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mbora o segmento supermercadista tenha sido 
um dos menos prejudicados em decorrência da 
pandemia, somos solidários enquanto represen-
tantes deste setor essencial para os gaúchos, com 
a situação dramática enfrentada pelas diferentes 
atividades que tiveram sua atuação restringida de 
alguma forma nos últimos meses. Nesta conjun-
tura, a Agas não se furtou de dialogar com os entes 
dos demais setores, apoiando o retorno gradativo 
das atividades e defendendo, acima de tudo, a se-
gurança sanitária da população. Em outra frente, 
somos partícipes da construção de soluções para 
a grave crise econômica enfrentada pelo Governo 
do Estado, e é imperioso que reconheçamos os 
esforços do governador Eduardo Leite e da Secre-
taria Estadual da Fazenda neste sentido.

Entretanto, para nós parece claro que a dis-
cussão acerca da Reforma Tributária em nível re-
gional só poderá ser iniciada após a consolidação 
da reforma na seara nacional. Estamos cientes da 
responsabilidade do nosso setor, já que somos re-
passadores de impostos, mas preocupados com a 
conjuntura que se apresenta: causa-nos espanto, 
por exemplo, que haja mais gaúchos beneficiados 
com o auxílio emergencial do governo federal do 
que pessoas trabalhando formalmente no Estado. 
Assim como no caso do Rio Grande, 25 estados 
brasileiros possuem mais pessoas recebendo o au-
xílio do que trabalhando, e esta conta não fecha.

Podemos contribuir muito para a construção 
de soluções mais assertivas, já que estamos diaria-

mente com a “barriga no balcão” e conhecemos o 
consumidor. Antes da pandemia, quatro milhões 
de gaúchos visitavam os nossos supermercados 
por dia – hoje são 2,5 milhões. Percebemos que 
a cesta básica gerou renda aos gaúchos mais po-
bres, graças à eficiência dos setores produtivos e 
da indústria gaúcha. Hoje, cerca de 50% dos gaú-
chos são pobres, e a atual proposta de reforma 
tributária do RS irá onerar ainda mais essa po-
pulação. Os consumidores de renda mais baixa 
consomem muito mais os itens básicos e, isto 
posto, consideramos uma discrepância tributar-
mos da mesma forma produtos como a banana e 
o biscoito, por exemplo. O governo gaúcho está 
errando ao tentar tributar cesta básica e produtos 
de hortifrúti, e este é o ponto central da nossa 
manifestação. O setor agro é a solução para o 
Brasil, e precisamos incentivá-lo. Sobrecarregar 
estes produtos em tributos resultará em inflação.

Como sempre, a Agas busca um caminho 
de diálogo e conciliação com o poder público e 
com os demais entes da cadeia para buscar so-
luções práticas e construtivas ao inquestionável 
problema econômico que o Estado enfrenta. 
Os paradoxos da legislação continuarão, mas as 
transições precisam ocorrer uma única vez. É o 
momento de darmos as mãos em busca de solu-
ções e ajustarmos o leme para que o grande barco 
em que todos estamos retome seu caminho de 
crescimento. E estamos à disposição dos gaúchos 
para isso. Uma boa leitura!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Marco Aurelio Cardoso, secretário estadual da Fazenda

O secretário estadual da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, é 
um dos artífices da proposta de Reforma Tributária estadual 

encaminhada à Assembleia Legislativa do RS em agosto. 
A medida propõe a redução do número de alíquotas do 

ICMS, a devolução parcial dos créditos de uso e consumo, 
a revisão do Simples Gaúcho e o incentivo ao e-commerce, 
entre outros pontos. Nas palavras dele, a pandemia tornou 
a necessidade de mudanças ainda mais urgente. Por isso, 

o governo tem levado esse diálogo a cabo com entidades e 
parlamentares. Na entrevista a seguir, ele defende o projeto 

como caminho para aumentar a competitividade

Fotos: Dyessica Abadi/Palácio Piratini
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viva voz

A reforMA se tornou 

urgente
A ocorrência da pandemia de coronavírus (e 

suas consequências) teve alguma influência so-

bre a proposta de reforma tributária apresenta-

da aos gaúchos?

A intenção do governo era ter dado início ao 
diálogo sobre a proposta ainda em março, para 
votação no primeiro semestre de 2020. Com a 
chegada da pandemia, foi preciso reavaliar al-
gumas medidas e agregar ao projeto novas me-
didas de incentivo à economia gaúcha. Com a 
pandemia, houve uma postergação necessária 
da discussão por alguns meses, período em que 
a Reforma se tornou ainda mais urgente para 
o nosso Estado. Mas esse diálogo está intenso, 
com diversos setores produtivos e deputados, 
não sendo prejudicado pela crise da Saúde.

Quais são os objetivos da reforma tributária 

estadual?

Equilíbrio fiscal, competitividade e justiça so-
cial. Buscando tributar melhor, com simplifi-
cação e modernização do sistema tributário, 
espera-se melhor competitividade ao Estado, 
promovendo uma tributação mais justa, com a 
redistribuição mais equitativa da carga do Esta-
do entre empresas e cidadãos, além de auxiliar 
no equilíbrio fiscal do RS, mantendo a arreca-
dação atual também para as prefeituras.

no cálculo do governo, qual o resultado que essas 

medidas conjuntas trarão nas contas do estado, 

pelo menos até o final do mandato do governador 

(ou outras projeções mais avançadas)?

Do ponto de vista da arrecadação de impostos 
estaduais, a proposta como encaminhada para 
a Assembleia projeta a manutenção do pata-
mar atual, com menos ICMS e mais IPVA e 
ITCD. Com o fim da majoração das atuais 
alíquotas de ICMS de álcool, gasolina, ener-
gia e telecomunicações (de 30% para 25%) e 
da alíquota modal (de 18% para 17%) no fim 
deste ano, o Estado perderá R$ 2,85 bilhões 
em arrecadação, sendo cerca de R$ 850 mi-
lhões dos municípios. O conjunto de medi-
das da Reforma Tributária não eleva a arreca-
dação do Estado, e, portanto, mantém a carga 
tributária nos patamares atuais. O que está 
se propondo é uma redistribuição da arreca-
dação atual, tributando menos o consumo e 
mais o patrimônio, de maneira mais eficiente 
econômica e socialmente. Com a aplicação de 
todas as medidas previstas até 2023 há redu-
ção do imposto sobre consumo em especial 
para as famílias de baixa renda, que terão de-
volução de parte do imposto e um cartão para 
trocar esse valor por compra em diversos es-
tabelecimentos comerciais.  

A presidente da federação de entidades em-

presariais do estado (federasul), simone Lei-

te, elogiou o empenho do governo em descom-

plicar o recolhimento de ICMs e desonerar 

produção e consumo. Apesar disso, vê com 

“O que está se 

propondo é uma 

redistribuição 

da arrecadação 

atual, tributando 

menos o 

consumo e mais 

o patrimônio, 

de maneira 

mais eficiente 

econômica e 

socialmente.”
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viva voz

ressalvas a decisão de compensar as perdas 

onerando patrimônio e reduzindo estímulos, 

pois “há setores que, se não tiverem benefício 

fiscal, deixarão o rs”. Como a fazenda avalia 

esse risco? 

Os sistemas tributários mais modernos do 
mundo já se utilizam da prática de tributar 
menos o consumo e mais o patrimônio. O 
peso do ICMS é muito maior sobre os itens 
de consumo e acabam pesando mais no bol-
so das famílias, principalmente das de menor 
renda. Por isso, nossa proposta pretende tribu-
tar mais o patrimônio, ou seja, IPVA e ITCD, 
com base nos bens e respectivos valores que 
cada pessoa possuiu. Há anos no RS se pede 
uma revisão de benefícios fiscais. Isso por-
que o modelo atual privilegia alguns setores 
econômicos com benefícios fiscais diversos, 
enquanto outros estão sobrecarregados com o 
imposto. Há uma preocupação com a compe-
titividade das empresas gaúchas: os cerca de 
R$ 10,7 bilhões em desonerações fiscais de 
2019 serão reduzidos em cerca de 20% após 
todas as etapas da Reforma Tributária, em 
2023. Ou seja, a Reforma mantém a maioria 
dos benefícios destinados a dar competitivi-
dade aos produtos gaúchos. O RS continuará 
com uma política de desonerações em apoio 
a diversos setores econômicos. A Reforma 
também não altera contratos de longo prazo 
firmados para investimentos no Estado.

“Os 
Estados são 
atualmente 

os entes 
com maiores 
dificuldades 

fiscais, e a 
participação 
das receitas 

estaduais tem 
se mostrado 

claramente 
insuficiente.”

o ex-vice-governador José Paulo Cairoli es-

creveu, em artigo para Zero Hora, que o pro-

jeto não tem nada de novo. “trata-se de uma 

visão antiga, meramente arrecadatória, emba-

lada por um viés de simplificação e auxílio aos 

pobres. o pacote aumenta tributos de um lado 

para compensar a queda de outro, enquanto 

condiciona a racionalização e o auxílio social 

à burocracia. falta prioridade para diminuir o 

tamanho da máquina pública”. Como a sefaz-

rs responde a isso?

O governo do Estado tem implementado 
um amplo conjunto de reformas, com me-
didas para o equilíbrio fiscal, para reduzir a 
burocracia, ampliar a competitividade, gerar 
investimentos e mais desenvolvimento social, 
inclusive dando seguimento a importantes 
medidas já iniciadas no governo passado. Em 
2019-2020, foi aprovada uma Reforma Ad-
ministrativa e Previdenciária que gerará um 
ganho ao Estado de R$ 18 bilhões ao longo 
dos próximos dez anos. O governo conseguiu 
a aprovação de privatizações para a geração de 
novos investimentos e mudança de gestão. 
Além disso, aprovou o novo Código Estadual 
do Meio Ambiente e deu início às concessões 
e PPPs para modernização da infraestrutu-
ra. A proposta de Reforma Tributária é mais 
uma nesse processo de modernização e de 
ajuste fiscal do Estado, não sendo de forma 
meramente arrecadatória. Além das medidas 
financeiras, são propostas diversas outras, 
como um código de boas práticas tributárias, 
um programa de conformidade, a revisão do 
procedimento tributário administrativo, das 
multas e valores mínimos de ajuizamento 
judicial, ampliação dos benefícios da Nota 
Fiscal Gaúcha, entre outras medidas de mo-
dernização da tributação estadual.

o deputado oposicionista Valdeci oliveira diz 

que a reforma poupará os grandes e joga-

rá seu peso sobre quem produz e trabalha. 

“os impostos refletirão na carestia dos ali-

mentos, na queda no faturamento dos micro  

e pequenos empresários”, afirma. Consideran-

do esse posicionamento, qual a projeção em 
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relação a seu impacto como fator de redução 

das desigualdades?

No sistema atual, as famílias mais pobres, pa-
gam, proporcionalmente, mais imposto que 
do que as mais ricas. Reduzir essa desigualda-
de é um dos objetivos da Reforma Tributária. 
A isenção da cesta básica é considerada ine-
ficiente e representa uma renúncia de recei-
tas na ordem de R$ 1,2 bilhão. O problema 
da desoneração dessa forma é que quem se 
apropria mais são as famílias com renda mais 
alta. O gasto para os 20% mais ricos é o dobro 
do que é gasto para os 20% mais pobres. Se-
ria como dar cheque de R$ 130 por ano para 
uma família com renda de dois salários mí-
nimos e outros de R$ 770 no ano para quem 
ganha R$ 30 mil. O que estamos propondo é 
passar a tributar e devolver para os mais po-
bres, que não deveriam estar pagando. Isso é 
mais eficiente e vai dedicar para as famílias de 
baixa renda um valor que chegará a R$ 450 
milhões anuais de devolução de imposto em 
2023, muito mais do que elas recebem hoje 
por meio da desoneração da cesta básica. Em 
relação ao Simples, a retirada do imposto de 
fronteira e a redução da alíquota de compras 
internas de 18% para 12% se refletirão de ma-
neira expressiva em tais empresas, sendo que 
haverá manutenção do Simples Gaúcho para 
as faixas iniciais. 

o governo federal também pretende realizar 

uma reforma tributária no país, e sua meta é 

aprová-la no Congresso nacional até o final de 

outubro. Qual a visão do secretário sobre a pro-

posta de reforma apresentada pela equipe do 

presidente Jair Bolsonaro aos parlamentares?

