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convenção regional tramandaí Vendas 12% maiores prenunciam grande veraneio

boas práticas Confira por onde começar a transformação digital do seu negócio

especial

gestão de custos melhora
sua competitividade
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conquista da liberdade econômica reacendeu um 
debate que restava adormecido havia algum tem-
po no cenário empresarial brasileiro: presentes 
em 100% dos municípios e ligados diretamente 
ao cotidiano dos consumidores, os supermerca-
dos querem, a partir de argumentos solidamente 
justificados e tendo a maioria da população como 
sua aliada, comercializar medicamentos isentos 
de prescrição médica (MIPs) em suas gôndolas. 
As farmácias de todo o Brasil já comercializam – 
com o apoio dos supermercadistas – cada vez mais 
itens de higiene, beleza, alimentação e produtos 
para pets em seus estabelecimentos. Assim como 
defendemos esta liberdade econômica para as far-
mácias, queremos oportunizar aos consumidores 
que adquiram, sem qualquer restrição, produtos 
como antitérmicos, analgésicos e digestivos nas 
lojas de supermercados. Afinal, estes medicamen-
tos já estão ao alcance das mãos dos consumido-
res brasileiros no autosserviço das farmácias, sem 
necessidade de atendimento por farmacêuticos. 
Estes mesmos MIPs também são comercializados 
por televendas e pela internet – e não há notícia de 
que o farmacêutico acompanhe o entregador, na 
garupa de sua moto, para que o consumidor tenha 
acesso a tais produtos.

Entre 1994 e 1995, quando os supermerca-
dos receberam autorização para comercializar os 
MIPs, estes produtos ficaram em média 35% mais 

baratos em todo o Brasil, e o número de intoxi-
cações pelo mau uso destes itens não cresceu no 
período. Mais que uma questão mercadológica, a 
liberação interessa à saúde pública, já que mais de 
200 municípios brasileiros não dispõem de farmá-
cias – e muitos têm apenas uma loja concentrada 
na zona central da cidade ou próxima a hospitais e 
centros médicos. Não há mais espaço para corpo-
rativismo e para reservas de mercado: enquanto as 
autoridades competentes comprovarem que não 
há malefícios na venda de medicamentos simples 
em supermercados, lutaremos pela liberação. 

A segurança dos consumidores é, afinal, pauta 
constante para nós da Agas. Em outubro, ao pro-
movermos a maior e mais movimentada feira de 
negócios da entidade fora de Porto Alegre – a 53ª 
Convenção Regional de Supermercados de Tra-
mandaí –, reunimos autoridades, órgãos fiscali-
zadores e empresários para debater a segurança 
alimentar e a manipulação de produtos de origem 
animal nos supermercados. E esta pauta constan-
te em nossas atividades será novamente abordada 
na grande festa do Carrinho Agas, momento de 
homenagens e reconhecimentos para os fornece-
dores do setor, mas também de reivindicações e 
posicionamentos institucionais. No dia 25 de no-
vembro, temos um encontro marcado com todas 
as empresas e personalidades que constroem, com 
trabalho e dedicação, o dia a dia do nosso setor. 

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Carlos Eduardo Moysés, CEO do iFood

Formado em Administração de Empresas pela PUC-
SP, Carlos Eduardo Moysés foi analista financeiro do 
Banco Safra, já teve restaurante e trabalhou por seis 

anos no segmento de delivery online. Responsável pela 
administração da maior plataforma de tele-entregas 
do Brasil, o iFood, ele participou da última edição da 

ExpoAgas contando um pouco da trajetória da  
startup e das lições de gestão que aprendeu  

nesse processo. Confira sua filosofia de trabalho e planos 
para o futuro na entrevista a seguir.

Dani Villar/Agas



REVISTA AGAS 7

Você afirma que o iFood tem o objetivo de fazer 
com que as pessoas aposentem o fogão, porque 
cozinhar por necessidade dá muito trabalho. 
Quais os obstáculos que precisam ser vencidos 
para tamanha ambição?

Há vários. Um dos principais é o alto custo 
logístico: é preciso gerar muita tecnologia e 
eficiência para conseguir reduzir despesas e a 
comida ficar mais barata. Nós investimos mi-
lhões de dólares para garantir que tenhamos 
a melhor ferramenta de inteligência do pla-
neta para fornecer um serviço de qualidade. 
Trabalhamos com o tripé restaurantes-entre-
gadores-usuários. Para o produto chegar mais 
barato ao usuário, preciso garantir tecnologia e 
eficiência para o restaurante, renda e qualidade 
de vida para o entregador. Mesmo nas áreas de 
menor poder aquisitivo, o cenário é de cres-
cimento nos pedidos. O Brasil conta com a 
maior comunidade japonesa fora do Japão, há 
mais libaneses aqui que em muitas partes do 
mundo. Há certas culinárias que não se conse-
gue reproduzir em casa, por diversos fatores. 
As pessoas querem variedade em razão dessas 
múltiplas culturas. 

Quais as vantagens oferecidas aos restaurantes 
para fazer parte da plataforma? 

Indiscutivelmente, tecnologia para melhorar o 
atendimento ao cliente. Conseguimos oferecer 
todos os dados do negócio: o que vende, como 
vende, tíquete médio, comparações regionais, 

locais de pouca oferta. É a inteligência digital 
aplicada ao negócio. Além disso, com o iFood 
Shop, conseguimos trazer também economia 
com uma plataforma de vendas exclusiva de in-
sumos para os parceiros, com preços especiais. 

A experiência do usuário é fundamental para 
qualquer marca se tornar conhecida. Quais os 
valores mais cultivados pelos clientes?

Você precisa ser excelente em tudo, mas princi-
palmente em entender as necessidades do usuá-
rio, prestando um serviço de qualidade. A meta 
é superar as expectativas, com uma variedade 
enorme de opções. Certos CEPs têm mais de 
700 restaurantes à disposição. A confiabilidade 
é outro pilar: saber que o produto vai chegar 
em pouco tempo e com qualidade. As pessoas 
precisam estar satisfeitas com o serviço. É meio 
clichê, mas os clientes são o motivo pelo qual a 
gente trabalha e eles estão à frente de tudo.

Como a plataforma montou um time de qualidade?

Temos uma cultura de empreendedorismo 
muito forte. Adquirimos mais de 30 empre-
sas ao longo dos últimos anos justamente para 
absorvermos para o nosso time pessoas que ti-
nham aberto seus próprios negócios. Estamos 
reunidos por um sonho grande de revolucionar 
o universo da alimentação. Temos uma preocu-
pação imensa com todos os elos da cadeia. Para 
atender todos com excelência, você precisa ter 
o sentimento de dono. 

viva voz
QuEM não inoVA

FiCA pArA trás

“Mantenha a todo 
tempo o foco 
nos resultados. 
Todo o dinheiro 
que você aplica 
precisa dar 
resultado ao seu 
negócio. Se não 
der, algo deve 
ser revisto.”
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viva voz

“Você precisa 
ser excelente 
em tudo, mas 

principalmente 
em entender as 

necessidades do 
usuário, prestando 

um serviço de 
qualidade.”

Você diz que todo mundo tem meta na empresa. 
Como os colaboradores são remunerados con-
forme a performance?

As metas são anuais e revisadas periodicamen-
te, com gatilhos mensais de acompanhamento. 
No final do ano, os colaboradores da equipe são 
remunerados conforme lucros e resultados pes-
soais por meio de um Programa de Participação 
nos Resultados (PPR). Quem não gera resulta-
do não nos interessa.

Há uma série de denúncias contra a precari-
zação do trabalho dos entregadores de aplica-
tivos. reportagens denunciam diversos casos 
de jornadas extensas demais, ganhos menores 
do que o salário mínimo e trabalho sem contra-
to em que todos os riscos ficam nas costas do 
entregador. no iFood, apenas 20% dos pedidos 
são entregues por rede própria. Como incutir 
um senso de propósito no trabalhador diante de 
uma realidade dessas?

Em pesquisas de satisfação realizadas com os 
entregadores, vemos pessoas que procuram a 
flexibilidade, seja porque estudam durante o 

dia, ou porque já têm outro trabalho e querem 
fazer uma renda extra. Essa nova economia está 
movimentando o país, gerando oportunidades e 
renda. Temos de acompanhar de perto os entre-
gadores para ajudá-los mais. Precisamos colocar 
a tecnologia a serviço deles para que não viajem 
tanto e tenham renda maior. É um desafio. Fora 
isso temos implementado pitstops, estruturas 
para esses trabalhadores recarregarem celular, 
ir ao banheiro, descansarem num sofá. Estamos 
colocando isso em prática e o retorno é bom. 

Startups estão sempre atrás de investidores 
para alavancar o negócio, mas quais são os 
pecados a serem evitados quando se recebe 
grandes volumes de recursos?

A primeira medida é nunca esquecer dos nú-
meros. Mantenha a todo tempo o foco nos 
resultados. Todo o dinheiro que você aplica 
precisa dar resultado ao seu negócio. Se não 
der, algo deve ser revisto. 

uma das lições que você prega é não perder 
tempo com besteira, esperando certos mo-
mentos perfeitos para algo acontecer: “Lance 
o produto, faça a coisa acontecer e aprenda”. 
Como assim?

As empresas que não inovam vão ficar para 
trás, principalmente no mercado de tecnolo-
gia. O ideal é não apenas acompanhar o anda-
mento das novidades, mas liderar essa busca. 
Para fazer isso, é preciso testar muita ideia. 
Você pode até errar mais do que acertar, mas 
quando acertar, será em cheio. Trate o erro de 
forma sadia, sem punições. Aprenda com ele 
para que não se repita. 

Qual a sua visão sobre os supermercados?

Conheço pouco da operação interna no dia a 
dia. Entendo os desafios de margem baixa e 
concorrência acirrada. Não é um mercado fá-
cil, mas há muita oportunidade de desenvol-
vimento e de inovação. Creio que o modelo 
só tende a crescer, se a renda da população 
crescer também. 
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Codebal vai sortear um Jeep renegade
o Codebal supermercados iniciou em outubro a sua tradicional 
campanha de aniversário super Festa. em sua última edição, a 
ação distribuiu mais de 300 mil cupons. os clientes concorrem 
a um Jeep renegade e r$ 10 mil em cartões de crédito pré-
pagos. Cada r$ 50 em compras vale um cupom, que deve ser 
depositado nas urnas do sorteio, para concorrer aos prêmios. 
a estimativa é de distribuir 450 mil cupons para participação 
na promoção.

Fundadora do 
niColini reCebe homenagem 
no dia 17 de setembro, a Câmara de vereadores de bagé 
realizou sessão solene para homenagear os 40 anos de 
fundação dos supermercados nicolini. na ocasião também 
ocorreu a entrega do título de Cidadã bageense à fundadora 
da empresa, elzira Cagliari nicolini. no evento foi apresen-
tado um vídeo contando a trajetória da matriarca da família, 
atualmente com 84 anos, assim como a história dos super-
mercados nicolini. 
tramita ainda no poder legislativo municipal o projeto de 
denominação da rua ivo manfroi, também fundador da em-
presa, falecido em 2003. a rua que receberá a denominação 
fica atrás do local onde será construído o novo centro de 
distribuição e sede administrativa da empresa, com capaci-
dade três vezes superior à atual.

ranCho ataCadista estará 
em CaChoeira do sul
o grupo libraga brandão está investindo 
para abrir, no próximo ano, a primeira 
loja do rancho atacadista na cidade de 
Cachoeira do sul. a empresa adquiriu em 
leilão, no final de setembro, o prédio do 
antigo senai João lüderitz, na rua alarico 
ribeiro, bairro santa helena.
o rancho atacadista realiza vendas no 
varejo com preço de atacado para todos os 
públicos, e incentiva a compra por volume, 
com descontos gradativos para quem leva 
mais de uma unidade de cada produto. Com 
a nova unidade, o grupo libraga brandão 
terá 27 filiais, entre rede vivo e rancho.
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baklizi inaugura 
free shop em uruguaiana
Foi inaugurada no dia 22 de outubro a brasil Free 
shop, em uruguaiana. trata-se do mais novo em-
preendimento do grupo baklizi e segue o modelo 
de lojas francas nacionais. Com seis check-outs 
e quase 1.800 metros quadrados, a loja oferece 
produtos nacionais e importados, como alimentos, 
bebidas, eletrodomésticos, eletrônicos, utilidades 
domésticas e artigos para bebês, com destaque para 
uma extensa linha de aparelhos de ar condicionado. 

rissul agora Com CaCetinho integral
as lojas da rede supper rissul oferecem a seus clientes, desde 
setembro, a opção cacetinho integral. a receita foi desenvolvida 
ao longo de três anos de pesquisa, com farinha 100% integral. 
atentos aos novos hábitos dos consumidores, a rede também 
disponibiliza o pão francês sem lactose ou gordura trans. o caceti-
nho está entre os três produtos mais vendidos de toda a rede.
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merCado brasCo 
inova Com hortas vertiCais 

em uma parceria com a 
startup gaucha hyperFarm, 
o mercado brasco está 
lançando as hortas verticais 
dentro das suas unidades. 
a novidade permite que o 
cliente colha as hortaliças 
vivas, garantindo frescor e 
zero desperdício, que antes 
chegava a mais de 50%. 
todas as plantas são sem 
agrotóxico. o brasco conta 
com duas lojas e mais de 35 
colaboradores.

Centershop abre 
nova loJa em porto alegre 
o Centershop, com atuação na área central de porto alegre, 
inaugurou mais uma loja no mês de setembro. a unidade é a dé-
cima da rede, e está situada na rua lauro müller, bairro navegan-
tes, na capital, contando com 9 check-outs, 30 vagas de estacio-
namento, 4,6 mil itens no mix de produtos e área de vendas de 
500 metros quadrados, gerando 80 empregos diretos.

rede super Útil 
sorteia automóvel 
no mês de agosto, a rede super Útil, de 
passo Fundo, sorteou um automóvel zero 
quilômetro (em parceria com a trink/parati) 
em comemoração aos seus 20 anos de fun-
dação. a super Útil está presente em mais de 
40 municípios do norte gaúcho. a ganhadora 
do automóvel foi a cliente dulciane kammler, 
da cidade de três arroios, que realizou com-
pras no supermercado zahner, da rede.
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super lenz inaugura 
Filial em venânCio aires 
no dia 3 de outubro, o super lenz, de ve-
nâncio aires, inaugurou mais uma filial na 
cidade, no bairro aviação. trata-se da ter-
ceira e maior unidade do grupo, com 3.755 
metros quadrados de área construída. a loja 
conta ainda com maior mix de produtos; 
walkin-cooler: câmara fria com vários rótulos 
de cerveja, funcionamento nos sete dias da 
semana, variedade de produção própria na 
padaria, estacionamento para 60 vagas e 12 
check-outs.
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Coagrisol realiza sorteio alusivo aos 
seus 50 anos 
entre as comemorações de aniversário, a Coagrisol realizou a 
promoção Coagrisol 50 anos, 50 prêmios, com sorteios diversos 
tanto para cooperados como para clientes. na terceira rodada de 
sorteios, nos dias 30 de agosto e 4 de setembro, a Cooperativa 
também ministrou palestras em suas sete regionais administrati-
vas. em 26 de setembro, foi a vez de um jantar comemorativo em 
soledade, com o sorteio de oito televisores de 50”, além de um 
vale-compras de r$ 1.500.
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Calendário de eventos

veíCulo de CapaCitação de olho no Futuro

25/11 
Carrinho agas
local: grêmio náutico união, em porto alegre

AgendA AgAS

righi Comemora 50 anos
para comemorar seus 50 anos, o righi supermer-
cados – de sant’ana do livramento – realizou uma 
promoção inédita na região da Campanha. Com 
duração de seis meses, a campanha promocional foi 
encerrada com um mega sorteio na tarde do dia 27 
de outubro, junto a um evento com direito a shows. 
intitulada righi 50 anos, 50 prêmios, a promoção 
sorteou 5 fogões, 5 geladeiras, 5 tvs 43”, 5 bicicle-
tas, 5 microondas, 5 smartphones, 5 notebooks e 5 
vale-compras de r$ 1.000, além de prêmios exclu-
sivos para o público interno, deixando 5 automóveis 
kwid 1.0 e 5 motocicletas Yamaha 125cc para o 
grande sorteio final. além desta promoção, paralela-
mente, o righi sorteou 3 carros na promoção righi 
e parati realizando sonhos, parceria de longa data 
com a parati alimentos, que oferece um carro para 
cada cidade onde o righi supermercados atua.
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unisuper abre 
loJa de ConveniênCia
a rede unisuper acaba de lançar um novo formato 
de loja, abrindo um supermercado de conveniência 
em um posto de gasolina de alvorada, na região 
metropolitana de porto alegre. a operação foi cha-
mada de unisuper express, com cerca de mil itens 
oferecidos na unidade de 130 metros quadrados. 
o mercado do posto tem padaria, carnes embala-
das e hortigranjeiros.  santiaGo

