final”, celebrou o diretor Cesion Pereira. 

O vencedor na categoria de faturamento 
anual de R$ 6 milhões a R$ 12 milhões veio 
de Gravataí: Super Corrêa. A receita de 2018 
superou em 69% o ano anterior. “Fizemos vá-
rias ações para alcançar esse feito, como atendi-
mento personalizado a empresas, a ampliação 
da área de vendas e do horário de atendimento, 
a instalação de um quarto check-out e a contra-
tação de mais quatro colaboradores”, citou o 
diretor Elisandro Corrêa. 

diFErEnciais compEtitivos 
O Super da Casa, em Porto Alegre, cresceu 

59% e liderou o grupo de faturamento anual entre 
R$ 3,6 milhões a R$ 6 milhões. O diretor Gilber-
to Braatz comemorou a conquista em tão pouco 
tempo. “Começamos nossa atividade em meados 
de 2017. O diferencial competitivo que alicerçou 
a performance foi o atendimento personalizado 
aos nossos clientes, chamando muitos deles pelo 
nome, ouvindo suas sugestões e adaptando a li-
nha de produtos às suas necessidades, com grande 
foco nos setores de perecíveis”, afirmou. Na faixa 
de arrecadação até R$ 3,6 milhões, o Mercado 10 
de maio, em Porto Alegre, subiu ao palco. O pro-
prietário Sílvio André Zerbielli recebeu o prêmio 
pela alta de 50% em sua loja de 180m² de área de 
vendas e sete funcionários.

A Cia. Zaffari recebeu uma placa de home-
nagem por ser a empresa supermercadista de 
maior faturamento: R$ 5,3 bilhões em 2018 
(+1,9%). A organização agradeceu de forma 
institucional o reconhecimento: “A importância 
desta distinção está conectada à atuação funda-
mental da entidade, que, há quase cinco déca-
das, vem representando e qualificando o nosso 
setor por meio do espírito empreendedor, da 
coragem e iniciativa de seus diretores.” A rede 
Walmart foi distinguida por ser a maior em-
pregadora. O Ranking Agas ainda condecorou 
a Rede Fort pelo maior crescimento entre as 
congêneres (16,1%) e a Rede Super pelo maior 
faturamento bruto (R$ 1,2 bilhão). 

as 10 maiores por faturameNto bruto

ClassifiCação razão soCial  faturameNto 2018 (r$) sede 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

cia. Zaffari

Walmart

unidasul

comercial Zaffari

asun supermercados

imec supermercados

supermercados guanabara

master ats supermercados

rede vivo

peruzzo supermercados

porto alegre

porto alegre

Esteio

passo Fundo

gravataí

lajeado

rio grande

Erechim

santa maria

Bagé

5.300.000.000,00

–

1.547.991.156,00

861.442.556,00

676.150.692,00

624.111.193,00

546.447.934,37

521.565.815,75

454.356.235,00

450.327.275,00

as 10 maiores por faturameNto por m2

ClassifiCação razão soCial  faturameNto 2018 (r$) sede 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

centermastersul dist. alim.

vebber e cia.ltda.

robson Fraga portal

daki com. de alimentos

osmar nicolini e cia.ltda.

mercearia amazonas ltda.

supermercado genial’s ltda.

supermercado Beltrame ltda.

rede união gaúcha

guarapari com. de gên. alim.

porto alegre

Butiá

gravataí

porto alegre

Bagé

porto alegre

porto alegre

santa maria

porto alegre

viamão

 71.310,79 

64.285,71 

 58.181,82 

 51.724,99 

 49.026,75 

  46.739,36 

43.982,81 

42.004,81 

  40.005,49 

39.812,80 

as 10 maiores por faturameNto por check-out

ClassifiCação razão soCial  faturameNto 2018 (r$) sede 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

comercial atacadista igara

vebber e cia.ltda.

centermastersul dist. alim.

minimercado valver

vicente stangherlin e cia. ltda.

cia. Zaffari

macroatacado treichel

Benedetti e Benedetti ltda.

coop.agrícola cairú

supermercado rispoli

canoas

Butiá

porto alegre

novo Hamburgo

santa maria

porto alegre

pelotas

crissiumal

garibaldi

uruguaiana

–

9.000.000,00 

7.416.321,79 

7.164.000,00 

5.401.974,67 

5.380.710,66 

5.174.000,00 

5.101.364,37 

5.101.289,56 

4.832.199,56 

as 10 maiores por faturameNto por fuNCioNário

ClassifiCação razão soCial  faturameNto 2018 (r$) sede 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

vebber e cia.ltda.

supermercado copetti

arnaldo raniellie silveira arend – mE

comercial atacadista igara

vicente stangherlin e cia. ltda.

maria Helena pozzobon – mE

constante e nascimento ltda.

pedro macari e irmãos ltda.

supermercado cavalhada ltda.

danilo alberto tiziani ltda.