Até o momento, o governo federal encaminhou 
apenas a revisão do PIS Cofins. Embora conte-
nha conceitos de modernização próximos a um 
IVA, entendemos que esse projeto precisa ser 
consolidado com outros impostos sobre o con-
sumo (ICMS e ISS), além de ser oportuno co-
nhecer todas as propostas que a União tem para 
os demais impostos sob sua regulação, como o 
de renda para pessoas físicas e jurídicas.

os cálculos indicam que, do total arrecadado 

com impostos no país, 68% dos recursos ficam 

com a união (depois de repasses, o índice fica 

em 58%), 24% para os estados e 18% para os 

municípios. essa distribuição é justa para que 

cada ente cumpra com suas obrigações?

Os Estados são atualmente os entes com 
maiores dificuldades fiscais, e a participação 
das receitas estaduais tem se mostrado clara-
mente insuficiente para fazer frente às suas 
obrigações constitucionais. É necessária uma 
revisão mais geral das repartições federativas 
e uma reforma do setor público mais comple-
ta, que enxugue custos e estruturas. 
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padaria é um dos setores que dá mais retorno 
financeiro aos supermercados. Ela atrai clientes 
pelo aroma, pelo visual, por degustações. É lá que 
as pessoas encontram itens de sua alimentação 
diária, como pães diversos, bolos, doces e salga-
dos. Por isso, a dica é investir nesse espaço da loja, 
sabendo que ele pode se tornar um diferencial 
diante da concorrência e alavancar vendas com a 
produção e exposição de produtos exclusivos.

1. produtos artesanais: cada vez mais 
o público tem procurado por produtos não só 
com apelo artesanal, mas realmente artesanal. 
Pães com fermentação natural, bolos e doces 
com receitas caseiras, sem aditivos químicos, 
sem conservantes e produzidos no local. Não é 
à toa que o número de padarias artesanais tem 

A

FAbiAno SoAreS  

Instrutor da Agas, chef master, consultor

e especialista em pães e chocolates

Turbine sua padaria
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aumentado no mundo inteiro. A dica aqui é 
criar uma linha de produtos artesanais, produ-
zidos no local, pois eles têm maior margem de 
lucro e fidelizam clientes. 

2. CapaCitaÇÃo: as novas tendências para 
o setor exigem capacitação constante e mão de 
obra especializada, então agora é o momento de 
investir na sua equipe com formação e treina-
mento, para que a sua padaria possa atender as 
demandas crescente deste setor.

3. redes soCias: invista em redes sociais. 
Se o seu negócio não tem uma pessoa respon-
sável por este setor, invista nisso. Se você já 
tem, dedique-se em postar os produtos da sua 
padaria e confeitaria, existe um contingente gi-
gante de clientes que podem ser atraídos para 
sua loja através das redes sociais. Engaje-os, crie 
promoções, coloque fotos atrativas de seus pro-
dutos, crie e divulgue suas receitas. 

4. eMBaLaGens: os consumidores têm se 
mostrado cada vez mais atentos aos tipos de 
embalagens que recebem seus produtos. Se 
você criar uma linha diferenciada e artesanal, 
nada mais lógico que apresentar embalagens 
especiais para armazená-los, neste contexto as 
embalagens sustentáveis são uma ótima opção. 
Elas podem ser produzidas em papel, papel 
reciclado, plásticos biodegradáveis etc. Atual-
mente o setor oferece uma gama enorme de 
soluções nesta área. C

an
va
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Rissul doa ao Banco de alimentos
transformar fotos em doações. esse foi o objetivo da ação 
Selfie do Bem, campanha que marcou o aniversário de 
21 anos do supper Rissul. Foram mais de 23 mil selfies 
pela plataforma, que se transformaram em R$ 300 mil em 
doações da empresa para a Rede de Bancos de alimentos 
do Rio Grande do sul. a mobilização solidária surpreendeu 
a diretoria. o presidente da Rede de Bancos de alimentos 
do Rs, Paulo Renê Bernhard, agradeceu a ajuda quando 
enfrentam o maior desafio em 20 anos de existência. 

Rede ViVo em sant’ana  
do liVRamento
a Rede Vivo abriu as portas em sant’ana do livramento 
em 24 de julho, na avenida João Pessoa, 804, com mais 
de 3.000 m² de área construída, sendo 1.500 m² de ven-
das e 12 caixas. o funcionamento é de segunda a sábado, 
das 8h às 20h, e aos domingos das 8h às 12h e das 14h 
às 18h. trata-se do 26º supermercado da empresa e gerou 
cerca de 60 empregos diretos. Para marcar a inauguração, 
a solidariedade esteve presente. Foram doadas 100 cestas 
básicas para famílias em situação de vulnerabilidade so-
cial, além de mais 50 cestas básicas para a defesa civil.

Rede unisuPeR  
lança aPlicatiVo 
a Rede unisuper lançou em 10 de agosto o 
aplicativo meu unisuper. trata-se de um clube de 
vantagens e tem como principal objetivo oferecer 
descontos e benefícios diferenciados aos clientes, 
além de acesso aos encartes da rede, lançamentos 
de produtos e sorteios, entre outras ações. Para 
baixar o aplicativo, basta acessar o Google Play 
ou apple store e realizar o cadastro. após o 
cadastramento, o cliente já poderá usufruir das 
diversas funcionalidades do aplicativo, como o 
programa de pontos, apenas informando o cPF no 
momento da compra.  

inoVação em eVento do imec 
a tradicional noite da solidariedade do imec ocorria 
em nove semanas, tendo um evento especial em 
cada cidade, reunindo as pessoas para apreciar quei-
jos e vinhos. com a pandemia, a empresa desenvol-
veu uma nova proposta: preparou a montagem de 
kits para que as pessoas adquirissem e experiencias-
sem os produtos no conforto e segurança de suas 
casas, fomentando a ação solidária, com os valores 
dos vouchers sendo destinados às entidades parcei-
ras. os fornecedores casa Perini, santa clara, tirolez, 
Fruki, italianinho alimentos, moinho do nordeste e 
Gráfica lajeadense aceitaram a ideia e aderiram ao 
formato, bonificando os itens do kit.   
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GuanaBaRa inauGuRa 10ª loJa
a cidade de Pelotas recebeu no final de agosto a sua 
segunda unidade do supermercado Guanabara e a 10ª 
da rede. a loja, batizada de domingos de almeida, fica 
no centro e conta com várias inovações. o estaciona-
mento possui controle digital de vagas disponíveis, os 
balcões de hortifrutigranjeiros têm umidificação a vapor 
e os clientes contam com a opção do self check-out.  
ao todo foram quase 15 meses de obras. alguns seto-
res específicos possuem a presença de especialistas 
para o atendimento ao cliente, como o açougue, a ade-
ga e a perfumaria. Há ainda na entrada da loja o espaço 
Gourmet, que serve refeições.
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suPeR Útil Remodela loJa
a comercial schwerz, de cruz alta, completa 60 anos com 
a transformação total da loja popularmente conhecida como 
super Útil da lomba, localizada em ponto tradicional da cida-
de. a unidade passará de 600 m² para 1.480 m² de área de 
venda, com estacionamento para 50 vagas e atualização na 
organização do layout e na arquitetura. a obra foi dividida em 
quatro etapas, com duas já cumpridas, e sua reinauguração 
está prevista para acontecer entre outubro e novembro. a 
empresa varejista, fundada por atino schwerz (in memorian) 
e anele carré schwerz em 1960, conta com quatro lojas, um 
cd, uma central de panificação, produção de hortaliças hidro-
pônicas própria, além de um moderno centro administrativo.

stok centeR inauGuRa
loJa em GRaVataí 
stok center, bandeira de atacarejo da comercial 
Zaffari, inaugurou em Gravataí, no dia 6 de julho, 
seu novo centro de compras. o stok center 
Gravataí está localizado na eRs 118, km 17. com 
mais de 11 mil m² de área construída e 6 mil m² 
de área de vendas, o empreendimento dispõe 
de 44 caixas de atendimento e 478 vagas de 
estacionamento. a inauguração foi marcada por 

um gesto de solidariedade diante do atual momento. a empresa fez a do-
ação de 800 cestas básicas para o comitê da solidariedade da secretaria 
de assistência social de Gravataí. a unidade é a 13ª loja da bandeira stok 
center, somando 23 lojas da rede comercial Zaffari. a nova loja gerou 200 
empregos diretos.

ReciclaGem de 
Resíduos sólidos
no dia 28 de julho, o vice-presidente 
da agas e coordenador do comitê 
Jurídico da entidade, ezequiel stein, 
e a assessora jurídica da associa-
ção, edina Fassini, participaram de 
uma reunião online para debater 
projetos de lei que propõem a con-
cessão de incentivos às indústrias 
que promovam ações e projetos de 
reciclagem de resíduos sólidos. a 
reunião contou com a participação 
da deputada estadual any ortiz. ela 
é autora do Pl 60/2020, que dis-
põe sobre incentivos a projetos de 
reciclagem no âmbito do Programa 
de incentivo à inclusão e Promoção 
social – Pró-social/Rs.
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solicite o caRtaZ do telesus
supermercadistas gaúchos podem solicitar à 
agas cartazes para divulgação do telesus – con-
sulta sem sair de casa. a entidade está realizando 
a distribuição do material oferecido pelo ministé-
rio da saúde para colocação nos supermercados 
do Rio Grande do sul. o objetivo é reforçar a 
divulgação do telesus, uma estratégia de tele-
consulta para ajudar no diagnóstico do novo coro-
navírus sem a necessidade de sair de casa, para 
os quatro milhões de gaúchos que frequentam as 
lojas do setor supermercadista diariamente. a so-
licitação pode ser realizada junto à agas através 
do e-mail eventos@agas.com.br. as empresas 
que desejarem receberão o cartaz pelos correios.
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momBacH Vai inauGuRaR 
seGunda Filial
o projeto de expansão com a terceira unidade dos 
supermercados mombach em montenegro continua. 
o prédio já foi levantado no bairro centenário, quase 
em frente à entrada principal do Parque, e os trabalhos 
seguem com as intervenções internas. a expectativa é 
de inauguração ainda em 2020, no final do ano. a loja 
vai seguir o padrão da do bairro timbaúva, mas com 
foco maior no açougue, na padaria e principalmente 
nos hortifrútis. o investimento total na nova loja, com 
a construção do prédio de 1.700 metros quadrados, é 
de cerca de R$ 5 milhões. ela também vai represen-
tar incremento na geração de empregos, abrindo 65 
postos de trabalho diretos a curto prazo; que podem 
chegar a 95.