11/11
exposição, deCoração e organização do setor de Flv 
instrutor: evandro rodrigues

12/11    
o açougue de suCesso 
instrutor: luiz Carlos Jantzen

13/11    
Mix de suCesso em padarias e ConFeitarias 
instrutor: Fabiano soares

14/11    
exCelênCia em atendimento 
instrutor: salvador Fraga

panaMBi
18/11    
o açougue de suCesso 
instrutor: luiz Carlos Jantzen

19/11    
Mix espeCial de natal 
instrutor: Fabiano soares

20/11    
Formação de operadores de CheCk-out 
instrutor: salvador Fraga

21/11    
exposição, deCoração e organização do setor de Flv 
instrutor: evandro rodrigues

22/11    
exCelênCia em atendimento 
instrutor: Janer Costa

nota de FaleCimento
a agas informa, consternada, o falecimento do gerente de vendas da girando 
sol, Cesar borscheid, com 28 anos de carreira na empresa de arroio do meio. 
no Carrinhos agas 2018 ele foi agraciado como gerente de vendas do ano. 
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Levando consumidores ao cinema
A M. Dias Branco, detentora das marcas Adria, Piraquê e 
Isabela, promoveu no mês de setembro a ação Promo-
code de Cinema, em parceria com a Ingresso.com. Os 
consumidores que compraram kits de produtos das mar-
cas receberam um código com descontos ou ingressos 
de cinema. Para participar da campanha, o consumidor 
precisava submeter uma foto do saco lacre do Kit Pro-
mocional adquirido e do cupom fiscal correspondente 
para validação no site promocional de cada marca.

vinícoLa aurora tripLica 
exportações de suco de uva integraL 
A Vinícola Aurora exportou 142.308 garrafas do pro-
duto de janeiro a agosto deste ano, mais que o triplo 
em relação ao igual período do ano passado e 60% a 
mais em relação aos 12 meses de 2018 (56.891 litros). 
Neste período, o suco seguiu para 9 países, 5 deles 
novos compradores do produto: Argentina, África do 
Sul, Portugal, Reino Unido e China. A empresa preten-
de chegar ao final de 2019 com um volume exportado 
de suco de uva integral 400% maior que o resultado 
do ano passado. 

Liderança e gestão de pessoas 
foram tema de encontro da Languiru
O Programa de Sucessão Familiar Languiru realizou 
novo encontro na Associação dos Funcionários da Lan-
guiru, no dia 12 de setembro, com reflexões sobre lide-
rança e gestão de pessoas. O professor Martin Schultz, 
que ministrou a atividade, especificou as competências 
que tornam um indivíduo uma referência à frente de um 
grupo e destacou que o líder desperta habilidades nas 
pessoas por meio do exemplo. “O líder não impõe, mas 
desperta nos outros a vontade de fazer.” 

coca-coLa femsa no índice 
de sustentabiLidade dow Jones
Por sua liderança em práticas de sustentabilidade, 
pelo terceiro ano consecutivo, a Femsa e a Coca-Cola 
Femsa foram selecionadas para o Índice de Sustenta-
bilidade Dow Jones MILA Pacific Alliance, composto 
por um grupo seleto das melhores empresas do ramo, 
com negócios no Chile, Colômbia, México e Peru. Em 
questões ambientais, a Femsa fornece eletricidade 
sustentável a mais de 11.000 lojas OXXO, cerca de 600 
farmácias e 22 fábricas no México a partir de fontes 
renováveis. A Coca-Cola Femsa é a única empresa de 
bebidas latino-americana incluída no Índice de Mer-
cados de Sustentabilidade Dow Jones pelo sétimo 
ano consecutivo. A empresa oferece alternativas de 
hidratação e ações para a promoção de hábitos sau-
dáveis, que beneficiam mais de 6 milhões de pessoas 
desde 2015. Entre outras iniciativas, conta ainda com 
um modelo operacional digital que, além de garantir a 
excelência operativa, promove o cuidado ambiental e o 
bem-estar de suas comunidades.

café ouro é nova patrocinadora 
dos cursos de capacitação da agas
A indústria catarinense Café Ouro é a mais nova 
patrocinadora dos cursos de Capacitação da Agas. O 
apoio firmado para o ano de 2020 estreia a chegada da 
marca a terras gaúchas. Fundada em 1941, a empresa 
de Ibirama prioriza o nível de qualidade superior do 
produto desde a torrefação até a distribuição, cuidan-
do de cada detalhe para oferecer aos seus clientes a 
melhor experiência de consumo. A fabricante produz 
as linhas Extra forte, Tradicional, Superior e Gourmet e 
detém o certificado de pureza da Abic. 

nestLé investe em pesquisa de embaLagens
Considerado pioneiro na indústria alimentícia, o Nestlé 
Institute of Packaging Sciences (Instituto de Ciências 
da Embalagem) – inaugurado em setembro em Lau-
sanne, na Suíça – foi criado para tornar as embalagens 
da companhia 100% recicláveis ou reutilizáveis até 
2025. O novo Instituto permite à companhia acelerar 
seus esforços para trazer ao mercado soluções funcio-
nais, seguras e ecologicamente corretas e enfrentar o 
desafio global dos resíduos das embalagens plásticas. 
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Uso de créditos de icMs sobre energia
O Plenário do Senado Federal aprovou o projeto que adia 
para 2033 a possibilidade de uso de créditos de ICMS 
por empresas nos casos de gastos com energia elétrica, 
serviços de comunicação e insumos. O PLP 223/2019 vai 
à análise da Câmara dos Deputados. É a sexta vez que 
esse adiamento acontece. Prevaleceu a visão do relator, 
senador Cid Gomes (PDT-CE), de que a perda de arrecada-
ção decorrente do uso dos créditos seria “uma tragédia” 
para os estados, que já vivem situação financeira delicada.

contribUição previdenciária de aposentado
O Supremo Tribunal Federal (STF) ratificou a 
constitucionalidade da contribuição previdenciária 
devida por aposentado pelo Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade 
ou retorne a ela. Um contribuinte havia recorrido de 
decisão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária 
do Espírito Santo, que julgou improcedente pedido de 
restituição dos valores recolhidos ao INSS a título de 
contribuição previdenciária. 
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canal de conciliação para consUMidores
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Secretaria Na-
cional do Consumidor (Senacom) lançaram um projeto-
piloto que integra a plataforma consumidor.gov.br ao 
processo judicial eletrônico. A ideia é direcionar quem 
acionar o Judiciário a fim de resolver uma disputa com 
alguma empresa para o canal de conciliação mantido 
pela Senacom, de modo a tentar resolver o conflito mais 
rápido, paralelamente à tramitação do processo. Segun-
do o presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, a meta é 
reduzir a judicialização das relações de consumo.

refaZ 2019 entra eM vigor
O Decreto 54.853/2019 institui o Refaz, programa de 
quitação e parcelamento de débitos do ICMS no Esta-
do. Já em vigor, a medida prevê desconto nas multas 
e redução de juros, além de parcelamento em até 120 
meses, de créditos tributários constituídos ou não, 
inclusive denunciados espontaneamente, decorrentes 
do ICM e do ICMS, inscritos ou não em Dívida Ativa, 
inclusive ajuizados, vencidos até 31/12/18. O decreto 
também define regras para parcelamento de créditos 
tributários de ICMS vencidos entre 1º/01e 30/09/19, 
além do parcelamento de créditos tributários de ICMS 
vencidos e declarados em DeSTDA, GIA, ou GIA-ST.

pUblicação de balanços de eMpresas
Desde 14 de outubro, por determinação do Ministério da 
Economia, as publicações obrigatórias de empresas de 
capital aberto e fechado previstas na Lei das S.A, como 
balanços, podem ser divulgadas apenas na internet e 
não mais em jornais diários de grande circulação. A por-
taria governamental regulamentou ordenamento previsto 
na Medida Provisória 892 do presidente Jair Bolsonaro, 
editada em agosto. Essas empresas também devem dis-
ponibilizar as publicações e divulgações em site próprio.
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tst afasta cUMUlação de adicionais
A Subseção Especializada em Dissídios Individuais do 
Tribunal Superior do Trabalho decidiu, no final de setem-
bro, que não é possível o recebimento cumulativo dos 
adicionais de insalubridade e de periculosidade, mesmo 
que decorrentes de fatos geradores distintos e autôno-
mos. A decisão, por maioria, foi proferida no julgamento 
de incidente de recurso repetitivo, e a tese jurídica fixada 
será aplicada a todos os casos semelhantes. O caso 
julgado teve início na reclamação trabalhista proposta 
por um agente de tráfego da American Airlines. A Justiça 
garantiu a ele apenas o adicional de periculosidade.
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Mp pode discUtir direitos relacionados ao fgts
O Ministério Público tem legitimidade para propor Ação 
Civil Pública em defesa de direitos sociais relacionados 
ao FGTS. A tese foi fixada em outubro pelo Plenário 
do Supremo Tribunal Federal (STF). Na oportunidade, 
prevaleceu entendimento do relator, ministro Alexandre 
de Moraes, no sentido de negar provimento ao recurso 
da Caixa Econômica Federal. A CEF questionava se o MP 
podia representar os trabalhadores na ação contra sua 
política de abrir uma conta vinculada de FGTS para cada 
contrato de trabalho firmado pelo empregado.

caeM vetos à lei dos qUeijos artesanais
Foram restabelecidos pelo Congresso Nacional oito 
pontos que haviam sido vetados pelo presidente 
Jair Bolsonaro, na lei que regulamenta a elaboração 
e comercialização de queijos artesanais no país (Lei 
13.860/19). A norma havia sido sancionada em 18 de 
julho com 20 itens vetados. Entre os itens agora valida-
dos, está a definição do queijeiro artesanal como aquele 
que preserva a cultura regional na elaboração, emprega 
técnicas tradicionais e observa protocolo de elaboração 
específico para cada tipo e variedade. 

cobrança de iMpostos eM valores de acordos 
Foi sancionada no dia 20 de outubro a Lei nº 13.876, que 
modifica a incidência de impostos pelos valores recebi-
dos por trabalhadores em acordos trabalhistas, tanto em 
acordo amigável como pela via judicial. A nova legislação 
estabelece que esses recursos não podem mais ser 
declarados apenas como indenizatórios quando envol-
verem questões de natureza remuneratória como férias, 
13º salário e horas extras. Com a nova medida, os valo-
res de acordos trabalhistas só podem ser classificados 
totalmente como indenizatórias caso o pedido original se 
refira exclusivamente a verbas dessa natureza.

portaria trata de eMbargos e interdições 
A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho editou a 
Portaria 1.068/19, alterando a NR-3, que trata de embar-
gos e interdições em locais de trabalho onde haja riscos 
à saúde ou à vida do trabalhador. Segundo o governo, 
as razões para edição da “nova” NR-3 são de ordem 
econômica. A norma estabelece as situações em que as 
empresas se sujeitam a sofrer paralisação de seus servi-
ços, máquinas ou equipamentos, bem como os procedi-
mentos a serem observados pela fiscalização trabalhista 
na adoção de tais medidas cautelatórias.

regras para reUtiliZação de aliMentos 
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa aprovou o parecer ao PL nº 227/2019, que 
dispõe sobre a doação e a reutilização de gêneros 
alimentícios e seus excedentes no Estado. O projeto 
pretende facilitar o aproveitamento de excedentes de 
alimentos, permitindo atender quem está em situa-
ção de vulnerabilidade. O entendimento é de que há 
muitos entraves para direcionar à doação produtos 
alimentícios sem valor comercial, devido à rigidez da 
lei, que coloca parâmetros praticamente inviáveis para 
aqueles que querem doar. 
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governo regUlaMenta Uso de dados
O governo federal editou decreto em outubro estabe-
lecendo as regras para compartilhamento de dados de 
cidadãos coletados e tratados por órgãos da administra-
ção federal, além de definir requisitos para acesso aos 
registros e limitações. A norma também criou o Cadas-
tro Base do Cidadão, listagem contendo informações 
gerais de pessoas detidas por instituições do Executivo 
Federal. O decreto visa a disciplinar a gestão desses re-
gistros, atendendo a diretrizes da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD). O Executivo é detentor das maiores 
bases de dados do país. 
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Doces momentos 
no varejo

onsiderada uma das principais datas comerciais, 
a Páscoa é um período festivo muito esperado, 
principalmente pelas crianças. Para ter bons resul-
tados, mesmo com a desaceleração da economia, 
o especialista em Gestão e Marketing de Varejo da 
ESPM Rio Daniel Kamlot recomenda atentar não 
apenas ao preço dos produtos, mas para a experi-
ência de compra e o valor percebido pelos consu-
midores. “É a relação entre os benefícios obtidos e 
os custos nos quais eles incorrem. Eventualmen-
te, os clientes pagam mais por algo que conside-

ram único, exclusivo, ou mesmo por aquilo que 
os façam sentir bem.”

Tradicionalmente, a época está relacionada à 
ideia de comprar/consumir chocolates, com va-
riações de formas, abrangendo diversos tipos de 
ovos, bombons e barras, entre outros doces. “Até 
confeitos em formato de cenoura costumam ter 
boa aceitação”, acrescenta. Alternativas mais le-
ves, como pratos à base de cenoura – já que as 
guloseimas típicas possuem alto teor de gordura 
e açúcares – mostram que há varejos mais preo-
cupados com a saúde dos clientes. Algumas mar-
cas já oferecem opções contendo mais cacau. Para 
quem produz seus próprios ovos, pode-se ofertar 
formas, chocolate em pó e leite condensado, por 
exemplo, além de desenhos, revistas, painéis para 
decorar as casas e itens relacionados.  

Kamlot sugere focar no conjunto de percep-
ções e motivações que os clientes apresentam 
na interação com a loja e seus componentes, 
como produtos, iluminação e atendentes. “Não 
somente na hora da compra, mas na consulta a 
preços e produtos e no pós-venda”, reforça ele, 
indicando que há uma tendência de “comodi-
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Surpreender os clientes com ações inovadoras, 
que gerem boa experiência e agreguem valor são 

formas para se diferenciar na data

(Páscoa)
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tização” do mix: “Dificilmente os consumidores 
percebem diferença entre itens que têm a mesma 
natureza, ainda mais em uma época de opulência 
de ofertas”. Pode-se explorar o olfato, tato e pa-
ladar, oferecendo amostras grátis ou colocando 
um aroma que atraia a atenção das pessoas. 

Com o poder aquisitivo mais reduzido, o es-
pecialista indica explorar as promoções do tipo 
“pague dois e leve três” ou oferecer brindes que 
influenciem na percepção de benefícios. “O pró-
prio atendimento pode fazer alguém decidir por 
algo que não havia pensado ao entrar na loja, uma 
vez que se percebe estar recebendo algo a mais”, 
ensina. Outro ponto diz respeito à segmentação. 
“Não há como vender um mesmo produto a to-
dos, pois há diferença de gostos e preferências. 
Quem identificar adequadamente seu público-
alvo terá mais chances de ser bem-sucedido.”

AtrAção e interAtividAde 
No trade marketing, o engenheiro da compu-

tação indica algumas estratégicas de exposição. 
“Produtos na altura dos olhos costumam atrair 
mais. Itens que ficam nas ‘pontas’ dos corredo-
res chamam a atenção de quem sai ou entra neles 
e dos que se movimentam pela loja”, descreve o 
também doutor em Administração de Empresas. 
As cores também influenciam os consumidores: 
“As ‘quentes’, como vermelho e laranja, costu-
mam abrir o apetite mais do que verde e lilás, con-
sideradas ‘frias’. Produtos bagunçados ou desar-
rumados aparentam ser mais baratos”. Ele indica 

também estimular a interatividade, no caso de os 
clientes conseguirem se comunicar por aplicati-
vos, WhatsApp e e-mail com a loja.