Butiá

santa maria

são gabriel

canoas

santa maria

santa maria

torres

porto alegre

porto alegre

porto alegre

3.750.000,00 

2.388.586,21 

844.000,00 

 821.917,81 

810.296,20 

687.439,26 

686.778,14 

 665.924,21 

 612.079,80 

601.865,90 
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Crescimento de r$ 60 milhões a r$ 120 milhões

Crescimento de r$ 3,6 a r$ 6 milhões

Crescimento de r$ 120 a r$ 240 milhões

Crescimento de r$ 6 a r$ 12 milhões

Crescimento de r$ 240 a 480 milhões

Crescimento de r$ 24 a r$ 60 milhões

Crescimento até r$ 3,6 milhões

supermercado codebal ltda. (Eldorado do sul) 

super da casa ltda. (porto alegre)

supermercado Beltrame ltda. (santa maria) 

super corrêa ltda. (gravataí) 

supermercado Baklizi ltda. (uruguaiana) 

super novo com. de alim. ltda. (capão da canoa)

silvio andré Zerbielli mE (porto alegre) 

empresas de destaque
Autosserviço supera 

expectativas encontrando 
soluções para que 

consumidores fiquem mais 
tempo nas lojas
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medalha marcello zaffari
região metropolitana

maior empregador

Crescimento de r$ 480 a r$ 960 milhões

medalha marcello zaffari
interior

maior crescimento rede de Compras

Crescimento acima de r$ 960 milhões

medalha marcello zaffari 
Nacional

maior faturamento rede de Compras

maior faturamento

Jacy pfitscher (porto alegre)

Wms supermercados do Brasil ltda. (porto alegre)

comercial Zaffari ltda. (passo Fundo) 

antônio alberto righi (sant’ana do livramento)

rede Fort (novo Hamburgo)

unidasul distribuidora alimentícia s/a (Esteio)

Zefiro giassi (içara/sc)

rede super (santa maria) 

cia. Zaffari comércio e indústria (porto alegre)

empresas de destaque
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tributação das operações com bens e mercadorias 
digitais – como softwares, programas, jogos eletrô-
nicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e similares 
– não se encontra ainda pacificada quanto à inci-
dência dos impostos sobre o consumo: o estadual 
ICMS ou o municipal ISS.

De qualquer sorte – considerando a prescindi-
bilidade de serem corpóreos os bens para a sua ca-
racterização como mercadorias, e tendo em vista 
posições doutrinárias e jurisprudenciais a respeito 
da submissão dos denominados softwares de pra-
teleira ao conceito de mercadoria –, deliberaram 
os estados em disciplinar os procedimentos de 
cobrança do ICMS incidente nas operações com 
bens e mercadorias digitais, que sejam padroni-
zados, comercializados por meio de transferência 
eletrônica de dados. É da inteligência do Convê-
nio ICMS 106, de 29 de setembro de 2017.  

Sem entrar no mérito do suposto conflito de 
competência e de outras questões que podem 
suscitar maiores polêmicas, importa, aqui, refle-
tirmos sobre a autorização concedida pelo aludi-
do Convênio, por meio de sua cláusula quinta, 
para que os entes federados em causa possam 
atribuir a responsabilidade tributária às terceiras 
pessoas lá elencadas.

A uma, porque é inelutável que, para a criação 
de hipótese de responsabilidade tributária, é im-
prescindível a existência de lei formal na espécie, 
considerando os princípios constitucionais da le-
galidade e da legalidade estrita aplicável à tributa-

ção, bem como a própria prescrição mandamental 
estipulada no Código Tributário Nacional, lei de 
normas gerais em matéria de legislação tributária. 
É da inteligência do disposto nos artigos 5°, II, 
146, III e 150, I, da CF/88 e 97, III, 121, parágrafo 
único, II e 128, da Lei 5.172/66 (CTN).