PeRuZZo inVeste em atacaReJo
a rede de supermercados Peruzzo vai abrir uma 
operação de atacarejo em Bagé. o negócio será 
construído em parceria com a associação Rural de 
Bagé, que cederá o terreno para o empreendimen-
to, que deve receber um investimento entre R$ 12 
milhões e R$ 15 milhões, além de gerar de 120 a 150 
empregos. a loja terá cerca de 6 mil metros qua-
drados construídos em uma área de 18 mil metros 
quadrados. a expectativa é de que as obras come-
cem ainda neste ano. neste momento, está em fase 
inicial do processo de aprovação do alvará junto à 
prefeitura. esta é a segunda unidade de atacarejo da 
empresa, que já tem uma operação em alegrete. 

coaGRisol ReinauGuRa loJa
o supermercado matriz da coagrisol, em soledade, 
foi reinaugurado no dia 20 de julho em cerimônia 
que reuniu diversas lideranças. agora, além do tradi-
cional mix com mais de 15 mil produtos, a loja passa 
a contar também com adega, seção de importados, 
temperos, massas, queijos, itens diet e light, orgâ-
nicos e self check-outs. os segmentos de açougue 
e padaria tiveram ampliação do espaço e ocorreram 
outras melhorias em todo complexo de negócios. o 
presidente da coagrisol, José luiz leite dos santos, 
destacou que as melhorias estão alinhadas com o 
planejamento estratégico da cooperativa.
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milleR suPeRmeRcados 
PRoJeta quatRo Filiais
o miller supermercados, que conta com a matriz e três 
filiais em santa cruz do sul, projeta a abertura de mais 
quatro unidades. uma delas será no empreendimento 
que terá 26 andares, duas torres e abrigará lojas comer-
ciais, uma unidade do miller supermercados, estaciona-
mento comercial e área social. o prédio será o mais alto 
do município.  o investimento total é avaliado em R$ 70 
milhões e deverá ficar pronto em até quatro anos após o 
começo da obra. as outras três unidades serão no bairro 
de linha santa cruz, com previsão de abertura para final 
de 2021; no bairro arroio Grande, onde hoje já existe a 
recente filial inaugurada em 2015, e a primeira filial fora 
de santa cruz do sul, em Vera cruz, cidade vizinha. 

PiX a PaRtiR de outuBRo
o Banco central (Bc) antecipou para 5 de outubro o 
registro das chaves de endereçamento para receber 
um PiX, sistema de pagamentos e transferências 
instantâneos. segundo o Bc, as chaves são o “méto-
do fácil e ágil” de identificação do recebedor. desta 
forma, o pagador não precisará de dados como nú-
mero da instituição, agência e conta para fazer uma 
transferência. Para receber um PiX, bastará acessar o 
aplicativo da instituição em que tem conta e fazer o 
registro da chave, vinculando o número de telefone 
celular, e-mail ou cPF/cnPJ àquela conta específica. 
as informações serão armazenadas em uma plata-
forma tecnológica desenvolvida e operada pelo Bc, 
chamada diretório identificador de contas transacio-
nais (dict), um dos componentes do PiX.
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BoRGes inauGuRa noVa Filial
o supermercado Borges, de cachoeirinha, inaugurou em 
junho nova filial em Gravataí, no Bairro morada do Vale 
i. a loja conta com seis caixas e 30 vagas de estaciona-
mento. Foram gerados 50 empregos diretos e indiretos. 
devido à pandemia do novo coronavírus, a rede fundada 
em 1992 não realizou um evento de inauguração. além 
disso, o Borges tomou todas as providências para evitar 
a disseminação da covid-19 para garantir a segurança de 
funcionários, clientes e fornecedores.

noVos inVestimentos do asun
a rede asun anunciou a construção de um supermerca-
do em Águas claras, em Viamão. o investimento será de 
R$ 3 milhões, gerando 80 vagas de empregos diretas. 
a loja terá 1,6 mil metros quadrados, 8 caixas, sistema 
de geração própria de energia e estacionamento. com a 
unidade, a rede passará a ter 31 lojas no Rio Grande do 
sul. a operação ficará na Rs-040, perto do acesso para 
a ambev. a empresa construirá uma rotatória no local. a 
rede também revelou que a 32ª loja será construída no 
centro de montenegro, com 2 mil m², sistema de energia 
próprio e estacionamento. a inauguração será em 2021.

Rede Bistek inGRessa no Rs
a rede de supermercado catarinense Bistek está che-
gando ao Rio Grande do sul. até o final do ano deve 
ser inaugurada a unidade de torres, no litoral, num in-
vestimento de R$ 35 milhões. o empreendimento terá 
quatro mil metros quadrados e espaço para mais de 20 
lojas. a empresa também anunciou planos para abrir 
uma segunda loja em terras gaúchas até dezembro, na 
zona norte de Porto alegre. esta unidade deverá ficar 
na av. do Forte e terá aproximadamente 2 mil m². a 
Rede Bistek de supermercado dispõe hoje de 19 unida-
des distribuídas pelo território catarinense e conta com 
mais de 4,5 mil colaboradores. É administrada pelo 
empresário adelino Ghislandi.

loJa Remodelada em  
cacHoeiRa do sul
o super max reinaugurou em 2 de setembro para faci-
litar a exposição dos produtos e fortalecer o seu perfil 
de vendas por atacado e varejo. a unidade ganhou nova 
identidade visual com o reforço das cores azul e laranja e 
placas com o slogan Preço não se discute. no local há um 
posto de atendimento da sicredi e em breve haverá uma 
farmácia. o super max faz parte da Rede tischler.

tendências Pós-Pandemia
Pesquisadores do centro de estudos avançados 
em economia aplicada (cepea) da escola superior 
de agricultura luiz de queroz (esalq-usP) mapea-
ram os possíveis novos hábitos de alimentação dos 
brasileiros para os próximos meses. a pesquisa 
indica que a preferência por alimentos mais saudá-
veis e práticos e a maior quantidade de refeições 
em casa estão entre as mudanças que vão continu-
ar fazendo parte da rotina de muita gente. os pes-
quisadores sugerem que as compras em mercados 
online vão continuar ocorrendo mesmo depois de a 
pandemia acabar. uma das conclusões do estudo é 
a de que bastam 66 dias para uma rotina se trans-
formar em hábito. 

cResce eXPoRtação de Pães, 
massas e Biscoitos
as categorias contempladas pela associação Brasileira 
das indústrias de Biscoitos, massas alimentícias e Pães 
& Bolos industrializados (abimapi) alcançaram 20% de 
crescimento no primeiro semestre. ao todo, 71 mil to-
neladas de produtos foram exportadas (19,7% massas, 
43,6% pães/bolos e 36,6% biscoitos). segundo claudio 
Zanão, presidente-executivo da abimapi, apesar do 
cenário de instabilidade, com atual situação econômica 
do país e a alta do preço da farinha, a desvalorização do 
real refletiu favoravelmente nas exportações. a meta é 
superar os us$ 100 milhões em exportações sob a pre-
visão de crescimento anual médio de 6% no período. 
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Consulta PúbliCa é aProvada 
A Diretoria Colegiada da Anvisa (Dicol) aprovou por una-

nimidade, em agosto, a abertura de consulta pública (CP) 

que pretende alterar três normas da Resolução 105/99 

sobre embalagens plásticas em contato com alimentos. A 

medida tem como objetivo proteger a saúde da população 

por meio da redução do limite de migração de bisfenol A 

(BPA) para os alimentos. Pretende contribuir ainda para a 

inovação tecnológica dos materiais, por meio da incorpo-

ração de novas substâncias aprovadas pela Anvisa. 

Estado E muniCíPios Com gEstão ComPartilhada
Desde meados de agosto, as associações regionais têm 

duas alternativas caso não concordem com a classifica-

ção preliminar de risco estabelecida pelo governo esta-

dual. Além dos pedidos de reconsideração, as regiões 

Covid que quiserem adotar protocolos menos restritivos à 

bandeira na qual estão classificados, podem elaborar pla-

nos estruturados próprios aprovados por no mínimo dois 

terços dos prefeitos e avalizados por uma equipe técnica. 

Além disso, os documentos devem ser encaminhados 

para exclusivamente via formulário eletrônico, com no 

mínimo 48 horas de antecedência do início da vigência.

vitória no salário-matErnidadE
O Supremo Tribunal Federal (STF) deu fim à discussão 

acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre 

o salário-maternidade. Por meio do julgamento do RE nº 

576.967, a maioria (7 a 4) fixou a tese de que “é inconstitu-

cional a incidência de contribuição previdenciária a cargo 

do empregador sobre o salário-maternidade”. A discussão 

foi originada em razão da interposição de recurso por 

contribuinte contra decisão do TRF 4ª Região que havia 

considerado constitucional a tributação. 

EsClarECimEnto sobrE vigênCia da lgPd 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) só entra 

em vigor após a sanção ou veto dos demais dispo-

sitivos da MP 959/2020. A casa legislativa aprovou a 

medida provisória nº 959/2020 que adiava, em seu 

art. 4º, o início da vigência da LGPD. Ocorre que o 

art. 4º foi considerado prejudicado, anulando a me-

dida prevista nele. No entanto, a LGPD não entrará 

em vigor imediatamente, mas somente após sanção 

ou veto do restante do projeto de lei de conversão, 

nos exatos termos do § 12 do art. 62 da Constituição 

Federal: “Art. 62 (...) § 12. Aprovado projeto de lei de 

conversão alterando o texto original da medida pro-

visória, esta manter-se-á integralmente em vigor até 

que seja sancionado ou vetado o projeto.”

vínCulo dE tErCEirizado não tEm validadE
A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho consi-

derou inválido auto de infração lavrado por auditor fiscal 

do extinto Ministério do Trabalho contra empresa de Ja-

guariúna (SP) que reconheceu o vínculo de emprego de 

trabalhadores não registrados. O colegiado entendeu 

que houve invasão da competência da Justiça do Tra-

balho e restabeleceu a sentença em que foi declarado 

inválido o auto de infração lavrado contra a companhia. 

A empresa, que integra o grupo econômico da Ambev, 

havia sido autuada com a aplicação de multa de R$ 32 

mil pela suposta manutenção de 81 empregados tercei-

rizados registrados pela LSI Logística Ltda.
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homE oFFiCE: advErtênCias E dEmissõEs
Empregados têm sofrido advertências e punições por 

comportamentos inadequados durante o home office 

na pandemia. Apesar de a maioria ter se adaptado 

bem, inclusive com maior produtividade, em certos 

casos as empresas estão demitindo por justa causa. A 

informação vem de advogados trabalhistas que passa-

ram, nas últimas semanas, a serem consultados com 

maior frequência sobre o tema. Há casos de trabalha-

dores que apresentam atestados médicos falsos para 

afastamento por Covid-19 e acabam flagrados fora 

do isolamento ou que se recusam a voltar ao trabalho 

presencial. Também há quem não cumpra prazos para, 

por exemplo, entrega de relatórios ou não respondem 

aos chamados da empresa.
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Repasse de Taxa de ConTRole
A partir de agosto, 50% do valor recebido pelo Esta-

do como pagamento da Taxa de Controle e Fiscaliza-

ção Ambiental (TCFA) será destinado aos municípios, 

por meio de um termo de cooperação. A TCFA é 

paga por empresas potencialmente poluidoras e va-

ria conforme a atividade de cada empreendimento. 

Atualmente, 23 municípios gaúchos manifestaram 

interesse em realizar o termo de cooperação.

Zona livRe sem afTosa
O Rio Grande do Sul obteve uma conquista histórica para 

o setor da pecuária. A Instrução Normativa (IN) 52, assi-

nada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em 11 

de agosto, reconhece o Estado como zona livre de aftosa 

sem vacinação. A mudança vigora desde 1° de setembro. 