Nos check-outs, a indicação é a compra por im-
pulso: “Itens que não figuram em listas de compras 
e são mais acessíveis atraem o consumidor, que 
acaba comprando por entender que não interfere 
no orçamento total”. Já mercadorias de preço mais 
elevado devem ficar no centro das gôndolas. “Nos 
ovos de Páscoa é comum fazer uso até do teto das 
lojas para que chamem bastante atenção de quem 
está distante e são evitadas quedas”, ensina.Outra 
dica é deixar os doces à mão dos pequenos. “Ex-
ponha os ovos na altura dos olhos das crianças, 
uma vez que elas influenciam seus pais ou res-
ponsáveis em decidir o que comprar e até em que 
quantidade e a marca.” Mascotes e personagens 
ajudam a persuadir a garotada, que relacionam 
o produto com o que apreciam. “Propagandas e 
materiais em geral devem ser repletos de cores, 
além de pessoas fantasiadas como coelhinhos da 
Páscoa, ou mesmo princesas e super-heróis no 
ponto de venda para atrair os pequenos”, sugere. 
É comum aumentar a lucratividade por meio de 
ofertas de ovos contendo brinquedos. 

O crossmerchandising propõe colocar produ-
tos que se complementam próximos uns dos 
outros, elevando assim a quantidade vendida. 
“Pode-se expor embalagens para presentes ao 
lado de ovos, entregando o “presente” monta-
do. Ele também pode ser observado em outras 
ofertas, como bacalhau e azeite. 

©iStock.com/Jenifoto

SAiBA MAiS

Livro traz técnicas 
para os varejistas
No livro Gestão contem-
porânea do varejo – Uma 
introdução à teoria do 
comércio, Daniel Kamlot, 
especialista em Gestão 
e Marketing de Varejo da 
ESPM Rio, em conjunto 
com o professor Thomas 
Rudolph, da St Gallen 
University, da Suíça, traz 
algumas técnicas rela-
cionadas ao varejo e ao 
comércio em geral. 

Divulgação/ESPM Rio
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carrinho agas 

Festa dos Fornecedores
Agas já encerrou o processo de participação dos 
empresários supermercadistas gaúchos na es-
colha dos vencedores do Carrinho Agas 2019. 
A Associação está realizando a tabulação dos 
dados para apontar os destaques entre persona-
lidades e fornecedores que mais contribuíram 
para o crescimento do setor no Rio Grande do 
Sul este ano. Os agraciados serão conhecidos 
em novembro, alguns dias antes da festa de pre-
miação, que será dia 25, em Porto Alegre, a par-
tir das 20h, no Grêmio Náutico União.

A cerimônia festiva está sendo reformulada 
para ficar ainda mais dinâmica e atrativa. Uma 
das novidades será a realização de dois espe-
táculos. Um deles será o show do ABBA The 
History – A Salute To ABBA, banda formada 
em 2013 com o objetivo de comemorar a traje-
tória de sucesso do grupo sueco. E o outro será 
o coral Canarinhos de Bento Gonçalves.

Realizado desde 1984, o processo de seleção 
dos campeões conta com a auditoria do Institu-
to Segmento Pesquisas, e neste ano reuniu vo-

tos de mais de 250 das maiores empresas super-
mercadistas do Estado, em eleição que levou em 
conta critérios como share de mercado, qualidade 
dos produtos ou serviços, relacionamento com o 
varejo, índices de ruptura, capacidade de inova-
ção e cumprimento de prazos de entrega.

O troféu Carrinho Agas foi produzido pela 
artista plástica gaúcha Ana Simone e simboliza 
os três elos da cadeia de abastecimento – va-
rejista, fornecedor e consumidor – envolvidos 
por um carrinho de supermercado. Além de 
destaques em diferentes segmentos da indús-
tria, com aproximadamente 40 categorias dis-
tintas avaliadas, também serão apontadas perso-
nalidades que contribuíram para o crescimento 
dos supermercados gaúchos no ano. 

Os convites para o evento estarão à venda na 
sede da Agas (R. Dona Margarida, 320 – Bairro 
Navegantes – Porto Alegre). O convite indi-
vidual é R$ 200 e a mesa com dez lugares R$ 
1.800. Informações através do e-mail eventos@
agas.com.br.
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anote aí! (Governança corporativa)

AlinhAndo interesses
conjunto de processos

 Governança corporativa é um sistema pelo 
qual empresas e outras organizações são administradas, 
em um processo que envolve não apenas seus sócios, 
mas também o conselho de administração, o corpo 
diretor e outras partes interessadas. seu objetivo é 
converter os princípios básicos em boas práticas que 
consigam alinhar os interesses da companhia à intenção 
de preservar o negócio, garantindo a transparência nos 
negócios, reduzindo os riscos. “A adoção de ações nesse 
sentido colabora para a geração de valor e longevidade 
da empresa”, aponta Valeria café, diretora do Instituto 
Brasileiro Governança corporativa (IBGc).

origem
Anos 1990
esse conjunto de políticas surge na medida 

em que as empresas precisaram se profissionalizar. 
“A partir da década de 1990 lá nos estados unidos, 
surgiu um movimento por parte das grandes com-
panhias, ao observarem alguns mecanismos que 
permitiam práticas lesivas às empresas, muitas vezes 
tomadas pela improbidade ou pela indiligência de 
conselheiros administrativos”, explica josé carlos 
Monteiro, fundador e presidente do Grupo studio. 
o propósito de restaurar a confiança do público em 
geral e o seu conjunto de práticas se estendem aos 
demais países. em 1999, foi criado no Brasil o IBGc.

FerrAmentA
coMo está A 
suA eMpresA?

o IBGc disponibiliza uma ferramenta 
de autoavaliação de governança 
corporativa chamada Métrica de 
Governança corporativa. Gratuita, 
ela ajuda a empresa interessada no 
tema a se conhecer, além de estimular 
melhorias constantes. “no ano 
passado, a primeira pesquisa com as 
empresas participantes apontou que 
nossas empresas se encontram no 
estágio inicial do desenvolvimento da 
governança corporativa. em média, a 
pontuação é de 34,6 – em uma escala 
que vai de zero a 100. esse resultado 
indica que temos um importante 
processo de desenvolvimento pela 
frente”, salienta a diretora do Instituto. 
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Medidas que 
geraM valor
Adoção de práticas de 
governança gera confiança 
interna e externa, contribuindo 
para a perenidade do negócio
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PilAres
QuAtro prIncípIos
A governança corporativa está baseada em quatro princípios 

– transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 
corporativa – que, somados e praticados, ajudam na tomada de deci-
sões, reduzem o potencial de conflitos e de riscos, alinham interesses, 
geram, preservam e otimizam o valor da empresa. suas práticas servem 
para empresas de qualquer porte e, quem as adotam, passam a repre-
sentar risco menor para o mercado. Além disso, podem ser iniciadas de 
forma simples e com baixo custo a partir de um conselho consultivo.

resPonsABilidAde
VIABIlIdAde 
do neGócIo 

um de seus princípios é o da 
responsabilidade corporativa, 
que prevê que os agentes 
de governança devem zelar 
pela viabilidade econômico-
financeira do negócio, 
reduzindo as externalidades 
negativas e aumentando 
as positivas. “A empresa 
se relaciona com toda a 
sociedade: dos sócios aos 
consumidores que frequentam 
suas lojas, passando por 
fornecedores e credores. 
estes públicos estão cada vez 
mais conectados e exigentes 
em relação à atuação das 
empresas. Qualquer desvio 
de conduta ou comprovação 
de prática não aceita pela 
sociedade é passível de 
resposta”, aponta a diretora 
do IBGc. As boas práticas 
de governança ajudam a 
preservar essas relações, pois 
fazem com que as empresas 
atuem de forma mais 
responsável. 

BeneFícios
perenIdAde dAs eMpresAs
A adoção dessas práticas cria um clima de confiança tanto 

internamente quanto nas relações com terceiros, como bancos, 
fornecedores, consumidores e investidores. outros resultados são 
a melhoria do processo de tomada de decisão, o alinhamento de 
interesses entre sócios e a criação de estruturas de controle. A 
separação das questões de família e do negócio também favorece 
a perenidade dos negócios. “uma esfera não pode atrapalhar a 
outra, apesar de sabermos que isso é comum. As boas práticas de 
governança tratam questões como sucessão, entrada e saída de 
herdeiros do negócio, conflitos entre gerações. são pontos que, se não 
tratados, podem afetar a perenidade da empresa”, pontua Valéria.  

©istoack.com/ipopba
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diretrizes
pontos de Atenção 
nos superMercAdos

“supermercados muitas vezes são negócios em franco desenvol-
vimento, adquiridos por companhias maiores ou que se tornam 
grandes companhias e referências até em âmbito nacional. nesse 
sentido, estão muito suscetíveis a práticas lesivas, corrupção interna 
ou externa em relação a aquisição de mercadoria, vendas, ofere-
cimento de benefícios, pagamentos de fornecedores e credores”, 

observa Monteiro. “por 
isso, é imprescindível que 
o setor tenha boas práticas 
de governança corporativa, 
estabeleça suas diretrizes, 
crie códigos de conduta 
ou manuais anticorrupção 
e use termos de compro-
misso e confidencialidade. 
Isso resulta em um maior 
retorno de resultados.”
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Reduza seus custos
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erenciar seus custos com efi-
ciência é um fator crítico de sucesso no varejo. 
À medida que as pressões competitivas conti-
nuam a aumentar, quem tem olhos atentos aos 
números de suas lojas potencializa as chances 
de se destacar e não ficar no vermelho. A efici-
ência no serviço é particularmente reconhecida 
no setor de desconto de alimentos, que trabalha 
com margens reduzidas, negociações difíceis 
e disputa constante por um consumidor dono 
de múltiplas opções de escolha. Uma combi-
nação de análise de processos de negócios, me-
dição cuidadosa de todas as tarefas necessárias e 
estrutura organizacional ideal criam a melhor 
chance de obter alto desempenho. A redução de 
um ponto percentual no total de desembolsos 
pode elevar em 30% os resultados.

A pergunta antiga para a maioria dos empre-
sários é: como reduzir os gastos? Por um lado, 

os cortes podem ocorrer de várias maneiras. Por 
outro lado, não se deve sacrificar a qualidade. 
Para a maioria dos varejistas, a qualidade do 
produto não é negociável, mesmo numa neces-
sidade de apertar o cinto. E é uma filosofia justa 
a se manter, considerando que a satisfação e a 
lealdade do cliente são altamente dependentes 
do sortimento e do atendimento.

O diretor da Meta Assessoria Empresarial, 
Vanderlei Goulart, auxilia mais de 190 super-
mercados na gestão de questões administrativas 
e tributárias. Bacharel em Ciências Contábeis, 
consultor da Agas e da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), ele afirma que a econo-
mia pode começar pela classificação da empresa 
na matriz tributária. Os supermercados devem 
se enquadrar no Simples Nacional (quando o 
faturamento é de até R$ 180 mil por mês, em 
geral) e pelo lucro real os que faturam acima 

G texto: diego castro /  Foto de abeRtuRa: ©istock.com/Natali Mis
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Num mercado de alta concorrência 
e margens apertadas, o diferencial 
nos resultados supermercadistas 
pode estar na diminuição de gastos 
e despesas em áreas como tributos, 
energia, compras e RH
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“se não tiveres 
trabalho de Prevenção 

de Perdas vais pagar 
Imposto de Renda e 
csLL sobre a quebra 

não lançada”

disso (a maioria). “Há uma diferença bárbara 
entre as duas situações. Pelo lucro real a carga 
tende a ser menor quanto maior o faturamen-
to. Quando não há lucro o empresário não paga 
Imposto de Renda nem contribuição social”, 
conta. Outra questão importante é a apuração 
do PIS e Cofins, com muitas particularidades e 
possibilidade de economia tributária. 

Na modalidade de lucro real, as lojas desti-
nam aos tributos de 5% a 7% de seu faturamento 
bruto. A folha de pagamento e encargos repre-
senta em torno de 8% a 11% e a energia elétri-
ca de 1,7% a 2,2%. Os aluguéis alcançam 1,5%. 
Contando com outras categorias de menor im-
pacto (material de escritório, internet, manuten-
ções e segurança), uma empresa terá uma média 
de 20% de sua receita comprometida com des-
pesas operacionais. Daí é preciso levar em consi-
deração os recursos aportados para compras, que 
devem representar de 70% a 75% dos valores ar-
recadados com as vendas de produtos, caso con-
trário haverá problema no fluxo de caixa. 

O autosserviço paga INSS, FGTS, PIS, Co-
fins, ICMS, Imposto de Renda e a Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Há oportu-

nidades para cortar custos em todas as áreas, mas 
é nos tributos diretos que se consegue os melho-
res resultados, com planejamento e muitas vezes 
até abrindo holdings. “O supermercadista trabalha 
com margens de lucro pequenas e precisa ter o 
diferencial nos serviços e no gerenciamento de 
perdas. Se conseguirmos reduzir em 20% o mon-
tante destinado aos tributos, podemos ampliar em 
1% o lucro. É um resultado expressivo”, diz.  

Infelizmente, segundo Goulart, poucos 
empresários têm esse detalhamento e, com o 
advento do Sistema Público de Escrituração 
(Sped), o governo acaba detentor de mais infor-
mações do que o lojista. “Quando apresentamos 
isso, os gestores ficam surpresos, mas conhecer 
os percentuais é fundamental. Uma DRE (De-
monstração de Resultado de Exercício) bem 
trabalhada dá a noção das áreas que precisam de 
providências”, avisa. Outra questão menospre-
zada é o registro de perdas e quebras. “Muitos 
não fazem porque é complexo de apurar, mas se 
não tiveres equipe para isso vais pagar Imposto 
de Renda e contribuição social sobre essa que-
bra que você não lançou”, lembra. 

Ações pArA redução
O especialista em varejo e consultor de em-

presas na GestOV, Gustavo Fauth, já atuou em 
todas as funções de um supermercado. No que 
diz respeito às formas de reduzir prejuízos, ele 
recomenda o redesenho de processos e a au-
tomação em tudo o que for possível, especial-
mente em funções de tarefas repetitivas. Essas 
ações costumam ser precedidas por sinais de 
alerta, como total de vendas em queda, margens 
brutas muito baixas, Custo de Mercadoria Ven-
dida (CMV) alto, entre outras questões. “Um 
indicador ruim terá de ser compensado por ou-
tro, obrigatoriamente. Por exemplo, se o custo 
da despesa com pessoal for elevado, a margem 
bruta terá de cobri-lo, pois o resultado opera-
cional deve ser bem azul”, avisa.

Na gestão de processos, o melhor é tê-los 
todos escritos e formalizados, pois o ato de des-
crevê-los provoca uma análise de modo a torná-
los mais racionais, simples e objetivos. “Preveja 
indicadores de desempenho, suas métricas e 
contrate metas com os gestores também. Não 
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relAção de custos em um supermercAdo

A Meta Assessoria presta serviços para 190 lojas do ramo 
no Estado. Os percentuais abaixo representam uma média 
dos valores encontrados. Confira se a sua gestão de custos 
está de acordo com o mercado:

Relação de compra/venda: de 70% a 75%

Folha de pagamentos com encargos: de 8% a 11%

PIS e Cofins: entre 0,6% e 1%

ICMS: de 0,6% a 0,8%

ICMS-ST (sub apuração): 1,2% a 2,5%

Aluguéis: 1,5%

Quebra/roubo: menor do que 2,5%

Lucratividade: 3% a 6%

Vendas com cartões: 50%

Taxa de interveniência: de 0,8% a 1,7%

Energia elétrica: 1,5% a 2,4%

Total de impostos: 4,6% a 6,6% *t
od
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Rede de atacado 
de autosserviço 
economiza 50% em luz 
com usina solar de 6 
mil m² na unidade em 
Jacarepaguá

“Preveja indicadores 
de desempenho, suas 
métricas e contrate 
metas com os gestores 
também. Não custa 
lembrar: gestão é 
gerenciar e, se você não 
mede, não gerencia.”

custa lembrar: gestão é gerenciar e, se você 
não mede, não gerencia”, aponta. Em energia 
elétrica também se pode economizar, com a 
compra de equipamentos de baixo consumo e 
especialmente na geração própria. As placas fo-
tovoltaicas, instaladas no telhado das lojas, são 
comprovadamente uma das melhores soluções, 
porque o investimento se paga em três ou qua-
tro anos e o gasto se reduz drasticamente. 