A duas, porque o próprio art. 128 do CTN, 
ao autorizar o sujeito ativo a atribuir, por lei, a 
responsabilidade tributária a terceiros, expressa-
mente restringiu as pessoas aptas a suportarem 
tal imposição, as quais, necessária e obrigatoria-
mente, deverão estar vinculadas ao fato gerador 
da respectiva obrigação.

 Por fim, nesta senda, são discutíveis as vincu-
lações de diversas das pessoas elencadas na aludida 
cláusula quinta, com os fatos geradores de obriga-
ção tributária em domínio do imposto estadual de 
consumo praticados pelos respectivos contribuin-
tes, em especial no caso de terceiros qualificados 
como intermediadores financeiros, inclusive ad-
ministradora de cartão de crédito, de débito ou 
outro meio de pagamento. 

Em nosso sentir, a mera função de inter-
mediação financeira, de cobrança ou de agente 
arrecadador, vale dizer, de instrumento de meio 
de pagamento, não enseja a vinculação dos res-
pectivos agentes financeiros ao fato imponível 
determinante do nascimento da obrigação tri-
butária decorrente de uma operação de circu-
lação de mercadoria consubstanciada em sua 
venda a consumidor final. 

A

“A tributação das 
operações com 

bens e mercadorias 
digitais, tais como 

softwares, programas 
e aplicativos, não se  
encontra pacificada 
quanto à incidência 

dos impostos 
sobre consumo.”

Luiz Antônio Bins Advogado e Consultor Tributário
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perfil do varejo (Supermercados Porta)

AprendizAdo
em fAmíliA

m meados de 1947, com a abertura de um mi-
nimercado, Albino Ângelo Porta iniciou a tra-
jetória dos Supermercados Porta, no município 
de Protásio Alves – então distrito de Nova Prata. 
“Era um armazém de secos e molhados, tinha de 
tudo”, conta o filho João Paulo Porta. Inicialmen-
te, apenas Albino e a esposa, Libera Cineli Porta, 
trabalhavam no estabelecimento. Os produtos 
mais vendidos eram tecidos em metro, calçados, 
ferramentas e alimentos. Hoje, o estabelecimen-
to está nas mãos do filho Nelson. 

Com o passar do tempo, a família aumentou 
sua atuação no ramo, sendo que hoje são vá-
rios negócios distintos, mas que ainda levam o 
mesmo nome fantasia. Em 1981, foi adquirido 
um minimercado no centro de Nova Prata, na 
rua Adolfo Cerri, que passou a ser administrado 
pelo filho João Paulo Porta. Em 1986, inaugu-
raram a segunda unidade no munícipio, na rua 
Presidente Vargas, bairro São Cristóvão, que é 
administrada por Albino.

Em 1994 foi adquirida a principal loja, com 
uma área de 1,2 mil m², sendo 800 m² de área 
de venda, situada na avenida Borges de Medei-
ros. Em 2008 tomaram a iniciativa de investir e 

aumentar as instalações, totalizando uma área de 
6,1 mil m² (2,3 mil m² de área de venda), equi-
pamentos modernos, estacionamento coberto e 
maior variedade de produtos. Dez anos depois 
houve mais uma expansão, com aumento e 
modernização de check-outs, gôndolas e equipa-
mentos de refrigeração. “Atualmente contamos 
com uma unidade e 75 funcionários”, conta João 
Paulo Porta. A loja tem um mix com aproxima-
damente 25 mil itens e 14 check-outs. “Nossos 
diferenciais são variedade e qualidade dos pro-
dutos, com destaque para hortifrútis e padaria, 
estacionamento coberto, instalações modernas, 
loja espaçosa, limpa e organizada.” Os setores 
mais lucrativos são a fruteira e a padaria.

Há cerca de 10 anos, o supermercado orga-
niza diversas premiações, com sorteios ao longo 
do ano, em parceria com fornecedores. O mais 
tradicional, Super Prêmios para Você, contempla 
os vencedores com vale-compras e tem como 
maior prêmio um carro. “Cada R$ 100 em com-
pras dá direito a um cupom. Em 31 de dezembro 
de 2018, Leonardo Mendes de Oliveira, de An-
dré da Rocha, levou um Fiat Moby zero quilô-
metro. Também foram sorteados vales de de R$ 
400 a R$ 1 mil”, conta João Paulo. 