A expectativa é de que a medida possa ampliar a parti-

cipação gaúcha em mercados internacionais. Em torno 

de 12,5 milhões de cabeças, entre bovinos e bubalinos, 

deixarão de ser vacinadas no Estado.

pGfn ReGulamenTa TRansação exCepCional
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

regulamentou a Transação Excepcional de débitos do 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos 

e Contribuições devidos pelas Microempresas e Em-

presas de Pequeno Porte (Simples Nacional). A moda-

lidade está disponível para adesão, no portal Regula-

rize, até 29/12. A Transação Excepcional é destinada 

aos débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis, 

levando-se em consideração impactos econômicos e 

financeiros sofridos devido à pandemia.

sTf julGa ConsTiTuCional TeRCeiRiZação
A maioria dos ministros do STF e confirmou a consti-

tucionalidade da Lei 13.429, de 2017, a chamada Lei 

da Terceirização. O julgamento virtual de duas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade que questionavam a 

lei ocorreu em junho. A Corte levou em conta argumen-

tos da Advocacia-Geral do Senado Federal relativos à 

regularidade do processo legislativo que deu origem 

ao texto. O projeto que originou a lei foi aprovado pelo 

Congresso em março de 2017. A votação terminou 

com sete votos a favor e quatro contrários.
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CenTRo de mediação e ConCiliação 

O Presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, criou em 

agosto o Centro de Mediação e Conciliação (CMC), 

responsável pela busca e implementação de soluções 

consensuais nos processos em andamento na Corte. 

O órgão estará subordinado diretamente à presidência 

do Tribunal e buscará, por mediação ou conciliação, a 

solução de questões jurídicas sujeitas à competência 

do STF que, por sua natureza, a lei permita a solução 

pacífica. A tentativa de conciliação poderá ocorrer nas 

hipóteses regimentais de competência da Presidência 

ou a critério do Relator, em qualquer fase processual.

sTf Cassa deCisões ConTRa Convenções
O STF tem anulado decisões judiciais contrárias a cláu-

sulas em convenções coletivas que flexibilizam direitos 

trabalhistas não assegurados constitucionalmente. 

Em pelo menos oito casos, ministros decidiram cassar 

sentenças ou acórdãos e determinaram a suspensão 

dos processos até que seja decidido, em repercussão 

geral, se o negociado deve prevalecer sobre o legisla-

do, o que passou a ser previsto na reforma trabalhista 

(Lei nº 13.467, de 2017). As decisões foram dadas em 

reclamações levadas ao STF. 
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A Silvestrin traz a nova turminha 
das Frutas Divertidas! 

Em breve, você vai encontrá-las
nos melhores PDVs. São produtos 
selecionados e embalados com 
todo cuidado e segurança, 
ideais para seu e-commerce!
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Chef dá aula online
A Cooperativa Santa Clara promoveu, em julho, uma aula 

online ao vivo ministrada pelo chef Gabriel Lourenço, da 

Escola de Gastronomia Sal a Gosto. A iniciativa ocorreu 

por intermédio da Confraria, espaço destinado a cur-

sos de culinária em Carlos Barbosa. A ideia era que os 

inscritos preparassem o jantar no conforto de sua casa, 

mostrando a versatilidade dos produtos Santa Clara. Os 

produtos inclusos na inscrição foram entregues na casa 

dos participantes. O cardápio foi Sobrepaleta suína com 

Chutney de Abacaxi e Aligot ao Queijo Gruyère e de 

sobremesa Brownie de Doce de Leite com Chocolate.

aumento na produção
A indústria paranaense Premisse aumentou sua capa-

cidade de produção durante a pandemia, de modo a 

garantir o abastecimento dos seus clientes em todo o 

Brasil. A marca de produtos de higiene produz sabone-

tes, sprays, aromatizantes, dispensers e antissépticos. 

Há mais de 20 anos no mercado, a empresa investe em 

melhorias de processos e possui laboratório próprio 

para Pesquisa e Desenvolvimento, onde são realizadas 

avaliações científicas completas para garantir maior 

qualidade e eficiência. Pedidos pelo telefone 0800 404 

4430 ou por meio do site www.premisse.com.br.

moinho do nordeste lança pré-mistura seleção
O Moinho do Nordeste acaba de lançar uma novidade 

especial na sua linha de misturas para pão: a Pré-Mistura 

para Pão Francês Seleção de 25kg é elaborada com 

grãos cuidadosamente selecionados e classificados, 

garantindo coloração clara e resultado ainda melhor para 

incrementar a sua produção de pão francês. A empre-

sa, com unidades produtivas em Antônio Prado (RS) e 

Pinhais (PR), é especialista em trigo há mais de 70 anos, 

presente no Sul e no Sudeste do Brasil. 

prêmios internaCionais 
A Vinícola Aurora segue conquistando condecorações 

ao redor do mundo. Só em julho, três novas medalhas 

foram somadas às 703 distinções no histórico que 

consolida a Aurora como a vinícola mais premiada do 

Brasil. Desta vez, quem trouxe para a Serra Gaúcha os 

títulos de Ouro e Prata foram os produtos Pequenas 

Partilhas Cabernet Franc, Aurora Moscatel Rosé e Suco 

de Uva Orgânico Casa 

de Bento, que brilharam 

em concursos na França 

e no Reino Unido. O vi-

nho Pequenas Partilhas 

Cabernet Franc – Safra 

2017, por exemplo, 

ganhou o Ouro na cate-

goria tintos no francês 

Challenge International 

du Vin, o mais antigo 

concurso do mundo. 

dm Card Chega
a 300 redes
Mais de 300 redes 

e 2.300 lojas já são 

parceiras DMCard, 

administradora de 

cartões de crédito 

de loja sediada em 

São José dos Cam-

pos (SP), fundada 

em 2002. A proposta 

de negócio da em-

presa oferece aos 

supermercadistas vantagens como crédito aos clientes 

para que possam  consumir mais, cartão com a marca da 

rede e promotoras de vendas dentro das lojas. O Serviço 

de Atendimento aos Clientes (SAC) funciona 24 horas, 

sete dias por semana. Outros benefícios incluem a apro-

vação de crédito via WhatsApp e ferramenta de CRM.

pagseguro pagBank anunCia parCeria
Desde agosto, os clientes do PagBank podem solicitar 

corridas de transporte da Cabify por meio do app  

PagBank e pagar com o saldo disponível em conta, 

sem necessidade de utilizar cartão de crédito ou outras 

formas de pagamento. A medida traz mais comodida-

de e segurança para os clientes realizarem seus pedi-

dos de corridas diárias, já que une os serviços de pa-

gamento e transporte em um único app. Os motoristas 

também têm vantagens: quem dirige na Cabify poderá 

receber seu pagamento três vezes por semana e pode 

usufruir dos benefícios bancários da plataforma.

divulgação

rodrigo Valério/divulgação
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Patrícia Machado e Priscilla Bohmgahren participaram 

da primeira edição do AJE Conecta, da Associação 

de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE/POA)

ExEmplos durantE

a pandEmia
presidente do Agas Jovem e sócia do Supermago 

e Magodrive, Patrícia Machado, participou da 

primeira edição do AJE Conecta, da Associação 

de Jovens Empresários de Porto Alegre (AJE/

POA), no dia 18 de agosto, que também con-

tou com a presença de Priscilla Bohmgahren, da 

Me Conta Que Eu Divulgo. Ocorrido de forma 

online, por meio do canal do YouTube da AJE/

POA, a live abordou como Patrícia e Priscila vi-

ram oportunidades em meio à crise e cresceram 

na pandemia. 

Patrícia contou sobre o Magodrive, super-

mercado online de Porto Alegre fundado há 

quatro anos que atende mais de 40 bairros da ca-

pital gaúcha. Segundo ela, o projeto foi deixado 

A

Print live AJE Conecta

na gaveta até 2015, quando resolveram dar vida 

e fazer o Magodrive. “O nome se chama assim 

porque a princípio seria somente um drive thru 

de supermercado. Mas fomos pesquisar e veri-

ficamos que a população não estava preparada 

para só ter drive thru de supermercado. Entende-

mos que a maior demanda seria do delivery. As-

sim, por que a gente faria um projeto tão grande, 

custoso, se ele teria um percentual muito baixo 

de aceitação? No meio do caminho, mudamos o 

projeto e fizemos um supermercado com ambos 

os serviços. Hoje, 90% do nosso público quer 

receber em casa, opta pelo delivery e 10% de drive 

thru. Foi uma virada muito importante que fize-

mos no projeto.”

Programa Primeiros Passos

Em setembro, ocorre o lançamento do pro-

jeto Primeiros Passos Agas Jovem, um progra-

ma de curta duração que pretende trazer auto-

conhecimento e planejamento para os jovens 

líderes do setor supermercadista. Estão progra-

mados três encontros virtuais em grupo (nos 

dias 3, 10 e 17), e uma devolutiva individual 

com a professora Lisiane Szeckir, especialista 

em transformação comportamental com mais 

de 18 mil horas de treinamentos e palestras 

ministrados. “Será uma honra estar com esse 

time”, afirma Lisiane. 
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Aumento de produtividade e da qualidade dos

serviços são vantagens advindas de uma boa 

organização do fluxo de trabalho

A
Padronização de Processos

©iStock.com/AndreyPopov

s empresas com processos padronizados apre-

sentam mais produtividade decorrente de um 

fluxo de trabalho bem organizado. A venda de 

produtos e a qualidade dos serviços também 

melhoram com o processo, que consiste em 

formalizar e unificar as etapas de trabalho que 

são desempenhadas por um colaborador ou se-

tor. Aplicável a qualquer porte de negócio, ela 

se adapta a necessidades e dificuldades específi-

cas, tornando mais fácil a compreensão do pa-

pel de cada elo numa corrente. 

Empreendimentos de médio e grande porte 

costumam relegar a tarefa ao ERP, o sistema de 

gestão integrado que auxilia o gestor da empre-

sa a padronizar e melhorar os processos inter-

nos e integrar as atividades de diferentes seto-

res, como vendas, finanças, estoque e recursos 

humanos. Mas nem todas investem no ERP 

para tais controles, porque às vezes custa caro 

customizá-lo. E não precisa, há outros softwa-

res e maneiras de fazê-lo, até mesmo utilizan-

do uma ferramenta como editores de texto, a 

exemplo do Word.

Um supermercado tem muitas tarefas que 

acontecem ao mesmo tempo: venda, recebi-

mento, reposição, produção. “O desafio diário é 

fazer isso sem erros. Para tanto, o passo a passo 

não pode estar só na cabeça de um funcionário, 

porque ele pode entrar em férias, pode come-

ter um erro sem perceber. Daí a importância da 

padronização para manutenção da qualidade do 

serviço e da competitividade da loja”, explica o 

especialista em varejo Luciano Souza Santos. 

A gestão de qualidade é a área que costuma 

abraçar a tarefa de vencer a resistência de que 

processo não é burocracia, seu papel é facilita-

dor, seja na parte operacional ou administra-

tiva. “Trata-se de um roteiro das tarefas que 

cada colaborador tem que executar. Reposição 

de mercadorias, por exemplo: não pode cada 

um fazer de um jeito, isso pode gerar perdas, 

quebras, desorganização e queda de fatura-

mento”, conta. 

Como fazer? 

A dica do especialista é listar as principais 

atividades do seu negócio e escolher as mais re-

levantes e críticas para o sucesso, em qualquer 

área da organização. O gestor pode optar por 
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começar com processos menores, indo gradati-

vamente. “Convoque as pessoas que executam 

a atividade escolhida ou seus líderes de departa-

mento. Afinal, são elas que conhecem os gargalos 

e quais são as dificuldades encontradas na opera-

ção. Desmembre cada procedimento em partes, 

aproveitando a reunião para ouvir sugestões de 

melhorias”, detalha. Assim que um passo a pas-

so estiver desenhado, valide a padronização com 

testes, e depois a dissemine com treinamentos. 