O RH pode ajudar o supermercado a pou-
par dinheiro. Uma boa seleção de pessoal, com 
perfil adequado à cultura da empresa e correto 
treinamento, reduz a rotatividade. Outras ações 
efetivas nessa área incluem a busca do engaja-
mento por participação nas decisões, uma re-
muneração justa e um excelente ambiente de 
trabalho. No campo fiscal, Fauth aconselha ve-
rificar se a posição da empresa está condizente 
com faturamento em enquadramentos como 
lucro real ou presumido. “Procure saber se 
pode haver alguma engenharia legal para aliviar 
o peso dos impostos, como criar uma empresa 
separada para fazer a logística”, observa.

Fazer parte de central de compras ajuda muito 
também. Dilui custos, padroniza o atendimento, 
os uniformes e encartes. O marketing de uma 
loja pode sair caro se feito isoladamente, mas se 
ele estiver no guarda-chuva de uma rede, isso 
basicamente é feito por quem tem mais poderio. 
“Acordos comerciais também são vantajosos pelo 
poder de barganha da união de interesses. Várias 
negociações, além da compra de mercadorias, 
podem ser feitas, como tarifa de cartões e convê-
nios”, ressalta Goulart. 

previnA perdAs e quebrAs
O Comitê de Prevenção de Perdas da Agas 

conduziu neste ano um trabalho de apuração 
detalhada das perdas no setor supermercadista 
gaúcho. A pesquisa não apenas verificou os ín-
dices gerais, setoriais e seu impacto no fatura-
mento, como também avaliou a produtividade 
nas lojas, com dados estratificados por funcio-
nário, metro quadrado, hora de trabalho e cus-
to por cliente. São índices exclusivos (confira na 
tabela). Empresas com controle de perdas per-
dem 1,64% do seu faturamento. As empresas 
sem controle de perdas deixam escorrer pelo 
ralo cerca de 4,54% seu faturamento, de acor-
do com cálculos da Agas. A cada R$ 1 milhão 
em vendas, R$ 45,4 mil deixam de entrar nos 
cofres. O setor de hortifrutigranjeiros repre-
senta 9,6% das vendas e 24,9% das perdas. O 
açougue é responsável por 14,8% das vendas e 
22,9% das perdas. 

Um bom trabalho na área é a única maneira 
de aumentar o lucro sem depender de fatores ex-
ternos. Trata-se de passo-chave para aumento da 
eficácia operacional, redução de despesas, acerto 
nas decisões e resultado sustentáveis no tempo. 
A prevenção é tão importante que cada vez mais 
lojas estão formando equipes com essa finali-
dade. Na última ExpoAgas, um dos painéis do 
Centro de Aperfeiçoamento Profissional (CAT) 
mostrou o trabalho desenvolvido por quatro re-
des de lojas: Unisuper Viezzer, de Canoas, Super 
Nicolini, de Bagé, Supermercado Lanz, de Igre-
jinha, e Supermercado Miller, de Santa Cruz do 
Sul. Todas elas já começam a aferir economias 
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GustaVo Fauth
Consultor de 
empresas
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substanciais paulatinamente. O Nicolini redu-
ziu as quebras e aumentou o faturamento, eco-
nomizando de R$ 755 mil em 2018.

Em 2020, o Comitê deverá focar suas 
ações no combate à improdutividade, pois 
percebe-se que ainda falta muita automação 
no varejo. As rupturas também serão ataca-
das. A realização de inventários representa só 
o começo da PP. O redesenho de processos é 
a etapa seguinte. “Poucas empresas têm pro-
cessos que não são empíricos. É necessário 
tê-los por escrito. Prevenção é medir quanto 
perco, onde, o que, e refazer tudo até acabar 
com o problema”, salienta Fauth. Nesta seara, 
as quebras operacionais aparecem na lideran-
ça como uma das principais responsáveis pe-
las perdas do varejo. São produtos vencidos, 
deteriorados, apodrecidos, danificados ou 
fora das condições adequadas de venda/con-
sumo. Os furtos externos e internos, erros de 
inventário e administrativos são outras causas 
recorrentes do problema.

reinvestimento 
Como investir o dinheiro poupado com as 

ações de redução? O ideal é fazer um círculo 
virtuoso, sempre destacando a melhoria da ex-
periência do cliente. A dica de Fauth é aplicar a 
verba em tecnologia: ambientação, e-commerce, 
big data e facilitação dos meios de pagamento. 
“Melhore o conhecimento da persona do seu 
shopper, assim suas promoções e seu sortimento 
terão mais a assertividade. Além disso, faça de 
sua loja uma moderna ‘figital’, misturando am-
biente físico e digital, com uma proposta om-
nichannel”, comenta.

Nas palavras de Vanderlei Goulart, apesar 
da crise econômica vivenciada pelo país, o mo-
mento é propício para se investir na abertura 
de novas lojas. “É possível adquirir ponto co-
mercial com aluguel barato, e o financiamen-
to está acessível”, explica. “A filial vai ajudar o 
empreendimento a faturar mais, mas com me-
nos custos fixos. Toda a parte administrativa e 
financeira não precisa aumentar.” 

Gestão de cApitAl de Giro
Quem gerencia seus custos com maestria 

tem mais capital de giro. Este é o total de recur-
sos necessários que a empresa dispõe para de-
sempenhar suas atividades diárias. Ele representa 

Gôndola vazia 
representa perda 

de venda por falha 
na reposição e, 

possivelmente, perda 
de cliente pela má 

qualidade no serviço

©istock.com/Nanoqfu

pesquisA de perdAs AGAs 2018

Estes são os resultados apurados pela primeira pesquisa detalhada de 
perdas da Agas, realizada pelo Comitê de Prevenção de Perdas, liderado 
pelo diretor Patrique Nicolini.

Venda bruta das lojas: R$ 5,1 bilhões

Perdas totais: R$ 84,6 milhões (1,64%)

Verbas de indenização (pagas por fornecedores): R$ 6,2 milhões

30,7% das perdas são não identificadas, ou seja, são danos ao estoque 
que não podem ser previstos, como furtos e falhas operacionais

Perdas em cada setor pelo custo bruto dividido por 
venda bruta setorial / Participação no total de perdas

Perdas totais na rotisseria:  4,74% / 2,11%

Perdas totais na padaria e confeitaria: 4,30% / 12,20%

Perdas totais em hortifrutigranjeiros: 4,21% / 24,96%

Perdas totais no açougue: 2,52% / 22,93%

Perdas totais em fiambreria e laticínios: 1,33% / 8,22%

Perdas totais em não alimentos: 1,02% / 2,72%

Perdas totais em higiene e limpeza: 0,94% / 5,07%

Perdas totais na mercearia: 0,76% / 20,82%

Indicadores de produtividade

Vendas por atendimento (tíquete médio): R$ 54,73

Vendas por funcionário: R$ 293,6 mil

Venda por m²: R$ 24.997,10

Vendas por hora: R$ 7.404,69

Vendas por horas de trabalho contratadas: R$ 98,24

Custo por hora de trabalho contratada: R$ 8,94

Custo de pessoal sobre vendas: 9,10%

Custo por cliente: R$ 10,52
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“Na atual conjuntura, 
não há dúvidas de 
que o processo de 
profissionalização da 
gestão é o caminho 
único para 
a perpetuidade de 
uma empresa.”

aIRtoN dóRIa
Consultor
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os bens que podem ser convertidos em dinheiro 
dentro de um curto prazo, como, por exemplo: 
valores em caixa, contas a receber, saldo da conta 
corrente bancária, mercadorias e aplicações fi-
nanceiras. Saber geri-lo é importante a fim de 
conhecer o melhor momento de comprar e os 
prazos possíveis de serem honrados, mantendo 
as contas em equilíbrio e criando riqueza.

O professor da Pucrs Airton Dória, mestre 
em Administração e Negócios e instrutor da 
Agas, faz uma distinção entre o que é capital de 
giro líquido e necessidade de capital de giro. 
De forma resumida, para calcular o primei-
ro deve-se ter acesso ao Balanço Patrimonial 
(BP) da empresa e subtrair o Ativo Circulante 
do Passivo Circulante. Por este cálculo, consi-
dera-se o que a empresa dispõe para funcionar 
(caixa/recebíveis e estoques de mercadorias) 
frente aos seus compromissos a serem honra-
dos (fornecedores, salários etc.). 

Já a necessidade de capital de giro (NCG) 
leva em conta apenas o Ativo Circulante Ope-
racional deduzido do Passivo Circulante Ope-
racional. Outra forma de compreender essa 
fórmula é estabelecer um olhar que considera 
o ciclo financeiro também conhecido como ci-
clo de caixa, onde se estabelece a subtração do 
prazo médio de recebimento menos o prazo 
médio de pagamento.

“Quanto a este assunto, pode-se apontar 
como erros mais comuns a falta de conheci-
mento do gestor sobre a contabilidade geren-
cial. Utilizar relatórios contábeis tais como 
Balanço Patrimonial (BP) e Demonstrativo de 
Resultado do Exercício (DRE) no dia a dia é 
essencial para tomadas de decisão mais adequa-
das”, relata. O planejamento com orçamento 
de caixa e a negociação estruturada com for-
necedores podem ser importantes aliados, evi-
tando valores de ocasião e condições de paga-
mento adversas.   

Um fator crítico de sucesso na gestão de es-
toques dos supermercados é a divergência re-
corrente entre o que há efetivamente lá e o que 
consta em nível de sistema. Isso compromete 
a qualidade do serviço e proporciona erros nas 
compras, comprometendo o caixa da empresa, 
além de desvirtuar a contabilização do valor do 
Custo da Mercadoria Vendida (CMV). 

Conforme Dória, na atual conjuntura o pro-
cesso de profissionalização da gestão é o cami-
nho único para a perpetuidade de uma empresa. 
A obtenção de resultados superiores na gestão 
do capital de giro se conquista com adimplência 
junto aos fornecedores, aliada a um sistema de 
gerenciamento eficaz, com comprometimento 
da equipe na qualidade das compras, reposição 
de estoques e registros corretos.

utilizar relatórios 
contábeis é essencial 
para saber onde e 
quanto investir
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perfil do varejo (Cotripal)

Cooperativa
projeta CresCimento

m 1957, foi criada a Cooperativa Tritícola Pa-
nambi Ltda. – Cotripal, em virtude da prin-
cipal produção da época: o trigo. Foi funda-
da por 29 agricultores, moradores da região 
de Panambi (RS). Denominada atualmente 
Cotripal Agropecuária Cooperativa, a entida-
de tem 4.206 produtores associados e 2.169 
funcionários, em Panambi, Condor, Pejuçara, 
Santa Bárbara do Sul, Ajuricaba, Bozano, Ijuí, 
Augusto Pestana e Nova Ramada, na região 
noroeste do Estado.

Muitos associados precisavam ir a outras 
localidades buscar mantimentos para casa, pe-
ças de maquinários e insumos para lavouras. A 
fim de atender a essa demanda, foi inaugurada a 
primeira loja de peças e insumos agrícolas, em 
anexo ao escritório de administração no bairro 
Arco-Íris, em Panambi, em 1965. Chamado de 
seção de consumo, o espaço contava também 
com outros produtos à venda. Junto ao Cen-
tro Administrativo, na região central da mesma 
cidade, a Cotripal decidiu investir, em 1972, 
em uma grande novidade: o supermercado. O 
estabelecimento foi criado com a intenção de 
reforçar os resultados financeiros para manter 
a estrutura operacional da Cooperativa, além 

de favorecer o produtor que revendia seus pro-
dutos, como hortaliças, frutas e verduras. Em 
1981, mudou-se para um novo prédio, que 
permitiu ampliar os serviços, com açougue, 
lancheria e loja de confecções. Outras unidades 
foram inauguradas em Pejuçara, em 1986, e em 
Santa Bárbara do Sul, em 2004. 

Em 2010, o supermercado de Condor pas-
sou a funcionar em uma estrutura maior e mais 
moderna. No ano seguinte, a Cotripal abriu 
uma filial no bairro Arco-Íris. O mais recen-
te supermercado foi inaugurado em 2015, em 
Ijuí. Assim, contabiliza hoje 6 lojas, com 113 
check-outs, 928 funcionários dos supermerca-
dos e 45 da central de distribuição. A rede tem 
ainda lojas de departamentos, seção de peças e 
implementos agrícolas, postos de combustíveis, 
autocentro e farmácia.

“O maior desafio que os supermercados en-
frentam hoje é a carga excessiva de impostos. 
Ela onera preços aos clientes, diminui nossas 
margens e possibilita a concorrência desleal de 
supermercados que atuam na informalidade e 
não recebem fiscalização por parte dos órgãos 
públicos”, analisa Vanderlei Amorim da Silva, 
gerente de supermercados da Cooperativa. As 
perspectivas para este ano são positivas: “O 
crescimento deve ficar em torno de 4%. Esta-
mos planejando a inauguração de uma nova loja 
para o próximo ano e uma grande reforma da 
loja matriz, no centro de Panambi”, pontua. 

Ao longo de sua trajetória, a Cotripal vem 
colhendo distinções por sua atuação e seus 
resultados. No Ranking Agas 2015, recebeu 
prêmio especial por abertura de nova loja. Já 
em 2017, conquistou o Prêmio Responsabi-
lidade Social Assembleia Legislativa da RS e 
uma homenagem do Mesa Brasil Sesc.
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Supermercados 
reforçam atuação 

varejista da 
Cotripal, no 

noroeste do RS, que 
inclui lojas 

de departamentos, 
postos de 

combustíveis 
e farmácias
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Combate ao 
desperdíCio

Parceria entre Agas e empresa Juntapel recolheu, 
separou e destinou os resíduos sólidos gerados 

durante a ExpoAgas 2019

Ação de reciclagem 
conseguiu reaproveitar 

mais de 35 toneladas 
de resíduos geradas no 

evento supermercadista

ela primeira vez em 38 anos de história, a Agas 
firmou uma parceria com a empresa de Cacho-
eirinha Juntapel para recolher, separar e destinar 
os resíduos sólidos gerados durante a ExpoAgas 
2019.  No período total da feira, incluindo os 
dias de montagem e desmontagem de estandes, 
foram geradas 65,5 toneladas de resíduos, das 
quais 29,9t (46%) foram recicladas e 35,5t (54%) 
eram não recicláveis. Durante os três dias de vi-
sitação, quando mais de 50 mil pessoas circula-
ram no Centro de Eventos Fiergs, o índice foi 
ainda maior: 53 % de reciclagem.

Como primeiro ano, as expectativas foram 
acima do esperado. “Quando se trata de Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade, o trabalho deve ser 
realizado aos poucos por meio da educação am-

biental e conscientização das equipes de trabalho 
e fornecedores”, relata o coordenador comercial 
da Juntapel, Pedro Nardi Dambroz. “Nossa par-
ceria de 2019 foi realizada próximo ao evento, im-
possibilitando ações iniciais prévias, mesmo assim 
conseguimos atingir números expressivos.”

A Juntapel disponibilizou mais de 1,1 mil co-
letores de resíduos ecológicos para os estandes e 
corredores da feira. Os coletores, produzidos a 
base de papel reciclado, os sacos e as tampas eram 
coloridos a fim de facilitar a identificação dos resí-
duos e chamar atenção dos usuários sobre a corre-
ta segregação dos materiais. A equipe de limpeza 
providenciava a substituição dos sacos, e eles eram 
carregados até os equipamentos disponibilizados 
no portão 4 do Centro de Eventos. Além disso, o 
estande da recicladora possuía uma área de lazer 
de resíduos reutilizáveis em ponto estratégico, à 
frente da secretaria. 