O empresário considera forte o setor super-
mercadista na região, tendo evoluído muito nos 
últimos anos. “Fechamos o ano de 2018 dentro 
da expectativa. O Super Porta tem como meta 
faturar mais, porém como o crescimento dos 
últimos anos foi relevante, entendemos que nes-
te ano o faturamento não terá um aumento tão 
significativo”, pondera o proprietário, que tem o 
apoio de seus quatro filhos no negócio. Para um 
futuro próximo, a companhia pretende adquirir 
uma nova loja e, ao mesmo tempo, continuar in-
vestindo em melhorias no endereço atual.
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Localizado em 
Nova Prata, 

Supermercados 
Porta se diferencia 

pela variedade 
e qualidade das 

ofertas, com 
destaque para 

hortifrúti e padaria
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Tudo em um 
só lugar

Debatendo o presente e futuro, evento no Rio de 
Janeiro oportunizou networking, capacitação e 

negócios entre players do setor

alavra do momento quando o assunto é o futuro 
do varejo, o conceito omni foi consolidado pela 
multiplicidade de oportunidades garantidas em 
um só lugar pela 53ª edição da Convenção Abras, 
ocorrida de 19 a 21 de março no Riocentro, na 
capital carioca. Ao reunir centenas de lideranças 
do setor supermercadista brasileiro em congres-
so e feira de negócios, o evento – repaginado em 
layout e conteúdo – oportunizou debates sobre os 
rumos do canal supermercadista por meio da tro-
ca de experiências, da interação em palestras e do 
corpo a corpo com fornecedores de tecnologias 
disruptivas para o setor. Conduzida pelo presi-
dente da Associação Brasileira de Supermercados, 
João Sanzovo Neto, a programação garantiu aos 
varejistas a realização de negócios e a possibilidade 
de trocar boas práticas de gestão com colegas.

Sob o mote O consumidor transformando 
o varejo, a Convenção deu luz a temas como 
liderança, a participação das mulheres no au-
tosserviço, governança corporativa e a Re-
forma da Previdência. Para Sanzovo, o tema 
central do evento veio ao encontro de uma 
das maiores necessidades do setor: conhecer 

melhor quem entra nos supermercados e se 
preparar para os novos perfis de shoppers que 
estão surgindo. Além do ciclo de palestras, o 
evento contou mais uma vez com a Abrastech, 
exposição e feira de tecnologia, e foi realizada 
paralelamente à Super Rio Expofood, promo-
vida pela Associação de Supermercados do Rio 
de Janeiro (Asserj) no mesmo complexo. Uma 
das novidades desta edição, o novo formato da 
Convenção Abras, que incluiu o auditório de 
palestras no centro da feira de tecnologia, deu 
mais amplitude, visibilidade e integração aos 
expositores da Abrastech.

O principal atrativo da Convenção, mais 
uma vez, foi o conteúdo abordado em cada pa-
lestra ao longo dos três dias de evento: em um 
dos painéis mais aguardados, o CEO do Gru-
po Pão de Açúcar, Peter Estermann, detalhou 
diretrizes da maior empresa de multivarejo do 
país, controlada pela multinacional francesa 
Casino, e colocou a integração dos canais físico 
e digital como o principal desafio para as lide-
ranças varejistas. “A primeira oportunidade é a 
formação de um CRM consistente. Hoje, te-

P
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mos mais de 15 milhões de inscritos em nosso 
programa de fidelidade e cerca de 8 milhões de 
downloads do nosso aplicativo”, pontuou. “Esse 
trabalho de integração, que mira, sobretudo, o 
futuro, precisa ser feito sem perder o foco nos 
processos básicos e essenciais”, lembrou o exe-
cutivo, que anunciou ainda a inauguração da 
primeira loja 100% omnichannel do grupo no 
país para 2019. 