“Você pode começar com processos meno-

res, de um setor específico”, diz Santos. Então, 

depois que o primeiro modelo está pronto e va-

lidado, fica mais fácil replicar a mecânica para 

os demais setores, até se chegar em processos 

macros, que envolvem diversas áreas da empre-

sa. “Quando for contratado um novo colabora-

dor, fica mais fácil adaptá-lo à rotina e ele pode 

esclarecer dúvidas consultando o documento.”

autogerenCiamento

A padronização de processos bem realizada 

deixa uma loja autogerenciável, reduzindo a 

variabilidade sem prejudicar a flexibilidade. O 

risco de acidentes também é minimizado quan-

do se tem profissionais capacitados e processos 

definidos, já que todos os riscos foram miti-

gados durante a construção do modelo. Outra 

vantagem é utilizar corretamente os recursos 

disponíveis. “Se você trabalha com padaria e 

rotisseria, por exemplo, é possível estabelecer 

parâmetros para usar de melhor forma os re-

cursos disponíveis, evitando desperdícios”, ex-

plica Santos.

O aumento da produtividade pessoal é outro 

resultado comum. Isso ocorre porque durante 

a etapa de padronização, todos os processos são 

revisados e até reconstruídos de uma maneira 

mais prática e de fácil execução. Como conse-

quência, os colaboradores tendem a executá-

los de forma rápida e intuitiva com o passar do 

tempo. Uma pequena empresa que trabalha 

com processos padronizados também cresce 

de forma mais estruturada. Tendo os processos 

criados e documentados, a companhia pode de-

senvolver seu plano de negócios e elaborar uma 

estratégia de crescimento com base em núme-

ros e necessidades reais.

Gestão de estoque 

supermercadista é área 

crítica para sucesso das 

operações

Padronize Para 

melhorar:

 A elaboraçãao 

de um fluxograma 

de passos a serem 

seguidos torna as 

operações mais 

fáceis de serem 

executadas

 A participação 

da equipe na 

formulação 

promove a 

integração 

e soluciona 

problemas

 A iniciativa 

fomenta a 

produtividade e a 

redução de custos, 

estabelecendo a 

forma ideal de fazer 

e servir

 Aplique o 

PDCA (Planejar, 

Fazer, Conferir 

e Agir) para que 

ocorram melhorias 

constantes no 

modelo de trabalho
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Negócio familiar 
em Vila flores

história do Mascaron Supermercado se inicia 
em 1994, quando o sócio-proprietário Gessi 
Brandalise abre um minimercado, pela ne-
cessidade que Vila Flores tinha de produtos 
essenciais. Três anos depois, o gerente e sobri-
nho de Gessi, Evandro Antônio Brandalise co-
meçou a fazer parte do negócio. No início, o 
minimercado tinha quatro funcionários e 200 
m² de área de vendas. Em 2009, foi construído 
o Mascaron Supermercado, no mesmo ende-
reço, avenida das Flores, em Vila Flores (RS). 
“O espaço foi ampliado e pudemos ter uma 
variedade de produtos e serviços maiores”, 
conta Evandro. 

Atualmente, a unidade conta com 14 fun-
cionários, estacionamento, 950 m² de área de 
vendas, três check-outs, 1.800 itens e um mix 
de produtos bem diversificado. Além de pa-

A
daria completa e açougue, possuem resfria-
dos, congelados, e bombonière, bazar, pet shop, 
papelaria, ferramentas, higiene e beleza, pro-
dutos matinais, diet e light, massas, farinhas, 
grãos, mercearia em geral, frutas e verduras. 
O objetivo da empresa é ser um ponto de 
referência de compras da região onde estão 
localizados. 

Evandro é também o atual presidente da 
Rede Super Útil, da qual o Mascaron Super-
mercado faz parte. Segundo ele, fazer parte da 
rede trouxe diversos benefícios. “Foi o nosso 
maior negócio. A nossa rede faz parte da Re-
deCen. Com isso, conseguimos comprar pro-
dutos diferentes, preços excelentes, taxas muito 
acessíveis, e principalmente a troca de informa-
ções entre colegas.”

O perfil do consumidor do Mascaron Su-
permercado é das classes A e E. “Como fica 
no centro da cidade, consigo trabalhar com 
todo o tipo de público”, comenta Evandro. 
Na análise dele, os principais desafios para 
uma loja no autosserviço hoje é “manter-se 
atualizado em questão de oferta e demanda 
de produtos e serviços.”

Os diferenciais do negócio implemen-
tados pelo supermercado são o bom atendi-
mento, variedade, bons preços e o layout da 
loja visando a facilitar o processo de compra 
do cliente. 

Em termos de desempenho para o res-
tante do ano, Evandro diz que “pretendemos 
aumentar a utilização dos canais online como 
forma de atingir mais clientes e realizar pro-
jetos em conjunto com a Rede Super Útil.” 
Os planos para o futuro no médio prazo é 
aproveitar os espaços físicos ainda subutiliza-
dos no supermercado e novas ações dentro 
do ponto de venda. 

Bom atendimento, 

variedade, bons preços e 

o layout da loja visando 

a facilitar o processo de 

compra do cliente são 

alguns dos diferenciais do 

Mascaron Supermercado, 

de Vila Flores

Supermercado Mascaron/Divulgação
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CresCendo na adversidade
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pandemia de coronavírus 
não alterou o ímpeto empreendedor do setor 
supermercadista. Pelo ritmo de inaugurações, 
reinaugurações, ampliações e reformas anuncia-
dos nos últimos meses, o que fica evidente é que 
ainda há muita oportunidade a ser aproveitada 
no mercado, mesmo em momento de crise. O 
autosserviço é um dos poucos setores cujo fa-
turamento cresceu no período de isolamento 
social. Isso serve de combustível para investi-
mentos, mas não representa o fator principal: a 
maioria dos planos traçados em janeiro, antes da 
Covid-19, continuou avançando no ritmo pro-
gramado. Rede Vivo, Imec, Codebal, Mombach, 
Guanabara, Coagrisol, Damian Centerlar, Lanz, 
Miller, Asun, Polo e Baklizi são algumas compa-
nhias do ramo expandindo seus domínios.

“Você não decide construir loja em um mês 
ou dois, o que estamos vendo é a continuidade 

de um planejamento estratégico definido an-
teriormente pelos grupos econômicos. Ainda 
bem que prosseguiram”, saúda o consultor 
de empresas, instrutor da Agas e ex-executivo 
do Grupo Pão de Açúcar, Rogério Machado. 
“Minha visão é clara: as empresas crescem nas 
crises, porque há mais mão de obra disponível 
e grandes possibilidades de se negociar melhor 
os investimentos e custos. Quando a econo-
mia em geral está bombando, tudo fica mais 
caro. Na recessão, você avança no tabuleiro, 
aumenta sua participação de share. Sabemos 
que esse momento passará, então convém sair 
dele fortalecido.” 

Evidentemente, a dinâmica de inaugura-
ções precisou ser modificada. O que era antes 
da pandemia um grande evento, com aglome-
rações de clientes atrás de ofertas e curiosos por 
conhecer um novo empreendimento, agora foi 

a  FoTo de aberTura: ©istock.com/wildpixel
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Mesmo na 
pandemia, 
autosserviço 
continua 
abrindo 
novas lojas e 
promovendo 
reformas e 
ampliações 
em diversas 
cidades. Planos 
traçados no 
início do ano 
não sofreram 
influência da 
Covid-19 ou 
até foram 
acelerados
por elaendo na adversidade
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redesenhado. “A loja perde o volume de vendas 
nesse dia inicial e aquela ação forte de divulga-
ção precisa ser escalonada no longo prazo. Meu 
conselho é ser menos agressivo nas promoções 
e focar nas inovações que a unidade traz. Um 
marketing bem elaborado consegue promover 
uma venda mais equilibrada, sem o pico do 
mês inicial com queda substancial depois”, de-
talha. Uma dica do especialista também é fazer 
um evento especial separado para os fornece-
dores, solicitando a eles que não visitem a loja 
na semana de abertura.

OlhO dO furacãO
O Super Lanz, de Igrejinha, abriu seu pri-

meiro atacarejo, da bandeira Pexinxa, no dia 3 
de abril, quando o isolamento social era quase 
total, bem no começo da crise sanitária. Nas 
palavras do diretor Ezequiel Stein, foi um 
momento angustiante em que todo o plane-
jamento de dois anos poderia estar em risco. 
“Mas em nenhum momento deixamos nosso 
programa de lado. Quando se define uma data 
de inauguração para uma loja, existe a mobili-
zação de muitas pessoas, não só da nossa equi-
pe, mas também de fornecedores e prestadores 
de serviço. Desta forma, não tivemos muito 
tempo para pensar e felizmente tomamos a 
decisão correta”, conta. 

Todos os protocolos de segurança foram 
adotados, obedecendo as limitações impostas 
pelos decretos municipais. “Foi difícil abrir a 
loja sem poder fazer aquela tradicional festa, 
o momento especial não pode ser explorado 
conforme merecia. Por outro lado, a chegada 
de um novo atacado trouxe uma certa tranqui-
lidade para as pessoas, uma vez que se tinha o 
receio de haver falta de alguns itens de alimen-
tação e limpeza no mercado”, recorda. 

Embora os resultados até o momento se-
jam satisfatórios, o supermercadista mantém 
um olhar cauteloso. “Sabemos que este cres-
cimento não é orgânico. Hoje o que está segu-
rando a economia é nosso setor primário e as 
indústrias de alimentos e limpeza. Mas neces-
sitamos que a roda volte a girar por completo.” 
As perspectivas indicam que em 2021 ainda 
haverá reflexos econômicos e sociais do que 

está acontecendo. “Faço uma analogia da atu-
al situação como se estivéssemos dirigindo na 
neblina. Quando se está nesta situação, tudo 
que se quer é que ela passe logo para se enxer-
gar o horizonte limpo. Infelizmente a neblina 
ainda não passou.”

Obras em andamentO
O projeto de expansão com a terceira 

unidade dos Supermercados Mombach em 
Montenegro prossegue. A loja ficará no bair-
ro Centenário, num investimento de R$ 5 
milhões, com 750m² de área de vendas, oito 
check-outs e quatro self check-outs. A expectativa 
é de inauguração ainda em 2020, no final do 
ano, com geração de até 95 postos de traba-
lho. A comunicação visual seguirá o padrão 
da matriz no bairro Timbaúva. “Nada mudou 
em nossos planos. O coronavírus somente fez 
com que alinhássemos com mais rapidez o 
processo, pois os supermercados aumentaram 
seu ticket médio de vendas, além do fato de 
alinhar a equipe e empresa a todos os proto-
colos de higienização”, conta a diretora Marili 
Mombach Friedrich. 

O novo empreendimento terá foco maior 
no açougue, na padaria e no hortifrútis, que 
será o mais completo das três unidades. A 
aposta é que os perecíveis representem o di-
ferencial de vendas em relação aos concor-
rentes. “O objetivo é proporcionar aos nossos 
clientes uma melhor experiência de compras 
por meio de lojas mais bonitas e mais acon-
chegantes”, declara. A empresária, todavia, 
não faz previsões. “Existe uma projeção de 
dias piores no cenário econômico a partir de 
novembro, devido à falta de circulação de 
dinheiro. Se não houver mais injeção ou li-
beração de valores do governo no mercado, 
teremos uma freada no consumo. Temos que 
esperar para ver, porém nosso planejamento 
vislumbra um período mais complicado e 
apertado pela frente.” 

dicas de sOrtimentO
Para as lojas que estão prestes a abrir, Ro-

gério Machado recomenda uma análise sobre 
o sortimento, tendo em vista alterações de ro-

“Muitas pessoas 
precisavam viajar para 

centros maiores em 
busca de produtos 

diferenciados, por isso 
montamos um novo mix.”