Nos equipamentos os resíduos eram descar-
tados como resíduos orgânicos (alimentos impró-
prios para consumo), vidros (garrafas de bebida 
e material de vitrine), resíduos recicláveis (papel, 
plástico, madeira, metal e tecido bagum, entre 
outros) e rejeitos (resíduos sanitários e alimen-
tos com embalagens). A madeira correspondeu 
a 53% dos resíduos recicláveis e tecidos 18%. O 
maior volume, todavia, foi de plástico, mas, como 
seu peso é leve, alcançou 5% do total.
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quanto por parte dos visitantes que realizavam 
a separação em casa”, comenta. 

Satisfeito com os resultados, ele diz que, para 
as próximas feiras, será possível iniciar os trabalhos 
de conscientização no início do ano, com cartilhas 
digitais educativas, treinamentos e responsabilida-
des ambientais por parte de cada expositor. “Cada 
estande é uma pequena empresa que precisa se 
preocupar com a geração do seu resíduo. Cons-
truções com materiais recicláveis são opções para 
as montadoras diminuírem o montante de sobras 
dos estandes”. De acordo com o especialista, a 
reciclagem poderia ser 10% maior se houvessem 
coletores recicláveis também dentro das cozinhas 
dos estandes, pois muitos componentes orgânicos 
poderiam ser destinados à compostagem. 

Lixeiras para depósito 
de papeis, plásticos, 
orgânicos e rejeitos 
foram colocadas 
nos corredores

Estande da Juntapel na ExpoAgas 2019 
mostrou trabalho de reciclagem de resíduos 
diversos, numa parceria que foi bem 
recebida pelos visitantes da feira

 
A Juntapel gerencia resíduos há 33 anos, 

de pequenos e grandes geradores, mas nunca 
havia sido desafiada a participar de um evento 
da magnitude da ExpoAgas. “É de extrema im-
portância que feiras e conferências de todos os 
portes se preocupem com a gestão e destinação 
dos resíduos gerados, devido ao acúmulo de 
pessoas e alta geração de material descartável”, 
lembra Nambroz. 

Um dos objetivos da Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos é a gestão integrada de resídu-
os sólidos de todos os estabelecimentos comer-
ciais, tornando-se um indicador de sustentabi-
lidade. Os eventos, de qualquer natureza, são 
fomentos comerciais que precisam ter este in-
dicador e esta responsabilidade socioambiental. 
“Durante o evento ouvimos muitos relatos que 
‘havendo a opção da segregação, nós assim fare-
mos’, tanto por parte dos expositores, que já em 
suas empresas realizam esta política ambiental, 

resíduos expoagas 2019

Recicláveis
29.953 kg

Total
65.514 kg

Rejeito
35.561 kg

resíduos no período da feira

Rejeito
47%

Reciclado
53%

Total
29.953 kg

resíduos reCivláveis expoagas

Tecido 18%

Vidro 7%

Plástico 5%

Papel 9%

Alumínio 1%

Madeira 53%

Orgânico 5%
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perfil do varejo (Supermercado Weege)

Tradição
em família

aturais de Canguçu, o casal  Martim e Celinha 
Weege encontraram no varejo uma forma de 
dar sustento e trabalho para os sete filhos. Em 
1983, decidiram montar o Comercial Weege, 
no bairro Vila Nova, em Piratini. O armazém 
vendia secos e molhados, além de possuir açou-
gue. “O comércio era bem sortido, com todo 
tipo de alimento. Eu e o Marcos, que somos os 
mais velhos, ajudávamos no atendimento, com 
as compras, balcão e na organização em geral”, 
resgata Márcia Weege, uma das sócias do atual 
Supermercado Weege.

Dez anos depois,  a família teve a oportuni-
dade de locar um prédio no centro da cidade, 
com 500 m2, sendo 300 m2 de loja. Nesta época, 
passaram a atuar no negócio também a Marta, 
o Marcelo, o Mateus e a Marieli. Somente um 
dos filhos acabou não participando da empresa, 
já que foi para São Paulo. O novo espaço passou 
então a se chamar Supermercado Weege, con-
tando com quatro funcionários e 2 check-outs. 
“Nosso foco passou a ser o açougue. O mix era 
composto de 15 mil itens, além de uma frutei-
ra”, descreve a também gerente de compras e 
administradora do RH.

Em 2003, os empreendedores adquiriram um 
prédio na avenida Gomes Jardim, 150, na área 
central do município. O local possuía 1,4 mil 
m2, sendo 900 m2 de área de loja. Na nova fase, o 
número de funcionários cresceu e a unidade pas-
sou a nove check-outs. “O estabelecimento ainda 
ganhou uma ampla padaria e o açougue foi am-
pliado, com estrutura nova e moderna, setores 
sempre auxiliados pelos pais”, relata Márcia. 

De volta às origens, a família inaugurou uma 
filial, em 2008, na rua Maurício Cardoso, 504, 
Vila Nova. O supermercado tinha 1 mil m2, sen-
do 500 m2 de loja. “Buscamos atender uma outra 
parte da cidade, voltando para o lugar que co-
meçamos”, expõe a profissional. A nova unidade 
conta com 25 mil itens, com padaria e açougue, 
além de 15 colaboradores. Já em 2009, foi ane-
xada uma loja de bazar e confecção, no mesmo 
prédio da matriz. Após o falecimento de Martim, 
em 2011, os seis filhos assumiram a administra-
ção do negócio, ao lado da matriarca.

Atualmente, a empresa possui 85 funcioná-
rios, sendo 70 deles na loja da Gomes Jardim. 
Uma das novidades é uma pequena indústria 
de embutidos, inaugurada em 23 de outubro, 
na matriz. “Há 2 anos, vínhamos batalhando 
para tirar o projeto do papel. São 2 tipos de 
linguiças, feitas com uma receita famosa de 
família. Incluímos mais 3 funcionários”, co-
memora. A filial está sendo modernizada e 
deve ganhar mais 250 m2, com relançamento 
previsto para o primeiro semestre de 2020. 
Marcos e Marieli também se formam no final 
deste ano na turma de Pelotas do GES. “Es-
tamos sempre buscando o que há de novo no 
mercado. Nos sentimos uma empresa sólida e 
competitiva, buscando superar as expectativas 
dos clientes.” 
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Supermercado  
Weege, de Piratini, 

conta com ambiente 
e atendimento 
familiar, amplo 

mix e  inovação 
constante em 

produtos e serviços 
aos seus clientes
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Que venham os
veranistas

A 53ª Convenção Regional de Supermercados, 
realizada pela Agas em Tramandaí,  

registrou aumento de 12% nas vendas

53ª Convenção Regional de Supermercados, 
realizada de 22 a 23 de outubro no Centro Mu-
nicipal de Eventos de Tramandaí, superou em 
12% o volume de negócios transacionados na 
edição anterior, ocorrida no ano passado. Com 
123 expositores e mais de 2,7 mil visitantes, a 
feira oportunizou ao varejo do Litoral Norte a 
preparação dos estoques para a chegada do ve-
rão, período em que a demanda de consumo 
cresce até 500% com a migração de veranistas. 
A iniciativa registrou a participação de mais de 

720 empresas, oriundas de 42 municípios, e 
movimentou R$ 17,4 milhões em negócios. 

Na abertura oficial, o presidente da Agas, 
Antônio Cesa Longo, reforçou sua crença numa 
temporada promissora: “É o nosso maior even-
to fora da Região Metropolitana e desejamos 
assegurar aos consumidores lojas com sorti-
mento variado e segurança alimentar”. Um dos 
anfitriões, o diretor da Agas José Reni Milanezi 
agradeceu a todos em empresários que viajaram 
para prestigiar os expositores e patrocinadores. 
O diretor Cesion Pereira, também proprietá-
rio de lojas no litoral, lembrou da importân-
cia do apoio aos produtores rurais no Espaço  
AgroAgas. O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos 
Gauto, salientou o peso do autosserviço na eco-
nomia gaúcha e recordou que mais de 2 milhões 
de pessoas são aguardadas no verão. “Todos aqui 
têm a oportunidade de verificar a qualidade dos 
fornecedores e produtos oferecidos”, afirmou. 

Entre as opções na programação da Con-
venção Regional de Supermercados, estiveram 

A

Diretor da Agas, Cesion 
Pereira saudou colegas 

empresários do litoral 
que aproveitaram evento 

para fazer negócios
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duas oficinas realizadas na escola móvel da 
Agas, com participação gratuita aos credencia-
dos. Na terça-feira (22), a coordenadora de as-
suntos corporativos da Coca-Cola Femsa, Sina-
ra Oliveira, explicou Os dez passos de sucesso para 
o relacionamento nas redes sociais. Já na quarta (23), 
o analista de Qualidade pleno da companhia, 
Gledmerson Oliveira, comandou o momento 
Foco no consumidor.

Segurança alimentar
Na manhã do dia 23, a Agas promoveu o se-

minário gratuito sobre Segurança alimentar RS: 
prepare-se para o verão, com o objetivo de escla-
recer dúvidas sobre as condições determinadas 
pela legislação sanitária no que diz respeito ao 
armazenamento, comércio e procedência de 
produtos de origem animal e FLV.

A iniciativa contou com a representante da 
Superintendência Federal de Agricultura no RS 
Helena Pan Rugeri; o promotor de justiça Mar-
celo Augusto Squarça; a nutricionista do núcleo 
de vigilância de produtos/alimentos da divisão 
de Vigilância Sanitária Josete Baialardi Silveira; 
o zootecnista e médico veterinário do controle 
de Qualidade do Frigorífico Silva, Leonir Luiz 
Pascoal; a engenheira de alimentos da Superpan 
Paula Freitas; o gerente de P&D e qualidade da 
Excelsior Alimentos Fernando Bohn, e o fiscal 
sanitário, médico veterinário, chefe do setor 

de alimentos da Secretaria Estadual da Saúde, 
Ayres Chaves Lopes Neto.

Segundo Josete, a última força-tarefa da Vi-
gilância Sanitária anterior ao veraneio apreendeu 
nove toneladas de alimentos em supermercados, 
restaurantes e lancherias. Os problemas mais re-
correntes foram: produtos fora de validade ou 
da temperatura adequada de conservação, itens 
sem procedência comprovada, falta de higieni-
zação nas áreas de produção e insetos nas emba-
lagens. “A água tem sido também causadora de 
grandes contaminações, mas a responsabilidade 
da Corsan só vai até o relógio”, alertou. Squarça 
mostrou imagens de situações encontradas nas 
fiscalizações. “Alguns empresários desrespeitam 

Seminário sobre 
segurança alimentar 
mostrou regras que 
estabelecimentos 
devem cumprir para 
evitar problemas

Fo
to

s:
 C

as
si

us
 S

ou
za

/A
ga

s



CONVENÇÃO rEgiONal dE TraMaNdaÍ

44 REVISTA AGAS

determinações de acondionamento vindas da 
própria indústria. Por mais que as explicações 
nos comovam, temos de aplicar as leis”, contou.

Palavra doS PatrocinadoreS
A Superpan, mais uma vez, promoveu de-

gustações de sua linha de pães doces e salgados. 
“Temos muitos compradores aqui, os quais 
atendemos o ano todo, e agora é hora de afinar 
todas as máquinas. A população daqui aumenta 
10x no verão”, lembra o gerente comercial Már-
cio Ferrandís. Os pães light e as cuecas-viradas 
são produtos de grande saída na estação.

O então gerente de Vendas da Girando Sol, 
César Borscheid (in memorian), elogiou o movi-
mento nos corredores: “O pessoal está vindo e 
prestigiando os estandes, por isso sempre partici-
pamos. Nossa meta é vender 15% a mais do que o 
ano passado”. A empresa tem mais de 300 clientes 
ativos no Litoral, fora as lojas supridas com produ-
tos da marca por atacadistas distribuidores.

A novidade da Romena levada à feira de 
Tramandaí foram os barquetes, item utilizado 
na fabricação de doces e salgados para festas. 
“Esse evento funciona muito bem no sentido 
de alavancar as vendas no veraneio, embora já 
tenhamos um trabalho bem agressivo no inver-
no. Estamos presentes de Cassino a Torres”, co-
mentou o gerente regional, Mário Rodrigues.

Pela terceira vez presente, a Mineiraço Pão 
de Queijo atraiu interessados de todos os por-

tes. “Somos uma empresa familiar e nossos nú-
meros na região só aumentam, pois realizamos 
entregas semanais o ano todo e promovemos 
merchandising a fim de desenvolver o produto 
nas lojas”, lembrou o gestor comercial Gilber-
to Bernardo. 

A Unidasul mostrou sua plataforma de ataca-
do online (Mr. Estoque) aos supermercadistas. O 
estande com telão chamou a atenção do público. 
“Temos pouco tempo de operação, mas estamos 
superando todas as metas de pedidos. As pessoas 
gostam de tecnologia”, destacou João Luís Souza 
de Fraga, gerente de Vendas. Nas palavras dele, 
estar presente na Convenção Regional demons-
tra aos varejistas o carinho pela região.

O coordenador de Vendas Cassiano Bra-
sil, da Pirahy Alimentos (dona da marca Arroz 
Prato Fino), percebeu mais confiança entre os 
visitantes: “Claro que há oscilação no mercado 
ainda, mas conseguimos fechar negócio com 
uma grande rede para todo o verão”. A indústria 
tem na sua cartela de clientes Asun, Kras Borges 
e Walmart e projeta crescimento de 6% no ano.

eStreiaS e retornoS
A Multistore Automação estreou no evento 

em Tramandaí. Com sede na mesma cidade e 
17 anos de experiência, desenvolve softwares de 
gestão. Ao contrário da maioria dos expositores, 
o foco da empresa é o inverno. “Lançamos um 
CRM que pode aumentar 30% das vendas na 
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estação fria com promoções por CRM”, reve-
lou o gerente comercial Manoel Souza. 

Outra estreante foi a VegWay, braço brasi-
leiro de fabricante taiwanesa de carnes vegetais 
congeladas, feitos a partir de soja não transgêni-
ca e konjac. Há seis meses no país, sua equipe 
de vendas trabalha para ampliar os mercados. 
“Tivemos a aprovação de todos na degustação 
aqui, mesmo num estado que ama churrasco”, 
vibrou o gerente comercial Sílvio Chuang.

A Mar Food Service levou duas parceiras à 
Convenção: Polpa Norte e Mallet. A primeira 
produz polpa de frutas e açaí. A segunda, salga-
dos fritos congelados. “O saldo foi positivo pelos 
contatos e networking. Estamos construindo par-
cerias na região, com fantástica aceitação”, con-
tou Dionatan Garcia, agente comercial. 

“A feira é uma ótima oportunidade de divul-
gação de lançamentos, como a linha de sucos 
naturais refrigerados Prat’s”, contou o diretor 
da Iagla Alimentos, Glauco Raimundo. Com 
50 clientes ativos no litoral, a representante de 
marcas como a LacLélo pretende quintuplicar o 
número nos próximos meses. 

A importadora e distribuidora de carnes 
nobres NW Royal aprovou os resultados. “O 
retorno foi bem positivo, conseguimos ter con-
versa mais próxima com os supermercadistas. 
Estamos ampliando participação aqui e trouxe-
mos toda a linha de cortes premium”, revelou a 
coordenadora de Marketing, Luiza Mendes. 

De Braço do Norte (SC), a Áurea Alimen-
tos voltou a Tramandaí depois de alguns anos 
sem participar. Todo o portfólio estava à mostra 
dos visitantes, incluindo a nova linha de pré-
misturas para panificação, lançada em julho. 
“Recebemos no estande clientes de São Ga-
briel, Porto Alegre e Passo Fundo”, revelou o 
supervisor de SC e RS, Giovane Wilsen. 

eSPaço aoS ProdutoreS ruraiS
No espaço AgroAgas, 13 produtores rurais 

puderam mostrar seu trabalho aos varejistas. A 
seleção dos expositores foi realizada pelos ges-
tores do projeto Juntos para Competir, que, em 
parceria com a Agas, está qualificando 250 pro-
dutores rurais de todo o Estado em áreas como 
boas práticas, segurança do trabalho, caderno de 

campo e rastreabilidade. Um deles foi Jonatan 
Fernandes Kras, do comércio de frutas Kras. 
“É gratificante estar aqui, mesmo em espaço de 
menor circulação, pela oportunidade de mostrar 
nosso trabalho. Trabalhamos com a agricultura 
familiar e pudemos mostrar que aqui se produz 
pitaia e banana de qualidade reconhecida no 
mercado externo”, relatou.