Tendências
A Convenção mostrou que o ano de 2018 fe-
chou abaixo das expectativas de recuperação 
previstas. Apesar da inflação sob controle e da 
estabilidade das taxas de juros, o alto índice 
de desemprego e a renda média da população 
contraída ainda foram entraves para a reto-
mada do aumento do consumo das famílias 
brasileiras. De acordo com estudo da Nielsen 
divulgado no evento, o brasileiro tem se es-
forçado para manter os níveis de consumo dos 
produtos de alto giro. Neste contexto, super-
mercados médios (3%), a cadeia farmacêutica 
(3,1%), cash&carry (12,3%) e e-commerce (12%) 
foram os destaques em 2018. Durante a crise, 
os consumidores aumentaram a frequência de 
compra no atacarejo em busca de melhores 
preços e ofertas. Em média, 60% dos lares bra-
sileiros, equivalente a 31,6 milhões, compra-
ram mensalmente no canal, o que representa 
crescimento de 9% versus o ano anterior. 

Outro destaque do encontro foi um painel 
sobre a participação das mulheres em cargos de 
liderança no Brasil. Suzana Sanzovo, primeira-
dama da Abras, abriu as discussões destacando 
a pouca valorização da mulher no mercado de 
trabalho. “Hoje, mais do que nunca, se discute 
o empoderamento feminino. Precisamos fa-
zer uma reflexão sobre o papel da mulher no 
varejo, e impulsionar os empresários a desen-
volver caminhos para alcançar o crescimento 
econômico com mais sensibilidade e desen-
volvimento social”, disse. O debate contou 
com as participações de Anita Baggio, diretora 
da MCKinsey & Company; Sônia Hess, ex-
presidente da Dudalina; e Vanessa Sandrini,  
diretora-geral da Rondelli&Rondelli.

Di
vu

lg
aç

ão
/A

br
as

RasTReabilidade
O encontro nacional de supermercadistas também oportunizou 
a apresentação de mais um balanço do Programa Rama, 
desenvolvido pela Abras em parceria com a Paripassu para 
rastrear e avaliar produtos de FLV de todo o Brasil. No Rio Grande 
do Sul, sete redes supermercadistas já aderiram ao projeto.
Confira os números do Rama no Brasil em 2018:

768 visitas

948 treinamentos

4 mil atendimentos

1,4 milhão de tonelada de alimentos rastreados (+6%)
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gestão

uma perspectiva de Economia Circular, caso 
seja gerado o resíduo no final do processo, este 
deve ser convertido em matéria-prima para 
novos ciclos produtivos ou até mesmo para 
seu próprio ciclo de produção. No entanto, o 
ciclo somente será bem-sucedido se os atores 
em cada elo, desde a extração da matéria-pri-
ma até o final do consumo, cumprirem suas 
responsabilidades. Caso não haja engajamento 
humano em um dos elos da cadeia, todo o sis-
tema falhará. Assim, quais são as responsabi-
lidades do designer, varejista e consumidor em 
relação às embalagens, por exemplo?

 As embalagens são recipientes ou invólu-
cros que têm como funções primárias conter, 
proteger e transportar mercadorias e podem 
ser classificadas como complexas e sistêmicas. 
A embalagem que se encontra em supermer-
cados e lojas é o resultado da ação de muitos 
profissionais trabalhando em conjunto. Estes 
usam conhecimento especializado para conce-
ber uma embalagem que assegure a integrida-
de do produto, a satisfação dos consumidores, 
mas também que proteja o meio ambiente no 
final de sua vida útil.

Por um lado, o designer que concebe a em-
balagem deve pensar em projetar itens que: (I) 
sejam fabricados com menos recursos ou ma-
térias-primas biodegradáveis; (II) que exijam 

menos energia e poluição na sua produção; 
(III) que gerem menos resíduos após uso; (IV) 
que exijam menores percursos no transporte 
de mercadorias, e (V) que sejam retornáveis, 
reutilizáveis ou biodegradáveis. Cabe ao su-
permercadista privilegiar a aquisição de pro-
dutos com tais embalagens!

No entanto, todo este esforço será em vão 
se não houver o engajamento do consumidor. 
O consumidor deve se acostumar a ler as ins-
truções deixadas pelos designers nas embalagens, 
que comunicam instruções sobre a separação ou 
o correto descarte daquela peça; que incentivam 
o reuso ou compactação da mesma para minimi-
zar o custo no transporte, ou indicam que aquele 
material é 100% biodegradável e deve ser depo-
sitado no container orgânico. 