CynThia GradasChi Corrêa
diretora de Varejo
da Coagrisol 

divulgação
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tina impostas pela pandemia. “Como as pes-
soas estão mais em casa, elas têm mais tempo 
para cuidar de jardins, hortas e pomares. Te-
nho uma cliente em Pareci Novo que viu sua 
venda de flores e plantas crescer 30%. Ela sou-
be fazer estratégia para isso e hoje falta produ-
to para atender a demanda. Faça um cantinho 
dessa categoria na sua loja”, diz.

Alguns produtos da curva B e C de vendas, 
que representam apenas 20% das vendas tradi-
cionalmente, agora estão sendo mais procurados. 
“O consumidor que leva mais farinha para fazer 
pães e bolos também vai procurar por chocolate 
granulado, essência de baunilha, fermento. Per-
ceba essas necessidades agregadas, não apenas a 
farinha de trigo. Pão de torta fria, por exemplo, 
eu tenho dificuldade de encontrar”, aponta. 
Quem está em home office ficou com mais tem-
po para fazer coisas diferentes. Às vezes por ter 
ruptura em tais produtos, o comprador não leva 
nada e busca outro estabelecimento. 

“É importante mostrar as novidades”, avi-
sa o consultor. “Cuide da atmosfera de sua loja 
para dar visibilidade ao sortimento.” Na área de 
limpeza, lava-roupas líquidos e amaciantes con-
centrados estão tendo mais saída. “As pessoas 
estão mais preocupadas com saúde e qualidade 
de vida, então os supermercadistas devem refle-
tir sobre o que isso representa em produtos, ar-
gumenta. Outra tendência em crescimento, nas 
palavras de Machado, são os cafés com o selo 
Starbucks, cujo status é fator forte de vendas. 

Pé nO aceleradOr
O Grupo Imec reformulou toda a sua loja 

em Farroupilha e começou a ampliação do seu 

Centro de Distribuição, em Lajeado. O proje-
to de expansão já estava definido como um dos 
vértices nos planos traçados para 2020-2024, e 
foi impulsionado na pandemia. A obra no CD 
começou em junho e pretende aumentar a es-
trutura atual de 7 mil m² para 28 mil m² em 
três fases. A primeira delas será concluída até 
o final do ano. 

“Este é o momento de investir e isso vale 
não apenas para os supermercados. Quem ti-
ver condições, deve aproveitar tendência de 
que valor dos ativos caem. Mas é preciso ter 
capacidade, ter porte, estar gerando caixa”, 
reflete o diretor-presidente da rede, Leonar-
do Taufer. A companhia utiliza tanto recursos 
próprios (mantendo bom nível de liquidez e 
baixo de endividamento) e financiamentos ou 
parcerias com investidores. “A queda na taxa 
Selic reduziu a atratividade no mercado de ca-
pitais, então muitos estão aplicando dinheiro 
no setor imobiliário”, complementa. 

Em Farroupilha, a remodelação da loja do 
Imec (reinaugurada em maio) foi completa. 
Houve ampliação do número de funcioná-
rios em 20% e da capacidade de refrigeração, 
melhora na infraestrutura de preparo de pe-
recíveis, troca de todos os equipamentos de 
congelados e refrigerados, nova forma de ex-
posição de hortifrútis, mudanças na fachada, 
na cobertura, no estacionamento e na reta-
guarda. “O cliente percebe medidas que o im-
pactam e o comportamento de vendas reflete 
isso. Essa unidade tornou-se grande vendedo-
ra de vinhos e bebidas quentes, pois deixamos 
esse setor muito mais convidativo. O FLV fi-
cou no miolo da loja, pois lá o comportamen-

obra em andamento 
e projeto de layout 
final da terceira 
unidade do Mombach 
supermercados

divulgação Mombach supermercados
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Grupo imec, de Lajeado, 
pretende ampliar 

capacidade do seu Centro 
de distribuição em 3x

Loja reinaugurada em 
soledade ampliou as 

opções de compra e teve 
espaços redesenhados

to de compra é mais lento”, observa Taufer. A 
performance de crescimento local é “de duplo 
dígito alto”. 

inOvações estratégicas
Desde 20 de julho, os cooperados e clientes 

da Coagrisol já podem conferir as inovações 
que foram concretizadas no supermercado 
matriz da Cooperativa, localizado em Soleda-
de. O investimento de R$ 1 milhão permitiu 
a ampliação do mix que passou a contar com 
adega, seção de importados e uma linha mais 
completa de temperos, massas, queijos, die-
téticos e orgânicos. Dois self check-outs foram 
instalados, açougue e padaria ganharam área 

divulgação

maior. Além disso, a empresa firmou parceria 
com uma startup a fim de dispor de compras 
em formato delivery. 

Conforme a diretora de varejo, Cynthia 
Gradaschi Corrêa, a pandemia propiciou uma 
oportunidade de rever as estratégias previstas 
para o ano, adiantando a entrega do novo con-
ceito de compras aos clientes. “Isso foi neces-
sário por alguns fatores, ligados, por exemplo, 
ao aumento do consumo, especialmente dos 
itens básicos. Também percebemos que nos 
momentos de isolamento, clientes começa-
ram a analisar muito mais do que preço, mas 
também o propósito dos estabelecimentos”, 
explica. Do ponto de vista prático, a diminui-
ção do fluxo de clientes devido às medidas 
de distanciamento aumentou a facilidade de 
realizar obras mesmo com o supermercado 
funcionando, a popular “troca de pneu com o 
carro andando”. 

O fortalecimento das redes locais de con-
sumo também serviu como fator motivador. 
“Soledade tem pouco mais de 30 mil habi-
tantes e sabemos que muitas pessoas sempre 
precisaram viajar para centros maiores, como 
Passo Fundo ou Lajeado, em busca de produ-
tos diferenciados”, aponta Cynthia. “Por isso 
montamos esse mix novo. Entendemos que é 
nosso dever, como supermercado, oferecer ao 
nosso cliente tudo que ele precisa sem essa ne-
cessidade de deslocamentos, tudo isso aliado 
a qualidade e preço competitivo.” No pouco 
tempo de operação, os resultados demonstram 
boa aceitação da proposta.

sustentabilidade e ecOnOmia
Está prevista para o início de setembro a 

inauguração da usina fotovoltaica do Codebal 
Supermercados, em Barra do Ribeiro. A estru-
tura representa um aporte de R$ 5 milhões e 
tem a finalidade de abastecer todas as lojas da 
rede com energia limpa. Até o final do ano, 
a empresa também pretende inaugurar uma 
nova unidade na cidade de Eldorado do Sul. 
“Não houve recuo de nenhuma ação por cau-
sa da pandemia, somente alteração de prazos. 
As obras da sexta loja sofreram um pouco de 
atraso. Um dos grandes desafios foi atender 

divulgação
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“Minha visão é clara: 
as empresas crescem 
nas crises, porque 
há mais mão de obra 
disponível e grandes 
possibilidades de 
se negociar melhor 
os investimentos e 
custos.”

roGério MaChado
Consultor de empresas 

rapidamente aos ditames de decretos munici-
pais, por estarmos em três cidades diferentes. 
Além disso, tivemos de implantar um canal de 
televendas”, afirma a gerente administrativa, 
Roberta Barreto.

Segundo diz, a chegada do coronavírus 
deixou eminente a necessidade do uso de no-
vas tecnologias para enfrentar um cenário de 
rotinas renovadas que já dura meses. “Nosso 
investimento em energia solar é algo que trará 
economia, além de sustentabilidade. Para 2021 
pretendemos inaugurar nossa filial 7, uma loja 
ampla e moderna, e faremos lançamento do 
nosso e-commerce”, pontua. Ela considera que 
as iniciativas de redução de impacto feitas pelo 
governo têm dado certo, embora as consequ-
ências dessa crise devam perdurar mais tempo. 
Sua expectativa é otimista.

de OlhO nas tendências
Quem decidiu investir agora precisa imple-

mentar seu delivery, caso ainda não tenha feito. 
Rogério Machado, que em 1994 trabalhou na 
primeira operação de super virtual, considera 
essa providência essencial. “A pandemia ante-
cipou mudança de hábitos. A tendência de en-
velhecimento da população é clara e em 2030 
teremos mais pessoas acima de 60 anos do que 
jovens. Elas terão mais dificuldades de deslo-
camento e serão as maiores consumidoras de 
super virtual”, observa. “Mas saibam que a 
concorrência virtual engloba gigantes.”

Praticamente todos os formatos de loja con-
tinuam recebendo investimentos. Os atacare-

jos são uma aposta de várias redes e, quanto 
mais retração econômica houver, mais pessoas 
priorizam preço baixo. Os hipermercados, por 
sua vez, viraram grande opção de compra de 
presentes quando fecharam as lojas do vare-
jo, porque vendem eletrodomésticos, bazar e 
roupas. Estão se reinventando em espaços me-
nores mas com mix maior e promoções high-

low. Os mercados de vizinhança continuam 
se destacando nas compras de reposição, nas 
áreas de serviços e FLV.

“O empresário é um ser humano envolvido 
e preocupado com a saúde, e o gestor de um 
time que depende dele, com muitas famílias 
atreladas aos resultados. Ele sente a respon-
sabilidade de garantir que o negócio seguirá 
existindo”, reflete Machado. Na visão dele, 
o supermercado tem a obrigação de suprir a 
população com qualidade da melhor maneira 
possível, levando ao consumidor mais do que 
alimentos e serviço. Assim, quando as pesso-
as percebem que essa empresa está investin-
do mesmo em um momento de dor e medo, 
isso chega a elas como um recado de que tudo 
vai passar, de que há um amanhã. “Particu-
larmente, não dissocio saúde e economia: as 
duas áreas coexistem e são interdependentes. 
Sem dinheiro, como o governo vai providen-
ciar tudo que precisa? Ele necessita de gente 
produzindo e gerando impostos. A obrigação 
do empresário é cuidar para que o emprego 
continue existindo e que os cidadãos não fi-
quem tão abalados psicologicamente por falta 
de recursos”, finaliza.

doação de 800 cestas 
básicas marcou abertura 
do novo centro de 
compras da bandeira stok 
Center em Gravataí 
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Desequilíbrio na quantidade de compra e vendas 

de produtos deixa mercadorias estocadas, 

prejudicando a rentabilidade do negócio

mercadoria encalhada
desequilíbrio entre o montante de compras e 
a efetiva venda dos produtos pode se tornar 
um problema grave para os supermercadistas. 
A mercadoria parada na gôndola representa 
diversos problemas para o estabelecimento, 
como prejuízo financeiro, capital de giro es-
tagnado e, ainda, desperdício da mercadoria 
— que pode acabar indo para o lixo se a data 
de vencimento chegar. É um sinal de dificul-
dades na gestão que precisam ser resolvidas e 
da necessidade de melhorar o mix para lucrar 
o máximo possível nas próximas vendas. Uma 
boa gestão de giro é o diferencial entre fracas-
so ou sucesso no autosserviço.