Balneário Pinhal levou o carro
Uma das atrações do evento foi o sorteio do 

Fiat Mobi entre os compradores. A Promoção 
Agas (Certificado de Autorização SECAP nº 
06.004102/2019) incentiva a concretização dos 
negócios ainda na Convenção Regional, pois 
muitas compras ficam alinhavadas para as se-
manas posteriores. A cada R$ 500 em compras 
junto aos fornecedores participantes, o visitante 
ganhava um cupom. 

O vencedor nessa edição foi o Supermerca-
do Bom Preço, de Balneário Pinhal. O proprie-
tário Júnior Santos comemorou a sorte diante 
dos patrocinadores. “A feira foi muito boa e vol-
tarei com certeza, sou frequentador há muitos 
anos. Visitei mais de 15 estandes para realizar 
minhas compras”, contou. Ele representa a se-
gunda geração no negócio familiar que soma 20 
anos. “Em novembro vamos inaugurar uma fi-
lial e por isso estamos reforçando os estoques. A 
empresa tem 70 funcionários e cerca de 20 mil 
itens de sortimento”, finalizou.

Super Bom Preço faturou 
o carro no sorteio da 
Promoção Agas
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L’OR 
Blend inspirado no sul da Índia

novidade da l´or aos apai-
xonados por cafés: a empresa 
acaba de lançar a cápsula l’or 
Índia, blend da linha origens. o 
lançamento apresenta delicadas 
notas apimentadas e frutadas que 
evocam os cheiros e prazeres das 
terras convidativas de Karnataka, 
combinados com sabores de 
caramelo escuro e cacau que re-
metem às colinas do sul da Índia, 
onde esses grãos são cultivados. 

a linha origens ainda conta com os blends papua new 
Guinea, um espresso clássico com notas de amêndo-
as torradas e um estilo floral inspirador, e Colombia, 
um espresso encorpado e com personalidade forte. 

HedeRa
EsmaltEs E produtos CapilarEs 
são as novidadEs da marCa
a Hedera preparou diversos lançamentos especialmente 
para a Expoagas 2019, sendo um deles a linha premium 
de esmaltes as poderosas, composta por 54 cores. a 
empresa já trabalhava com uma linha contendo 10 cores 
vibrantes, além das linhas Cremosos, Glitter, perolados, 
metálicos e tratamento. outros lançamentos foram as 
linhas capilar vegano (shampoo, condicionador e um kit 
com os dois produtos) e micelar (shampoo, condicionador, 
creme de tratamento e o um kit shampoo e condicionador). 
durante este ano, a linha masculina também ganhou força, 
tendo lançamentos de shampoo 3 em 1, Cera para Cabelo, 
pomada para Barba, Óleo para barba, loção para barba e o 
Blend tônico que auxilia no crescimento da barba.

FRöHLicH 
Frily GanHa novas EmBalaGEns 
a Frily, marca pet food da Fröhlich, passou por um 
reposicionamento de marca e ganhou nova identi-
dade visual, reforçando a variedade dos produtos 
da linha. são oito variações de rações, quatro delas 
para cachorros (Frily dog) e quatro para gatos (Frily 
Cat), além de linha para pássaros de pequeno, médio 
e grande porte (Frily Bird), e o Frily nutry, alimento 
para animais como aves, suínos, ovinos, equinos 
e bovinos. as embalagens passam a adotar logoti-
pia padronizada, com visual mais clean e elegante, 
garantindo a exposição das informações de maneira 
clara e precisa. 

cOOpeRativa santa cLaRa
lEitE sElEção é diFErEnCiado
lançamento da santa Clara, o leite seleção diferencia-se 
dos demais pela redução do tempo entre sua coleta e 
venda, intensificando e reforçando a proposta de bebida 
fresca. o produto é proveniente de oito famílias sele-
cionadas e devidamente certificadas de Carlos Barbosa, 
cujos tambos estão localizados a no máximo 12 quilôme-
tros de distância da indústria. as embalagens também 
ganham destaque, confeccionadas de materiais reciclá-
veis e transparentes, permitindo a melhor visualização da 
bebida pelos consumidores. outro detalhe é a ausência 
do selo de vedação na garrafa, que foi substituído pelo 
sistema de tampa batoque, mantendo a segurança e a 
qualidade do produto. 
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Presidente Longo afirma 
que formação ajuda a 

desenvolver cada vez mais 
o setor no Estado

GES forma 
SuaS turmaS

s turmas dos cursos livres de Gestão em Su-
permercados (GES) de Porto Alegre e Pelotas 
celebraram suas graduações nos dias 21 e 30 de 
outubro, respectivamente. A formatura dos alu-
nos de Carazinho está marcada para o dia 22 de 
novembro. É o encerramento de mais um ciclo 
da Capacitação Agas, formando novas lideranças 
e contribuindo para o desenvolvimento do autos-
serviço gaúcho. Na capital, 40 alunos ganharam o 
diploma no Grêmio Náutico União. Em Pelotas, 

27 fizeram o mesmo no Sest Senat. Em Carazi-
nho, serão 31 em cerimônia no Clube Aquático.

A paraninfa de Porto Alegre, Angelita Gar-
cia, vê nesta turma de formandos do GES em 
2019 uma nova fase na nossa história super-
mercadista. “Estamos no caminho de uma ver-
tente de líderes jovens, idealistas e voltados para 
um amadurecimento de gestão compartilhada”, 
relata. “Os trabalhos realizados pelos alunos 
este ano nos dão maior visão da sensibilidade 
humana e demonstram a forte ligação do gestor 
com a tecnologia e a atenção e cuidado com o 
meio ambiente.” 

Segundo conta, a perspectiva é de haver 
democracia maior dentro das lojas. Os líderes 
foram provocados a ouvir com mais atenção a 
visão do operacional para análise e tomada de 
decisões. “Teremos equipes mais cientes das 
suas responsabilidades simplesmente porque 
são respeitadas. Os gestores de Recursos Hu-
manos entenderão que precisam capacitarem-
se para poder analisar dados e promover mu-
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Porto Alegre e Pelotas celebraram em outubro a 
graduação dos novos gestores supermercadistas, e 

Carazinho prepara a festa para novembro
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Turma do GES Porto 
Alegre comemora 
conclusão do curso no 
Grêmio Náutico União

danças e adequações junto com a alta direção 
das empresas”, avalia.

O formando Luiz Girardi retorna ao setor 
supermercadista para assumir a administração 
de negócio familiar. “Mesmo tendo trabalhado 
em grandes empresas, com gestão profissional, 
o ramo do autosserviço é muito diferente. O 
GES se mostrou uma experiência muito positi-
va, a interação com professores e colegas me fez 
rever conceitos”, destaca. Na visão dele, há um 
forte desejo de profissionalização nas adminis-
trações para que os negócios se desenvolvam. 
“No supermercado, a margem de lucro é baixa, 
mas o grande volume de vendas é que faz dife-
rença”, pontua. 

AplicAção práticA
Paraninfo da turma de Pelotas, o instrutor Sal-

vador Fraga afirma que a turma abarcou profis-
sionais com bastante experiência no varejo. “Os 
trabalhos científicos de gestão que orientei apre-
sentaram altíssimos níveis de informações técni-
cas operacionais. Os conhecimentos absorvidos 
servirão como base para suas tarefas diárias, quer 
na contenção de perdas, ampliação de vendas, 
gestão de pessoas ou administração de logística”, 
detalha. Ele confia na capacidade dos egressos em 
construir um ambiente de trabalho que previna 
autuações das fiscalizações, com foco na satisfação 
do cliente e preservação ambiental.

O professor homenageado Airton Dória 
agradeceu a indicação. “Trata-se de uma turma 
composta de participantes aguerridos e aplica-

dos na busca e interiorização do conhecimen-
to”, conta. Nas palavras dele, mais do que co-
nhecimento sobre ferramentas de gestão, os 
participantes puderam experimentar uma gran-
de transformação na sua forma de lidar com 
seus afazeres profissionais, mas também com as 
suas lides familiares. 

Sandro Peter, funcionário do Atacado Trei-
chel, diz que o GES permitiu a ele adquirir 
grandes conhecimentos: “Foi uma satisfação 
em participar do curso, primeiro pela quantida-
de de assuntos abordados e o segundo pela qua-
lidade dos instrutores. Com certeza contribuiu 
para o meu crescimento profissional, aprendi 
muito com a experiência dos professores na 
área do varejo.”

cArAzinho
O instrutor e paraninfo Janer Costa ressalta 

o interesse e potencial da turma de Carazinho. 
“Com o aperfeiçoamento promovido pelo GES, 
com certeza progredirão muito em suas carrei-
ras, contribuindo muito para o varejo gaúcho. 
São formandos com muito boas ideias, esforça-
dos, muitos cresceram dentro do autosserviço”, 
observa. De acordo com a formanda Fabiane 
Piacentini, gerente de RH do Super Economia, 
a qualificação teve grande importância, agregou 
conhecimento profissional e contribuiu para 
facilitar a sua rotina diária. “O curso foi extre-
mante dinâmico e produtivo, com grande apoio 
dos professores. Agradeço aos colegas pela troca 
de experiência e todo o aprendizado”, diz.
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Jovens líderes 
supermercadistas 
visitaram varejo e 

indústria em Curitiba 
como parte das ações 

do Programa de 
Desenvolvimento de 

Líderes (PDEL)

Paraná rEcEbE comitiva
m grupo formado por 38 sucessores supermerca-
distas do Programa de Desenvolvimento de Líde-
res – PDEL Agas Jovem, liderado pela sua presi-
dente Patrícia Machado, participou de missão em 
Curitiba no início de outubro para conhecer o va-
rejo e a indústria da região. No dia 3, ocorreram 
visitas à Vitao Alimentos e à fábrica de fraldas da 
Mili em Curitiba. No dia 4, a comitiva conheceu 
a fábrica de papel da Mili, em Três Barras (SC). E, 
para encerrar a missão, os sucessores supermer-
cadistas passaram pelos supermercados Festval, 
Mufatto Tarumã e Max no dia 5. 

Segundo Patrícia, a recepção foi excelente. Ela 
surpreendeu-se com a grandiosidade das instala-
ções da Mili, a maior indústria tissue da América 
Latina. “A empresa investiu R$ 37 milhões para 
tratar e devolver água potável ao meio ambiente”, 
conta. “Fiquei também admirada com o amor e 
carinho que todos os colaboradores têm pela em-
presa e pelos produtos”. A Vitao Alimentos rece-
beu elogios por  produzir farinhas integrais e bons 
insumos a fim de entregar qualidade de vida aos 
seus consumidores. “A minha geração cresceu nos 
anos 90 se alimentando de muita farinha branca e 
gordura trans, o que agora sabemos serem fatores 
causadores de problemas de saúde”, diz.

Agnes Passos, diretora do Supermercado 
Gaúchão, fez sua primeira viagem com o grupo 

e afirma ter voltado cheia de ideias e supermoti-
vada. “A Fábrica da Mili é impressionante. Além 
da estrutura gigantesca e organizada, dá gosto de 
ver como eles valorizam de forma muito aco-
lhedora todos que trabalham lá”, relata. Outro 
destaque para ela foi a visita ao Supermercado 
Festval: “Simplesmente me encantei com as de-
pendências e atendimento deles. A loja é sim-
plesmente linda e lá podemos encontrar produ-
tos que eu nem sabia que existia”.

De acordo com o gestor regional de Vendas 
da Mili, Gediel Carloto, a “ponte” construída 
entre a indústria e os jovens líderes do varejo é 
importante. “Sabemos que o grupo é assediado 
por muitas empresas e ficamos felizes em apre-
sentar o que fazemos. Quem veio nos conhecer 
estará à frente dos negócios no futuro e espera-
mos ter contribuído com a apresentação de nos-
sas instalações e de nossa cultura”, comenta.

Guilherme Curi, diretor geral da Vitao Ali-
mentos, considerou gratificante ver o engajamen-
to dos integrantes do Agas Jovem. “Todos buscam 
novidades e melhorias para os negócios. Consigo 
me ver nessa equipe, tenho 29 anos e enfrento de-
safios parecidos. Foi bom mostrar um pouco do 
que fazemos, nossas ideias e propósitos com os 
alimentos saudáveis”, explicou. “Temos muito a 
crescer no mercado gaúcho.”
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Comitê de Tecnologia 
da Informação (TI) 

da Agas realiza Pitch 
Day para conhecer o 

trabalho de empresas 
inovadoras que podem 

ajudar o varejo

Encontro com
startups

o dia 8 de outubro, o Comitê de Tecnologia da 
Informação (TI) da Agas, coordenado pelo dire-
tor Lindonor Peruzzo Jr., realizou um Pitch Day, 
em parceria com a Associação Gaúcha de Startups 
(AGS), com o objetivo de conhecer soluções e 
inovações de startups para o varejo. Um total de 17 
empresas, a maioria do ramo Software as a Service 
(SaaS), mostrou suas soluções para diversas áreas. 
Algumas delas serão selecionadas para participar 
do Infoagas – Seminário e Feira de Informática 
e Telecomunicações. Estiveram presentes repre-
sentantes dos supermercados Imec, Müller, Bel-
trame, Rede Vivo, Viezzer e Comercial Zaffari.

“Foi uma iniciativa interessante procu-
rar a aproximação com empresas que talvez 
não estejam no radar do supermercadista. O 
resultado foi muito positivo, conseguimos 
enxergar soluções que talvez não tivéssemos 
acesso”, aponta Peruzzo Jr. “Trabalhar com 
startups é apostar em inovação. Vislumbramos 
a possibilidade de adaptarmos nossos sistemas, 
ERPs e métodos de controle a ferramentas de 
empreendedores que podem sanar algumas de 
nossas necessidades cotidianas.” 

Ele lembra que esse modelo de trabalho já 
é utilizado em todo mundo. Grandes redes até 

mesmo investem em núcleos de incubadoras 
de novas ideias para trazer melhorias e ganhos 
nos processos. “O Comitê de TI tem seu foco 
voltado a essas alternativas, pois temos ciência 
de que os varejistas não costumam ter a dis-
rupção no DNA. Estamos mostrando que é 
possível apostar na área sem grandes investi-
mentos”, reflete.

Franck Müller, diretor do Supermercado 
Müller, de Taquara, participou pela primeira 
vez de um Pitch Day e saiu satisfeito. “Encon-
trei algumas soluções que vinha buscando, 
como programas de gestão de fornecedores 
que apresentam relatórios de giro de estoque, 
margem e lucratividade”, recorda. 
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confirA As startups 
que pArticipArAm do pitch Day
postmetria – Análise e melhoria de métricas 
de satisfação do consumidor
egual – Sistema de gestão de fornecedores
iAGente – Soluções de e-mail marketing para 
aumentar faturamento
Kiskadi – Desenvolve programa de fidelidade 
e campanhas
James tip – Gestão de estoque por 
abordagens preditivas e prescritivas
sbidder – Central para automatizar a 
acelerar orçamentos
mercado Gurvam – Plataforma de 
supermercado online
s3nd – Plataforma omnichannel de 
atendimento digital
myphone mymoney – Sistema de compras e 
pagamentos por celular
n-share – Solução para digitalizar seu 
espaço físico
Alright – Desenvolve tecnologia, estratégia e 
operação de plataformas de mídia digital
desenvolve – Solução para aumentar a 
qualidade de atendimento
elysios Agricultura inteligente – Gerenciamento 
de cultivo para aumentar produtividade
Anthor – Gerenciamento de reposições com 
pagamento por serviço executado
quiper fresh – Nova maneira de manter 
vegetais e frutas frescos por mais tempo
Bimachine – Plataforma Analytics para 
implementação de uma jornada Data-Driven
trashin – Coleta seletiva e gestão completa 
de resíduos
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produtos (Salsichão e Linguiça)

Tradição
na mesa

Alimentos do gênero fazem parte da mesa de 
grande parte dos consumidores, que buscam os 

produtos para compor seus pratos 

eja para o acompanhamento ou como ingre-
dientes em pratos típicos, como o churrasco, o 
carreteiro e o cachorro-quente, o salsichão e a 
linguiça são produtos que ganharam o gosto dos 
consumidores Brasil afora. Aproveitar parte do 
porco e outros animais na fabricação de alimen-
tos, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), é considerada uma tra-
dição no interior de São Paulo e principalmente 

no Sul do país, que possui o maior rebanho suí-
no brasileiro. Também chamados de embutidos, 
este gênero compreende os itens produzidos ao 
se encher tripas ou materiais sintéticos com di-
versos tipos de recheios, podendo ser defuma-
dos antes de consumidos. Em sua produção é 
indispensável um bom manejo, com instalações 
adequadas e cuidados com a higiene e a conser-
vação dos produtos, de acordo com a legislação 
e boas práticas de fabricação. 