De fato, o sucesso da gestão de resíduos no 
pós-consumo deve se apoiar tanto nos conhe-
cimentos especializados dos projetistas de em-
balagens como na reeducação do intermediador 
e do consumidor. É urgente o amadurecimen-
to da temática da sustentabilidade aplicada no 
invólucro. Ela deve evoluir no sentido de pro-
posição de projetos melhores, mas também de 
seres humanos melhores. O engajamento hu-
mano é necessário e começa na educação e no 
comprometimento de cada um, que são os elos 
do ciclo de produção e consumo.

N

“O ciclo só será 
bem sucedido se os 
atores em cada elo, 
desde a extração da 

matéria-prima até 
o final do consumo, 

cumprirem suas 
responsabilidades.” 

IstefaNI CarísIO de Paula Professora de 
Engenharia da Ufrgs, e

 
rICardO sastre Doutorando em Engenharia 

de Produção na Ufrgs

A gestão de resíduos 
no pós-consumo
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s moleques da segunda metade do século 20 são 
os profissionais maduros da atualidade. Esse 
grupo de pessoas teve a rara oportunidade de 
conviver ativa e participativamente com dois 
momentos importantes da história da humani-
dade. Nos anos 1960, 1970 e 1980, enquanto 
a Guerra Fria polarizava o mundo, começá-
vamos a tatear o futuro que estava por vir. Ao 
mesmo tempo em que matávamos a sede nas 
torneiras enferrujadas dos quintais das redon-
dezas, ouvíamos histórias fantásticas sobre o 
poder dos computadores e do que os robôs um 
dia poderiam fazer. Mas tudo ficava no campo 
da fantasia – ainda que, volta e meia, fôssemos 
surpreendidos com novos produtos globais, es-
pecialmente no campo da alimentação, tênis, 
carros e marcas de roupas.

Essa geração foi a mesma que criou a revo-
lução da informática, das telecomunicações e de 
vários campos da engenharia, medicina e outras 
áreas científicas, fazendo com que a globaliza-
ção desse um salto sem precedentes. Aos cida-
dãos mais próximos do setor produtivo ficou 
claro que a aplicação de novas tecnologias tem 
a obrigação de gerar qualidade e produtividade 
equiparável a dos concorrentes. Caso contrário, 
o mercado é naturalmente implacável.

Dito isso, parece óbvio que tanto as em-
presas como os entes públicos têm a obrigação 
de se aprimorar constantemente, eliminando 
pontos de ineficiência e prospectando avan-

ços contínuos. E a maneira mais promissora 
de fazer frente a tais desafios é estar próximo 
dos ambientes de inovação. Porto Alegre vem 
se destacando positivamente com seus centros 
tecnológicos e espaços preparados para receber 
e apoiar startups. Mas, como alertou Bill Gates, 
não adianta adotar a melhor das tecnologias se o 
processo produtivo da empresa ou organização 
tem falhas em sua lógica. 

Um excelente exemplo de sucesso é o se-
tor supermercadista gaúcho, líder na adoção de 
tecnologias e processos que garantem a qualida-
de e a viabilidade dos empreendimentos – não 
só em termos de atendimento ao público, mas 
também na inteligência e na agilidade de seus 
processos internos. No setor público, a verda-
de é que estamos alguns passos atrás. É foco da 
prefeitura de Porto Alegre investir na moder-
nização, qualificação e produtividade de seus 
serviços. Alguns sucessos já podem ser perce-
bidos pela população, como é o caso da rapidez 
da liberação de alvarás de funcionamento de 
empresas. Desde o final de 2018, a maioria dos 
processos é concluída em apenas um dia. 

Evidentemente, temos muito a avançar em 
várias áreas do serviço público. Não basta ape-
nas adotar tecnologias. Fundamental é o desen-
volvimento das mentalidades em torno dos no-
vos meios de acesso aos serviços públicos. Isso 
vale tanto para a equipe de gestores e servidores 
como para os cidadãos usuários.

O
“A primeira regra 

de qualquer 
tecnologia utilizada 

num negócio é 
que a automação 

aplicada a uma 
operação eficiente 

vai aumentar a 
eficiência. A segunda 

é que a automação 
aplicada a uma 

operação ineficiente 
vai aumentar a 

ineficiência”.

EduArdO CidAdE Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre
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