De acordo com o consultor de empresas 
e diretor da GestOV, Gustavo Fauth, a cau-

O
sa do encalhe reside da compra de produtos 
errados ou em quantidade exagerada. “Em 
função da área de compras ou o comprador 
desconhecer de fato os desejos e necessida-
des do seu shop per ao selecionar SKUs para 
o sortimento do supermercado, admitindo 
produtos que ele não quer”, explica. No caso 
de um exagero, ele ocorre porque o respon-
sável pelas compras não instalou ou utilizou 
o sistema (ERP) da empresa ou o fez apenas 
parcialmente. “Assim, trabalha sem os parâ-
metros que os sistemas usam para bem calcu-
lar a reposição da demanda”.

Infelizmente é bem comum este aconte-
cimento e pode ser difícil contorná-lo, prin-
cipalmente se ele não é ‘tratado’ na rotina da 
operação de loja e dos depósitos centrais. Mas 
Fauth sustenta que há formas de minimi-
zar as perdas. “Quase sempre, se não quiser 
comprometer totalmente a margem, a manei-
ra mais prática de fazer a mercadoria girar é 
simplesmente expô-la bem, com algum des-
taque. Se a embalagem estiver suja, limpá-la, 
precificar com exposição de cartazes, conceder 
espaço nobre na loja ou da seção”, diz. Se não 
der certo, às vezes é necessário realizar o pre-
juízo logo, se ‘livrando’ daquele estoque em 
promoções em função do custo financeiro já 
produzido e, daí, imediatamente inativando o 
SKU no cadastro.

A tecnologia é grande aliada para prevenir o 
encalhe. Os relatórios de controle do ERP aju-
dam na fixação de métricas e acompanhamen-
to de metas, assinalando itens que não foram 
vendidos em um determinado período. “O 
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proprietário, diretor ou gerente comercial deve 

olhar mensalmente as tabelas que demons-

tram quanto tempo vai ser preciso para girar 

a mercadoria, com aquele estoque e pela de-

manda média. Se estiver somente em depósito, 

imediatamente traga à loja. Outra providência 

pode ser solicitar ao comprador o rebaixe de 

preços ou até trocar e devolver produto”, reco-

menda Fauth. 

Outra dica é aproveitar a mercadoria en-

calhada para investir em programas de fideli-

zação, oferecendo o produto como brinde ou 

presente. Um produto que não está vendendo 

bem pode ser presenteado para quem faz com-

pras acima de um determinado valor, ou que é 

cliente há tanto tempo da empresa. Você não 

recupera diretamente o valor do produto, mas 

atrai novos fidelizados e lucra mais a médio e 

longo prazo.

Combate ao desperdíCio
O presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro, sancionou a lei nº 14.016 no dia 

23 de junho de 2020, que dispõe sobre o 

combate ao desperdício de alimentos e a 

Fernando Vivas/Fotos Públicas

o que fazer Com a 
merCadoria enCalhada:

 Estude as razões pelas quais 

isso aconteceu para que o 

problema não se repita.

 Melhore a exposição do item 

na loja para que seja mais bem 

percebido pelos clientes.

 Faça promoções para estimular 

o consumo.

 Encaixe o produto em kits 

relativos a datas sazonais, como 

Dia das Crianças, por exemplo.

 Ofereça como brinde em 

programas de fidelização.

 Se for produto perecível próximo 

de perder sua validade, doe para 

instituições beneficentes.

doação de excedentes de alimentos para o 

consumo humano. O texto estabelece que 

os estabelecimentos dedicados à produção 

e ao fornecimento de alimentos, incluídos 

alimentos in natura, produtos industriali-

zados e refeições prontas para o consumo, 

ficam autorizados a doar os excedentes 

não comercializados e ainda próprios para 

o consumo humano desde que atendam a 

três critérios.

Em primeiro lugar, os produtos devem es-

tar dentro do prazo de validade e nas condi-

ções de conservação especificadas pelo fabri-

cante, quando aplicáveis. Em segundo lugar, 

os alimentos não podem ter comprometidas 

sua integridade e a segurança sanitária, mes-

mo que haja danos à sua embalagem. Por fim, 

exige-se que tenham mantidas suas proprie-

dades nutricionais e a segurança sanitária, ain-

da que tenham sofrido dano parcial ou apre-

sentem aspecto comercialmente indesejável. 

A doação poderá ser feita diretamente, em co-

laboração com o poder público, ou por meio 

de bancos de alimentos, de outras entidades 

beneficentes de assistência social certificadas 

na forma da lei. 

Doação de 

alimentos 

pode combater 

desperdícios
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ComérCio de 
vizinhança

rabalhando como motorista de ônibus, Valter 
Luiz de Souza sempre quis ter um negócio 
próprio. Em 1993, vendeu uma moto CG 125 
que possuía e com o dinheiro que conseguiu 
comprou alguns produtos e fez prateleiras de 
madeira para começar o Mini Mercado Sou-
za, no bairro Fazenda Pires, em Parobé (RS). 
Junto com a esposa Iolanda Regina de Souza, 
ele adquiriu o terreno ao lado e em 1998 foi 
concluído o prédio que o mercado está até 
hoje. O nome também mudou. Em 2010, ade-
riram parceria com a Redefort. Então, o Mini 
Mercado Souza passou a se chamar Mercado 
Dubora Redefort. “Meu pai tem o apelido de 
Bora e muitas vezes as pessoas chegavam no 
Mini Mercado Souza perguntando onde era o 
Mercado Dubora. Foi quando a gente ajustou 
o nome fantasia”, explica o gerente Maicon 
Souza e filho de Valter e Iolanda. 

No início, o mix de produtos era bem redu-
zido. Vendiam somente o básico, como arroz, 

T
feijão, óleo, batata e cebola em 50 m² de área de 
vendas. Somente Valter e Iolanda trabalhavam 
no local. “Minha mãe atendia no caixa e meu pai 
cuidava do açougue e ajudava no abastecimento 
da loja”, conta Maicon. Hoje, o mercado possui 
350 m² de área de vendas, com 15 mil produ-
tos. É uma loja completa, com açougue, padaria, 
hortifrutigranjeiros, três check-outs e dez funcio-
nários. Em agosto de 2016, a loja realizou uma 
reinauguração com o padrão Redefort. “Refize-
mos todo o layout e a disposição da mercadoria 
dentro do mercado para ficar como o padrão da 
Redefort”, comenta. 

Um dos diferenciais do negócio, segundo 
Maicon, é ser uma loja de vizinhança que atende 
as necessidades do público. “Hoje todo mundo 
que vem no nosso mercado, a gente conhece. É 
nosso vizinho, amigo. Isso eu acho que é o gran-
de diferencial das lojas de vizinhança em si. Elas 
têm um atendimento diferenciado para o clien-
te. Conhece o cliente e sabe o que ele quer”, 
ressalta. De acordo com ele, o maior desafio de 
uma loja no autosserviço hoje é acompanhar as 
mudanças de mercado. “O ramo do supermer-
cado está migrando muito para o atacarejo e as 
compras vendas via online.”

Atualmente, Valter e Iolanda estão passan-
do a administração do mercado para Maicon 
e seu irmão Valter Luis de Souza Júnior. O 
plano para os próximos meses é ter um apli-
cativo de vendas do mercado onde o cliente 
possa comprar sem sair de casa. “Principal-
mente com essa pandemia, sentimos que já 
vinha caminhando muito forte a linha de ven-
das para o e-commerce. Então, hoje estamos es-
tudando a mudança de um sistema de gestão 
novo para a loja aderir o aplicativo de venda”, 
destaca Maicon. 

Diferencial do 

Mercado Dubora 

Redefort é ser uma 

loja de vizinhança 

que atende as 

necessidades  

do público 
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Encontros semanais online aproximam

indústria e varejo com oportunidades vantajosas

de negócios e lançamentos de produtos

Mostruário
de novidades

Agas prossegue com seu projeto Expolive todas 
as terças-feiras, reunindo dezenas de supermerca-
distas a fornecedores de produtos e serviços para 
as lojas. Os encontros, realizados pela plataforma 
Zoom, são fomentadores de negócios em um mo-
mento em que eventos de congregação não podem 
acontecer por forças das circunstâncias. Novos 
produtos, planos para o futuro, serviços especiais e 
condições vantajosas de pagamento são os atrativos 
das conversas interativas entre os representantes da 
indústria e do varejo.

No dia 7 de julho, a Nestlé, maior indústria 
de alimentos e bebidas do mundo, compartilhou 
alguns lançamentos e dados estatísticos a respeito 
das vendas online. Rodrigo Pinto, gerente de e-
commerce B2C da marca, explicou como a Nestlé 
pode ajudar os supermercadistas gaúchos a ala-
vancar suas vendas com base em seu know-how no 
e-commerce. “Obrigado pela oportunidade de ter 
tanta gente, os varejistas junto aqui da Agas num 
momento especial. Cada um, lógico, de uma for-
ma separada, mas agora utilizando a tecnologia 
todo mundo junto, compartilhando experiên-
cias e momentos”, declarou. No final, ocorreu o 
sorteio de dois kits de cafés da Nestlé. Os ganha-
dores foram André Scartão Lopes, do Comercial 
Schwerz, e Daiane da Silva, do Coqueiros Super-
mercados

No dia 14, a indústria de alimentos Orquídea, 
com fábricas em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, 
revelou que adquiriu a marca de farinhas Veneran-

A
da, ampliando seu share de mercado. A empresa 
divulgou o cobranding com a Nestlé nas misturas 
para bolo nos sabores Alpino e Prestígio, além do 
wafer de chocolate suíço e da linha de pães pré-as-
sados congelados Sabor de France. O diretor Ro-
gério Tondo agradeceu a Agas pela iniciativa. “O 
setor de alimentação está conseguindo prosperar, 
apesar das dificuldades. Estamos entregando pro-
dutos com segurança”, declarou. No final do even-
to foram sorteadas oito panificadoras para Everton 
Cordeiro Marques, do Super Imec; Vilmar Klamt, 
da Unidasul; Rafael Luís de Oliveira, do Super da 
Praia; Adriano Karpinski, da  Rede União; Paulo 
Pfitscher, do Supermercado Gecepel; Emmanuely 
Muller, da Rede Muller; Adriano Braz, do Righi 
Supermercados, e Virlei Noé Sodré, do Supermer-
cado Guanabara.

Higiene e limpeza

Camile Bertolini Di Giglio, diretora da fabri-
cante de produtos de limpeza Gota Limpa, parti-
cipou da Expolive em 28 de julho. Ela contou que 
a marca rejuvenesceu o layout de seus produtos, 
tornando-os mais coloridos e femininos. “O ob-
jetivo é oferecer mais rentabilidade aos supermer-
cadistas num momento de alta nas vendas nessa 
categoria”, disse. Entre os lançamentos apresenta-
dos, estavam a pastilha para lava-louças com três 
funções (detergente, abrilhantador e perfume) e a 
nova linha de amaciantes de roupas. A ganhadora 
do prêmio foi Nilza Borges, diretora do Super-



mercado Borges, de Cachoeirinha, que recebeu 
um notebook em sua loja, acompanhado de um kit 
com produtos da indústria sediada em Imigrante.

A Útil Química, de Cachoeirinha, se apresen-
tou aos empresários do autosserviço no dia 4 de 
agosto. O gerente comercial, Luiz Divério, mos-
trou a linha vegana de concentrados para roupas 
Toque de Carinho, o cloro em pó e a linha Pet 
Care, entre vários outros produtos. “Sempre ten-
tamos sair do lugar-comum. Sabemos que esse é o 
ano da limpeza doméstica e nosso benchmarking 
são as multinacionais”, relatou. A marca tem mais 
de 180 itens e trabalhe em toda a região Sul, além 
de São Paulo e Uruguai. No final da apresentação, 
após as perguntas, foi realizado o sorteio de três 
vale-brindes entre os participantes que perma-
neceram até o final da Expolive. Os ganhadores 
foram: Diogo Castamann, gerente de varejo da 
Coagrisol, de Soledade; Franck Muller, diretor da 
Rede Muller, de Taquara, e Matheus Viezzer, di-
retor do Viezzer Supermercados, de Canoas.