A história destes produtos está ligada à evo-
lução do homem, a partir da descoberta do fogo 
e do uso de processos de cozimento. Comum 
em pequenas propriedades rurais e na coloni-
zação das cidades das regiões Sul e Sudeste, a 
operação de misturar carnes magras e gordu-
ras foi criada para preservar o alimento. Des-
sa forma, ele podia ser estocado e consumido 
posteriormente, além de representar uma fonte 
de renda, por meio de sua venda. O processo 
foi sendo melhorado ao longo dos séculos, à 
medida que foram adicionadas especiarias que 
alongaram ainda mais sua vida útil. 

Utilizados para conservar a carne por mais 
tempo, os embutidos logo representaram uma 
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opção econômica e prática às famílias. Um dos 
principais ingredientes é o sal, utilizado para 
desidratar e conservar a carne. Eles são pro-
duzidos à base de bovinos, suínos, caprinos, 
ovinos, equinos e de aves, além das vísceras e 
até sangue dos animais, que são processados 
(picados ou triturados). Também possuem a 
forma mista, com a mistura de partes de porco 
e boi, por exemplo. 

O salsichão e a linguiça são feitos de carnes 
aromatizadas com diferentes especiarias e er-
vas, introduzidas em tripas naturais ou artifi-
ciais. Acredita-se que a introdução de itens do 
gênero na dieta humana faz parte da cultura 
espanhola, ligada ao surgimento e ao uso do 
sal. O conservante natural surgiu no ano 3.000 
a.C., possibilitando que peixes e carnes tem-
peradas passassem a ser comercializados. Na 
pré-história, busca-se a preservação dos ali-
mentos por meio da secagem ao sol. Mais tar-
de, adicionou-se a gordura e ampliaram-se as 
possibilidades a partir da descoberta do fogo. 

Não se sabe ao certo a origem da elabo-
ração das primeiras salsichas, porém, há re-
gistros delas em trabalhos literários da Grécia 

clássica. Na Odisséia de Homero, cita-se um 
intestino cheio de sangue e gordura, assado 
no fogo, identificado como uma salsicha de 
sangue. No Império Romano, o produto fazia 
parte de rituais, sendo o abate instituciona-
lizado, para separá-lo do sacrifício por ques-
tões religiosas. Em função disso, criou-se o 
comércio de carniceiro. O alimento era con-
sumido em rituais relacionados à fertilidade e 
ao paganismo. 

Na Idade Média, os abates começam a se 
tornar populares. As famílias abatiam seus ani-
mais, especialmente porcos, e na temporada de 
inverno, época de maior frequência, aprovei-
tavam para elaborar embutidos do gênero. No 
século 19, a Revolução Industrial impulsionou 
o desenvolvimento destes produtos, a partir da 
inclusão de novos condimentos. Com os avan-
ços tecnológicos, técnicas tradicionais e artesa-
nais ganharam qualidade tanto em gosto como 
em conservação. 

Processamento
No Brasil, produtos do gênero fazem par-

te da mesa de grande parte dos consumidores. 

©iStock.com/Ziviani
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produtos (Salsichão e Linguiça)

Mesmo precisando ser refrigeradas, as lin-
guiças toscanas são consideradas embutidos. 
Produzidas com carnes moídas ou picadas, 
envoltas em uma membrana, elas são tam-
bém curadas, recebem ingredientes para con-
servar o produto por mais tempo, geralmente 
sal, nitrato e nitrito. A presença destas duas 
últimas substâncias é obrigatória por lei em 
toda a categoria, pois impedem que bactérias 

nocivas se multipliquem e ainda dão a cor ro-
sada ao produto.

As do tipo frescal também não sofrem tra-
tamento térmico ou defumação. Já a calabre-
sa passa por mais processos para ficar com o 
sabor característico e durar em temperatura 
ambiente. Devido ao seu alto índice de condi-
mentos, alimentos embutidos em geral devem 
ser consumidos com moderação.

Em termos de saudabilidade, recomenda-
se linguiças feitas a partir de cortes mais ma-
gros, como frango ou pernil e com mais tem-
peros naturais. Com isso, agrega-se em sabor, 
sem necessariamente ter muito sal. É impor-
tante também estar atento à lista de ingredien-
tes, que geralmente estão dispostos em ordem 
decrescente no rótulo. Nos primeiros itens, 
é comum uma maior quantidade na porção. 
Cuide para que o preparo não amplie ainda 
mais essa parcela de gordura. Recomenda-se 
grelhá-los, cozinhar na água ou assá-los no 
forno. A linguiça de frango, por exemplo, car-
rega 18 gramas de lipídios a cada 100 g contra 
10 g da coxa de frango. 

PrinciPais tiPos de linguiça
Preferida por muitos churrasqueiros, a 

linguiça toscana é feita com 100% carne de 
porco, temperos e condimentos. Sua colo-
ração deve partir do rosado ao avermelhado, 
indicando frescor. Já a mista possui carne de 
porco e de gado, com sabor mais suave e cor 
heterogênea, com áreas de carnes mais clara e 
escura. Há tanto o formato tradicional como o 
fininho, que assa mais rápido e, algumas vezes, 
tem adição de pimenta.

As linguiças de frango têm sabor suave e 
textura diferenciada, sendo que o produto in 
natura tem uma cor clara. Há também as de 
perfil, geralmente em formato fininho, com 
ou sem pimenta, que são produzidas com car-
ne de porco. Seu sabor é marcante, podendo 
servir como um aperitivo diferente e de rápido 
preparo. Além disso, a pura é fabricada com 
carne de apenas um tipo de animal, como a 
toscana e a de pernil. Pode-se encontrar varia-
ções artesanais, como a linguiça de carneiro, 
peixe e até mesmo peças especiais de porco.
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Variedades de salsichão

Confira algumas opções deste alimento encontrado nas gôndolas:

suíço: possui coloração vermelha, feito com pedaços de carnes bovina e suína, 
toucinho, pimenta, noz moscada, páprica doce e gengibre.

Branco: produzido com porco, papada suína, pimenta, noz moscada, gengi-
bre, cardamomo, kümmel, cebola, limão e manjerona.

defumado com ervas: com aspecto avermelhado, é elaborado com carne suína, 
cebola, toucinho, páprica doce, pimenta, gengibre, cardamomo e manjerona.

Vermelho com alho: traz como ingredientes parte do boi e do porco, toucinho, 
cardamomo, pimenta Jamaica e páprica doce.

Com queijo: feitos com carnes bovina e suína, toucinho, queijo parmesão, pá-
prica doce, noz moscada, gengibre e pimenta Jamaica.





58 REVISTA AGAS

soluções

Inovações ao dIspor
do varejo

O setor supermercadista está sendo  
transformado por uma gama de startups  
oferecendo novos serviços e soluções 

varejo está sendo transformado pelas novas ten-
dências de consumo e as novas relações entre o 
mundo físico e o digital. Neste contexto, ganha 
destaque quem consegue atrair e fidelizar o clien-
te, proporcionar uma boa experiência de compra 
e de entrega, entre outros. O setor supermerca-
dista também passa por essas mudanças e adota, 
cada vez mais, novos serviços e soluções ofereci-
das por startups.

De uma forma geral, esses negócios tomam 
mais riscos e tentam abordagens menos tradicio-
nais – e quando o modelo se torna um sucesso e 
escalável, o grande varejo os segue. Ao se pensar 
na característica de consumo omnichannel, o pri-
meiro passo de muitas empresas tem sido apostar 
em recursos de clique e retire, que une os univer-
sos físico e digital. Na etapa de experiência existe 
a maior oportunidade para inovações, por ser o 

momento em que se pode entregar maior valor 
agregado ao comprador.

Na opinião do doutor em Direito Éderson 
Porto, o ecossistema de startups tem sido uma 
inspiração aos negócios tradicionais. “Há um 
número enorme dessas empresas surgindo para 
oferecer soluções ao setor supermercadista. Com 
uma estrutura enxuta e muita energia de modo 
a ofertar ações inovadoras, estes projetos surpre-
endem com novidades voltadas para o que nem 
se imaginava caracterizar um problema e que, a 
partir da criação apresentada, o usuário já nem 
imagina ficar sem a ferramenta. Com o propósito 
de curar ‘dores’ do setor, surgem empresas no se-
tor de logística (vide Carrinho em Casa e Pagpeg), 
redução de custos de transação (Lukro, por exem-
plo) e auditoria para controle de perdas (como a 
Berrytech).” Um setor pouco explorado, lembra 
Porto, são as vendas online: no Brasil elas ainda 
representam um percentual ínfimo se compara-
do com os números dos EUA, terra de gigantes 
como Walmart, Target, Amazon e Wholefoods. 

Em Porto Alegre, cerca de 7% das vendas 
do Mercado Brasco já vem do delivery. “O ser-
viço de entregas está em uma guerra ferrenha. 
No Brasil, Rappi e iFood atuam no setor su-
permercadista”, afirma Arthur Bolacell, sócio-
proprietário do Mercado Brasco. Outro des-

O

Mercado Brasco 
usa serviços de 

startups para delivery  
e pagamentos
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OutrOs exemplOs 

Com objetivo de compreender as inovações do varejo e as novas 
companhias que oferecem soluções a esse setor no Brasil, o estudo 
Liga Insights Retail Techs – Startups do Varejo analisou 11.263 negócios 
brasileiros. Desses, 293 apresentavam algum tipo de atividade, serviço 
ou produto relacionados a áreas que promovem a inovação no setor. 
Conheça alguns abaixo:

Coleta e análise de feedbacks – Fundada em 2012, em Belo Horizonte, a 
Tracksale trabalha com gestão de satisfação dos clientes, utilizando-
se de canais de coletas de feedback, e-mail, SMS, websites e 
aplicativos móveis. 

Cashback – No Brasil, a implementação de programas que contêm 
esse recurso ganhou mais força, principalmente com o surgimento e 
crescimento de startups como a Méliuz, fundada em 2011. Para que 
os usuários sejam elegíveis para ter o dinheiro de volta, eles devem 
se cadastrar na plataforma, buscar a loja parceira e habilitar a função, 
para que o sistema de rastreamento possa identificar as compras e 
registrar na conta do usuário os valores de reembolso devido para cada 
aquisição, que são cumulativos e ficam armazenados na conta até 
atingir um valor mínimo para o resgate. 

Logística reversa – A Send4, startup curitibana, está focada em trazer um 
novo olhar para a experiência no pós-venda, eliminando entraves da 
jornada do cliente no processo de trocas e devolução de compras com 
a plataforma Troque Fácil. Além de facilitar a gestão de custos e perdas 
envolvidas, a Send4 investe em inovações ainda pouco exploradas no 
mercado nacional para transformar o contexto negativo das trocas e 
devoluções em diferencial competitivo.

taque, lembra o administrador, são os bancos 
digitais e fintechs que revolucionam os meios de 
pagamento. O Brasco tem uma conta digital da 
gaúcha Agiplan, que oferece o AgiPag. “No cai-
xa, passamos o valor total ao cliente, que usa seu 
smartphone para ler o nosso QR-Code e insere a 
quantia a ser paga. Ele mostra o comprovante e 
nós confirmamos a compra”, explica Bolacell. “É 
muito bom para nós, pois não pagamos nenhu-
ma taxa, o que não acontece com as compras nos 
cartões. Além disso, demora no máximo um dia 
para o dinheiro entrar no nosso caixa.”

Além das inovações voltadas à interação com 
o consumidor, a rede de Porto Alegre também 
utiliza os serviços de uma startup para organizar e 
agilizar as tarefas do setor financeiro. “A Arquivei, 
de São Paulo, seleciona todas as notas fiscais sem 
precisarmos entrar no site da Secretaria da Fazen-
da para emitir esses documentos. É muito funcio-
nal. Podemos procurar facilmente qualquer coisa, 
acessar relatórios e dados”, conta.

DesafiOs à expansãO
A popularização das soluções oferecidas por 

essas empresas para os supermercados e para o 
varejo, em geral, encontra alguns desafios em seu 
caminho. “Há um problema macro-estrutural e 
um cultural. O primeiro é o ambiente de negócios 
no Brasil extremamente tóxico. Legislação ruim e 
burocracia estatal sufocante”, ressalta Porto. “O 
problema cultural é o seguinte: alguns setores são 
muito arredios à inovação e especialmente a mo-
delos de negócio que fujam do tradicional. Se o 
setor supermercadista estiver aberto a receber as 
inovações criadas pelas startups prevejo um futuro 
de bons negócios e muita sinergia.”
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Olhar digital
nO varejO

Transformação digital do negócio 
é uma necessidade, devido ao novo perfil dos 

consumidores, conectados em rede

esquisar preços e adquirir produtos ao toque 
da tela no celular ou alguns cliques no com-
putador, ou mesmo conhecer as característi-
cas e vantagens de mercadorias tem facilitado 
a vida dos consumidores. Muitas vezes, optar 
por negociações no mundo virtual representa 
praticidade e economia, sem sair de casa. Essa 
realidade digital faz com que os varejistas pre-

cisem repensar a maneira de comercializar os 
seus produtos, investindo em outras opções de 
atendimento e comercialização online. Alguns 
supermercadistas já colhem os resultados de 
inovações tecnológicas a serviço dos clientes. 
Especialistas alertam para a necessidade de mo-
dificar a cultura organizacional.

Para o consultor Ovidio Luiz Bernardi, a 
transformação digital não se faz apenas com a 
adoção de novas tecnologias, mas com a troca 
de paradigmas. “Ter um ambiente colaborativo 
e favorável às novas ideias, mais propenso à ex-
perimentação, é peça fundamental para que essa 
mudança ocorra.” Para ele, um ponto crucial é 
ter líderes capazes de engajar pessoas, oxigenar 
a empresa e aceitar uma cultura mais aberta. 
Também é preciso ter provedores de tecnologia 
que suportem essa modificação, conectando o 
mundo físico ao digital. “Tenha em seu portfó-
lio soluções que agreguem valor ao seu negócio 
e principalmente aos seus clientes”, ensina o 
também Head de Produto de Gestão de Super-
mercados da Senior Sistemas.

O primeiro passo para buscar essa mudança, 
segundo ele, é entender que os novos consumi-
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dores estão conectados em rede e são mais exi-
gentes. “Eles anseiam por uma experiência de 
compra mais digital, rápida e com uma comu-
nicação mais assertiva”, explica. O que os atrai e 
fideliza não são apenas boas ofertas. “As pessoas 
possuem novos hábitos, estão mais conectadas 
e querem se utilizar das facilidades que esse 
mundo lhes proporciona”, ressalta. 

Em consequência da era digital, surgem 
novos concorrentes, que já são resultado dessa 
transformação no mercado. Um exemplo são 
as plataformas de marketplace. Diferentemente 
de um e-commerce, que comercializa somente 
produtos de uma loja, há uma proposta mais 
colaborativa, que disponibiliza itens de di-
ferentes pessoas ou negócios em uma única 
plataforma de vendas. “Os supermercadistas 
precisam criar um ambiente de inovação para 
que seus colaboradores se relacionem com a 
tecnologia, com os processos e, a partir daí, 
olhar como usar essas ferramentas para gerar 
mais valor para os clientes”, expõe. 

Antes de qualquer atitude, segundo ele, é pre-
ciso reconhecer a necessidade de mudança. “A 
partir dessa conscientização, capacite as equipes 
para que possam buscar soluções para os proble-
mas”, ressalta. Além disso, Bernardi considera 
importante encorajar os líderes para testarem es-
sas soluções. “Mudar o comportamento das equi-
pes pode exigir a criação de iniciativas culturais, 

como ciclo de palestras, laboratório de inovação 
e modelo de gestão ágil, entre outros, para que a 
inovação vire um hábito.” 

O especialista lembra ainda que os consu-
midores têm usado cada vez mais celulares, 
aplicativos e internet em sua experiência no 
supermercado. Seja para consultar ofertas, fa-
zer o pedido online para receber em casa, ou até 
mesmo para buscar mais tarde na loja, é preci-
so conhecer a clientela e seus hábitos. “A partir 
deste conhecimento é possível estabelecer uma 
estratégia de adaptação, oferecendo a cada gera-
ção de cliente aquilo que o interessa. “

Compras fora de Casa
O supermercado Dona Rosa ultrapassou as 

barreiras do município de Catuípe, no noroeste 
gaúcho, ao contar com uma plataforma própria 
para vendas na internet. Lançado em junho, 
o aplicativo possibilita que a empresa chegue 
a outras cidades sem ter a loja física, com um 
custo operacional mais ameno. “Na feira da 
Agas do ano passado, tivemos a oportunidade 
de conhecer o sistema e trabalhar da melhor 
maneira possível para realizar a transformação”, 
conta o diretor Marcelo de Souza. Duas parcei-
ras de tecnologia auxiliam no projeto, fechado 
em outubro de 2018. “Planejamos por 8 meses, 
alimentando a nova plataforma e com um con-
trole rígido de estoque, para que não houvesse 
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discordância entre o nosso sistema interno de 
loja e o novo canal de vendas”, explica. Três pes-
soas do supermercado foram direcionadas para 
atuar na plataforma, além de uma empresa de 
comunicação e design, que alimenta o site com os 
banners específicos das promoções e ações desen-
volvidas.  “Atribuímos a ideia a toda equipe para 
que todos se engajassem. Não foi fácil o enten-
dimento, mas fomos conquistando espaço e re-
sultado”, comemora. Além de atender o público 
local, há uma estratégia de logística gratuita nas 
cidades vizinhas de Ijuí e Santo Ângelo. “Isso nos 
dá uma segurança e fidelização de novos clientes, 
tudo feito sem sair de casa.”

O aplicativo, segundo ele, funciona com 
sistema de voz integrado, fazendo com que o 
usuário tenha maior praticidade sem digitar o 
produto. “A facilidade de compra é muito gran-
de no site www.superdonarosa.com.br, onde o 
cliente acessa o vídeo institucional, que mostra 
a facilidade de poder comprar 24 horas do dia”, 
comemora. Ele conta que no início foram feitos 
vários testes, para que tudo funcionasse bem. 
“Com resultado positivo, disponibilizamos ao 
público consumidor a praticidade de ter um 
aplicativo fácil, rápido e com segurança ao fazer 
suas compras.”

ConvergênCia de Canais
De acordo com Bernardi, o ponto de con-

vergência do varejo é a experiência de con-
sumo com o mínimo de fricção entre os ca-

nais. “O online e o offline estarão cada vez 
mais conectados, além da opção tradicional 
de compras pela internet. A ideia é utilizar 
modelos em que os clientes montem sua ces-
ta virtual e retirem na loja”, completa. Para 
realizar a integração dos seus pontos de ven-
da, utilizando a proposta do omnichannel, ele 
sugere fazer uma integração de dados. “Dessa 
forma, diminui-se o atrito na experiência de 
compra e a adoção de estoque distribuídos 
em pontos físicos para agilizar a entrega.” 
Com isso, torna-se possível a utilização deste 
modelo como canal de interação direta. 

A informação, segundo ele, é o motor 
que impulsiona a transformação digital. “O 
uso de algoritmos de inteligência artificial 
possibilita a análise de grandes volumes de 
dados em minutos, reconhecendo padrões 
e permitindo solucionar questões comple-
xas, gerando diferenciais competitivos para 
o supermercadista.” Um exemplo citado por 
Bernardi é a compra, na qual dados podem 
ser utilizados como insumo na previsão de 
demanda. “Leva-se em consideração fatores 
externos, tal como indicadores econômicos 
ou mesmo a previsão do tempo, que podem 
influenciar diretamente no comportamento 
do consumidor.” 

No momento da precificação dos produ-
tos, o especialista vê boas perspectivas para 
melhorar ganhos de margem e rentabilidade, 
ou mesmo na venda. “Auxilia o supermerca-
dista no entendimento do comportamento 
de consumo de seus clientes, permitindo a 
criação de modelos promocionais mais atra-
tivos e direcionados a um determinado pú-
blico.” Na utilização de chatbots e self-checkout 
(autoatendimento), o consultor cita que os 
consumidores passam a ter maior autonomia 
e velocidade em um atendimento claro e de 
qualidade, evitando passar por filas, melho-
rando a satisfação.

Os principais desafios, conforme ele, são 
atender à velocidade da mudança e responder 
aos novos hábitos de consumo. “Os benefí-
cios são permitir a perpetuidade do negócio, 
explorar novos canais físicos e digitais e estar 
mais próximo dos seus clientes.” 

Aplicativo possibilita 
compras 24h no 

Supermercado Dona Rosa

Nita Photo Studio/Divulgação Supermercado Dona Rosa
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omo é público e notório, a Receita Estadual 
gaúcha possui um estoque de créditos tributá-
rios a cobrar dos contribuintes da ordem de R$ 
44 bilhões, dos quais somente cerca de R$ 13 
bilhões seriam passíveis de realização. 

Tais fatos denotam duas realidades extre-
mamente vinculadas entre si: as dificuldades 
das empresas sul-rio-grandenses – até mesmo 
em face das agruras econômicas – e a penúria 
financeira-fiscal do Tesouro Estadual.

Visando a enfrentar, mesmo que parcial-
mente, tais situações, propiciando alternativas 
para a regularidade fiscal dos contribuintes e a 
disponibilização de recursos financeiros para o 
Erário Público, o Estado conseguiu autorização 
do Conselho Nacional de Política Fazendária 
– Confaz para a instituição de um novo Pro-
grama de Quitação e Parcelamento de créditos 
tributários relacionados com o ICMS, confor-
me Convênio ICMS nº 151, de 10 de outubro 
do corrente ano.

A instituição do aludido Programa, que ainda 
depende da ratificação nacional do convênio, deve 
ocorrer até o início do mês de novembro, tendo 
autorização para as seguintes conformações: 
– Inclusão dos créditos tributários vencidos 
até 31 de dezembro de 2018, constituídos ou 

não, inscritos ou não em dívida ativa, inclu-
sive ajuizados.
– Redução de até 90% dos valores relativos aos 
juros e às multas moratórias ou punitivas.
– Parcelamento em até 120 meses.
– Inclusão de parcelamentos já em curso.
– Redução do valor dos honorários advocatícios.

Relevante destacar que a adesão ao Progra-
ma implica o reconhecimento da dívida repre-
sentada pelos créditos tributários, ou parte de-
les, nele incluídos – e somente dos incluídos – e 
fica condicionada, ainda, à desistência de even-
tuais impugnações e recursos administrativos e 
de ações judiciais e embargos à execução fiscal, 
inclusive com renúncia ao direito sobre os quais 
se fundam. Motivo pelo qual, nas hipóteses de 
contencioso administrativo ou judicial, impor-
tante é a avaliação da situação atual e das pers-
pectivas de sucesso dos respectivos processos.

De qualquer sorte, esse novo Programa de 
Quitação e Parcelamento, haja vista as condi-
ções e benefícios autorizados pelo Confaz, há 
de se constituir na melhor oportunidade de 
regularização fiscal já apresentada aos contri-
buintes gaúchos nas últimas décadas, eis que, 
dependendo do caso, pode propiciar mais de 
50% de redução dos valores devidos.

C
“A adesão ao 

programa implica o 
reconhecimento da 
dívida representada 

pelos créditos 
tributários e fica 

condicionada 
à desistência 
de eventuais 

impugnações, recursos 
administrativos ou 

ações judiciais.”

Luiz Antônio Bins
Advogado, consultor tributário e 

ex-secretário estadual da Fazenda
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produtos (Pão de alho)

Muito popular como acompanhamento, o pão de 
alho ganha novas versões e sabores, conquistando 

mais espaço nas gôndolas

Queridinho dos 
churrascos

m produto que vem conquistando cada vez 
mais espaço nas gôndolas – e no gosto dos con-
sumidores – é o pão de alho. Ele alia um sabor 
inigualável à praticidade de não ter de preparar 
a mistura em casa, e evitar de ficar com o forte 
cheiro de alho nas mãos ao picar. 

Esse aperitivo tão amado pelos brasileiros 
consiste, basicamente, em um pão guarnecido 
com um recheio pastoso e bastante temperado. 
Seus ingredientes variam bastante conforme as 
preferências de quem o faz, mas seguem um pa-

drão, levando em sua composição maionese, azei-
te, alho e manteiga. A mistura pode ser composta 
apenas de alho e azeite ou manteiga, ou pode levar 
ervas aromáticas, como salsa ou orégano, maione-
se e vários tipos ou misturas de queijos.

Existem dois tipos básicos de pão de alho: 
cortado em fatias com a mistura do alho, co-
bertas com queijo ralado e assadas ao forno, 
numa preparação muito semelhante à bruschetta 
italiana, abrindo um pão ao meio, no sentido 
longitudinal, ou em fatias, colocando a mistura 
de alho no interior do pão, para assar no forno 
ou preparar na churrasqueira. 

IndustrIalIzação
O pão de alho congelado foi desenvolvi-

do da década de 1970 pela empresa americana 
Cole’s Quality Foods, do Michigan, nos Esta-
dos Unidos. Ao longo dos anos criou-se um 
debate a respeito da origem do pão de alho, 
mais especificamente se ele seria uma criação 
americana, chamada Texas toast, ou uma varia-
ção da bruschetta italiana, a teoria mais difundi-
da. A palavra bruschetta vem de “bruscato”, que 
significa tostado ou torrado em italiano e tem 
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produtos (Pão de alho)

origem nas regiões do Lazio e de Abruzzo. Na 
região da Toscana o antepasto é chamado “fe-
tunta”, que vem da expressão “fetta unta” (fatia 
untada, em italiano).

No Brasil, o sucesso do item se reflete no 
aumento das opções disponíveis nos super-

mercados: em forma redonda, em pão bague-
te, tempero mais suave de alho, com queijo, 
quatro queijos com ervas, requeijão, calabresa 
ou picante, entre outros. O pão de alho pode 
ser servido em diferentes ocasiões, tais como 
uma entrada da refeição ou mesmo um acom-
panhamento. Além disso, é sempre uma opção 
para servir aos vegetarianos em churrascos. Os 
fabricantes nacionais também lançaram pães 
doces para serem feitos como sobremesa nessas 
refeições, com doce de leite. 

Incrementando o recheIo
É possível ainda improvisar com os produtos 

industrializados, preparando um pão de alho com 
diversos recheios e com variações desse queridi-
nho do churrasco. Ele pode ser a base para um 
sanduíche de hambúrguer, linguiça, bacon, char-
que ou frango desfiado. Quem não come carne 
pode rechear com azeitonas e pimenta-biquinho 
ou mesmo com caponata de abobrinha e berinje-
la. A combinação de rúcula e ricota também fica 
bem interessante. Aliás, os fãs de queijo podem 
incrementar as variedades do lácteo e fazer uma 
versão cinco queijos, com mussarela, provolone, 
gorgonzola, parmesão e prato.

Para quem gosta de tomar vinho como acom-
panhamento, atenção à harmonização. O vinho 
seco é recomendável, pois seu sabor não é agressi-
vo e não ameniza o sabor do alho. O branco com-
bina melhor com o alimento. Entre os tintos, o 
pinot noir e o merlot são os mais indicados.

©iStock.com/Handmade Pictures
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Pão de alho ao forno

Ingredientes
– 4 pães de alho
– 1 colher (sopa) rasa de manteiga com sal amolecida
– 1 colher (sopa) rasa de maionese
– Tempero verde ou orégano a gosto
– 1/3 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

modo de Preparo
– Pré-aqueça o forno por 15 minutos.
– Misture a manteiga com a maionese. Se desejar, adicione um pouco 
de tempero verde picado ou orégano.
– Espalhe parte da mistura em um refratário, como se fosse untá-lo. 
– Coloque os pães de alho e cubra-os com a mistura. 
– Adicione o queijo ralado e leve ao forno, até gratinar.
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defesa do consumidor, como categoria jurídica 
própria de equalização de relações marcadas pela 
desigualdade, tem como marco discurso proferido 
por John Fitzgerald Kennedy, quando presidente 
dos Estados Unidos da América (1962), em que 
sustentou a necessidade de proteção do consu-
midor, sob a garantia de direitos básicos: direito à 
segurança, direito à informação, direito de escolha 
e direito a ser ouvido.

A doutrina de proteção que a partir daí se 
desenvolveu funda-se na presunção de vulnera-
bilidade e hipossuficiência de uma das partes da 
relação de consumo: o consumidor. O presumido 
desequilíbrio impõe ao “Estado” a necessidade de 
intervir para equalizar a desigualdade.

No Brasil, a proteção ao consumidor acabou 
por ganhar status de direito fundamental por força 
da Constituição Federal de 1988, nos termos do 
art. 5º, inciso XXXII. No mesmo texto constitu-
cional, a defesa do consumidor ainda encontrou 
respaldo no Título da Ordem Econômica e Finan-
ceira, em seu art. 170, V, como um dos princípios 
a serem observados pela atividade econômica. E 
o constituinte, além de assegurar conformação de 
direito fundamental à proteção do consumidor, 
ainda ordenou ao legislador ordinário a feitura de 
diploma legal protetivo (microssistema do consu-
midor), daí resultando o atual Código de Defesa 
do Consumidor.

A atuação dos órgãos de proteção legitimados 
pelo Estado para intervir nessas relações privadas 
deve se dar apenas nas hipóteses em que confi-
gurada a desvantagem do consumidor, isto é, em 

apertada síntese, quando induzido ao erro (defeito 
de informação, propaganda abusiva ou engano-
sa...), quando prejudicado por fato/vício de pro-
duto/serviço ou quando submetido à prática ou 
cláusula abusiva.

Os interesses do consumidor, entretanto, não 
são resguardados apenas por atuação direta dos 
órgãos autorizados a representá-lo (o Ministério 
Público, entre os quais) mediante a implementa-
ção da normatividade protetiva. Papel destacado é 
desempenhado pela garantia da livre concorrência, 
também com status constitucional (inciso IV do 
mesmo art. 170 da CF), que, entre outras funções, 
traduz ferramenta de execução de política públi-
ca. A concorrência, além de garantir a liberdade 
econômica individual (privado), atua em favor do 
consumidor (público) a partir da consequente me-
lhoria de qualidade/preço de produtos/serviços.    

O consumidor pátrio vem aprendendo a se 
valer do exercício do direito de escolha, fruto da 
livre concorrência, para superar mera insatisfação 
com preço/qualidade. Cada vez mais abundantes 
são as opções de consumo à disposição – com os 
supermercados desenvolvendo papel significati-
vo neste particular. Por meio da concorrência é 
que se poderá buscar a equação que à luz das re-
gras do jogo (mercado) mais se aproxime da con-
jugação ideal: menor preço e melhor qualidade. 
O caminho pode ser pedregoso, porque importa 
em aprendizado, mas é o mais adequado à ob-
tenção de resultados consistentes e duradouros 
em prol do desenvolvimento econômico e do 
bem-estar dos indivíduos. Boa escolha a todos!

A

“Os interesses do 
consumidor não 

são resguardados 
apenas por 

atuação direta do 
Ministério Público. 

A garantia da 
livre concorrência 
também tem papel 

destacado.”

GustAvO de AzevedO MunhOz Promotor de Justiça e 
coordenador do Centro de Apoio Operacional do 

Consumidor e da Ordem Econômica do MP-RS
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