O dia 11 de agosto marcou a vez da indús-
tria paranaense de papéis Mili oferecer grandes 
oportunidades de negócios. O gerente nacional 
de vendas Gediel Carlotto falou sobre como a 
empresa pensa estrategicamente os negócios com 
cada um de seus 15 mil clientes ativos. “Precisa-
mos estreitar o relacionamento e entender o com-
portamento do shopper. Nesse momento, cresce a 
infidelidade às marcas e às bandeiras”, revelou. 
Entre os lançamentos, figuraram a linha Prime 
Confort e a linha Mili Vita, com papéis higiêni-
cos, absorventes, fraldas adultas e lenços íntimos. 
No final do evento online, três kits com produtos 
da Mili foram sorteados. Os ganhadores foram 
Edvaldo Culau, do Supermercado Beltrame, de 
Santa Maria, Jonathan Trescastro Saalfeld, do Su-
per Atacado Cristal, de Cristal, e Tania Maria Am-
pesan Fochesato da Cooperativa Agrícola Mista 
Rio Branco, de São Marcos.

alimentos e serviços

O gerente comercial e de Marketing da gaúcha 
Pirahy Alimentos, Carlos Ely Merljak Júnior, en-
controu-se online com os supermercadistas no dia 
18 de agosto. A empresa, que se destaca no país por 
sua capacidade de armazenagem de arroz, é líder 
de mercado em Minas Gerais, na capital paulista e 
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vice-líder no RJ. “Nosso diferencial é a qualidade 
e procuramos a Agas para alicerçar nosso cresci-
mento no Estado”, disse. A linha Arroz Prato Fino 
Sabor Caseiro foi um dos destaques da live. Ao 
final do encontro online, foram sorteadas cinco 
panelas elétricas e um kit Prato fino para: Claudio 
Zaffari, da Cia Zaffari, de Porto Alegre; Pedro Sch-
neider, do Super Ivoti, de Ivoti; Tarciso Souza, do 
Supermercado Coqueiros, de Carazinho; Adriano 
Karpinski, da Rede União, de Getúlio Vargas, e 
Angelito Gravina Porto, do STR, de Lajeado.

A administradora de cartões de crédito DM 
Card figurou na Expolive no dia 25 de agosto. O 
supervisor de expansão, Moises Junior, mostrou 
o crescimento da empresa que começou com 
quatro pessoas e hoje é referência no mercado, 
superando 300 clientes. “Concedemos crédito 
para pessoas de baixa renda para que possam gas-
tar em supermercado, trabalhando com o limite 
médio de R$ 800. Isso antecipa muitas vendas, o 
cliente com cartão compra mais, o ticket médio é 
maior”, revelou. O grande cliente da empresa no 
RS é o grupo Unidasul. No encontro, o executivo 
revelou que a taxa de administração é negociada 
com os lojistas, variando de acordo com potencial 
de vendas e estrutura oferecida. 

Em 1º de setembro, a Aurora Alimentos 
mostrou sua história, marcas e poder de merca-
do. A indústria fabrica mais de 850 produtos, co-
mercializados em mais 100 mil pontos de venda 
no Brasil. 52,3% dos lares contam com algum 
item produzidos pelas marcas Aurora, Nobre e 
Paperi. “Somos a empresa que mais conquistou 
consumidores no primeiro semestre, com cres-
cimento em todas as classes sociais”, celebrou o 
gerente nacional da Região Sul, Rodrigo Fossa-
lussa. Foram sorteados 10 kits pizza e 10 kits chur-
rasco, além de um freezer recheado de produtos 
da Aurora entre os participantes. Os vencedores 
foram Adriana Ortiz, Alceu Maggi Borges, Álva-
ro Schonardie, Cynthia Gradaschi Corrêa, Jardel 
Prado, Marcelo Pereira, Nei Dellagustin, Pedro 
Schneider, Raquel Beltrame e Vilmar Schwalm 
(Kit Churrasco); Adriano Braz, Aírton Thome, 
Anuar Jomaa, Ariel Oliveira, Bruna Zart, Carlos 
Zaffari, Fabrício Hansen, Jorge Capellari, Juliano 
Paolazzi e Marili Mombach Friedrich (Kit Pizza). 
Olírio Bortolon ganhou o freezer.
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Se o objetivo final da sua loja é concretizar vendas, 

investir na diversificação das formas de pagamento 

é mais do que uma sugestão, é um dever 

OlhO abertO às 
OpOrtunidades

s lojas que oferecem a seus clientes uma mul-

tiplicidade de opções de pagamento são as que 

mais realizam conversões e os fidelizam mais 

facilmente. Portanto, aceitar várias bandeiras 

de cartões, além de tíquetes, dinheiro, cheques 

e outras modalidades que o mercado oferece 

representa um diferencial importante de aten-

dimento. Outra importante novidade na área 

para o varejo é a chegada do PIX, modalidade 

de pagamento instantâneo a ser instituída em 

novembro pelo Banco Central. 

Para Samuel Carvalho, head de produtos 

da consultoria de tecnologia Linx, a pandemia 

antecipou necessidades e há uma tendência de 

que menos transações sejam feitas com dinhei-

A
ro. “Vemos muitas empresas fazendo aplicati-

vos com delivery e pagamento digital. Mas não 

adianta trabalhar com QR-Code sem comuni-

cação com a retaguarda, sem segurança, treina-

mento e conciliações. A forma deve estar inte-

grada ao sistema”, relata. 

Durante a pandemia, os brasileiros acele-

raram sua digitalização, especialmente os con-

sumidores mais jovens e com maior renda. 

Segundo o estudo Future Consumer Index, reali-

zado pela EY com 1.112 consumidores, durante 

os meses de maio e junho, 46% dos entrevista-

dos aumentaram o uso de meios digitais para 

pagamento, contra apenas 7% que mantiveram 

o uso de dinheiro. Além disso, 59% passaram a 

usar mais o banco online enquanto 5% perma-

neceram somente no ambiente físico. 

“Os pagamentos digitais vão se tornar par-

te integrante de nossas vidas diárias”, disse o 

presidente e CEO do PayPal, Dan Schulman, 

durante a videoconferência que divulgou os re-

sultados da companhia (alta de 86% no lucro 

do segundo trimestre), com a processadora de 

pagamentos se beneficiando da migração para 

compras online em meio à pandemia de coro-

navírus. A Visa também divulgou que a compra 

de produtos essenciais por e-commerce subiu seis 

pontos percentuais em virtude da Covid-19. 

Segundo o vice-presidente Javier Vázquez, a 

companhia trabalha para oferecer experiências 

de pagamento cada vez mais convenientes, mo-

dernas e seguras aos seus portadores de cartão, 

seja ao fazerem transações por meio de canais 
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virtuais, pagarem por aproximação ou comple-

tarem pagamentos praticamente livres de atri-

tos no ponto de venda. 

Vem aí o PIX
No dia 12 de agosto, o Banco Central insti-

tuiu o PIX e aprovou seu regulamento. Trata-se 

de uma nova modalidade de pagamento (ins-

tantâneo), que deverá gradativamente tomar o 

lugar das demais existentes no mercado (DOC, 

TED, boletos e cheques). Suas transações serão 

realizadas em até 10 segundos, em um serviço 

disponível 24h por dia, sete dias por semana. A 

lógica é a seguinte: se já existe alternativa que 

permite envio de dinheiro em questão de se-

gundos a partir do celular, não fará sentido uma 

transação ser concluída depois de horas ou dias.

O lançamento oficial será no dia 16 de no-

vembro. Com a chegada do PIX, o sistema 

instantâneo de pagamentos e transferências do 

Banco Central, espera-se que haja uma facili-

tação do acesso da população de baixa renda, 

equilibrando os gaps digitais, uma vez que o uso 

dos links de pagamento tende a tornar a digita-

lização do sistema financeiro mais palpável. A 

disponibilidade do serviço aos consumidores 

ficará sob responsabilidade de empresas priva-

das, envolvendo desde instituições financeiras 

tradicionais a startups e fintechs.

Ao mesmo tempo em que o consumidor 

terá acesso a um serviço mais prático, rápido 

e seguro, as instituições financeiras terão um 

vasto banco de dados, e poderão utilizá-lo da 

melhor forma. 

©iStock.com/santypan

Como oCorrIam Pagamentos nos
suPermerCados antes da PandemIa:
Dinheiro:  ............................. 29,9%

Cartão de crédito:  ............... 28,5%

Débito à Vista: ....................  22,2%

Tíquete alimentação:  ............ 9,2%

Cartões próprios:  .................. 6,6%

Cheque pré-datado:  .............. 1,3%

Cheque à vista:  ..................... 0,5%

Convênio (desconto em folha):  0,5%

Outros:  .................................. 1,4%

Fonte: Ranking Abras 2018

ConfIra InoVações aCeleradas Pela PandemIa

 Pagamento instantâneo: 

em novembro será realidade 

no país, por meio do PIX. 

Pelo método, o pagamento 

efetivo ocorre em até dez 

segundos e pode ser realizado 

por QR-Code. Os códigos 

permitem que os clientes 

façam os pagamentos por 

meio de diferentes instituições 

financeiras, como ocorre nas 

maquininhas de cartão. A 

leitura do código é feita pela 

câmera do celular.

 Rede Social: o Brasil foi 

escolhido pelo WhatsApp 

para ser o primeiro país a 

receber o novo recurso de 

pagamento e transferência 

dentro do app.  

A modalidade foi suspensa 

pelo Banco Central, mas 

pode voltar a ser autorizada. 

O pagamento às empresas 

não tem limite de valor e 

pode ser feito com cartões de 

débito e crédito. Porém, os 

empresários que aderirem à 

iniciativa pagam uma taxa fixa 

de 3,99% por transação. 

 Reconhecimento facial: 

algumas startups começam a 

desenvolver tecnologias que 

eliminam qualquer contato 

com máquinas em transações 

comerciais, o que gera ganho 

de tempo e mais segurança.

 Pagamento por 

aproximação: acontece por 

meio de uma tecnologia 

chamada NFC. Ela possibilita 

efetuar pagamentos por meio 

do celular, pulseira e até 

cartão, apenas aproximando 

da máquina. Também não 

é preciso digitar a senha, 

exceto em alguns casos em 

que o valor da transação é 

muito alto.
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Utilizar a Inteligência Artificial pode 
ajudar a vender melhor, ao conhecer 
os clientes e atendê-los de forma 
mais personalizada e inteligente

MáqUInAs e progrAMAs
A Inteligência Artificial (AI, de artificial 

intelligence), segundo um dos criadores 
do termo, John McCarthy, é definida como a 
ciência e engenharia de construir máquinas e 
programas inteligentes para computadores. De 
acordo com José Claudio dos santos pinheiro, 
coordenador da pós-graduação em Inteligência 
Artificial Aplicada ao Marketing da espM são 
paulo, a IA é uma forma ou capacidade de replicar 
a inteligência humana de forma artificial, para 
resolver um problema ou realizar uma ação, ainda 
que de forma limitada. “A cada dia ela se torna 
mais ampla e útil, trazendo diversos benefícios 
para nós”, afirma. ©
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ADeqUADo

os supermercados podem 
utilizar a IA para ampliar suas 
vendas ao: conhecer melhor 
seus clientes e oferecer um 
portfólio mais adequado aos 
seus perfis, evitar ruptura de 
gôndola, otimizar a aquisição 
dos produtos minimizando 
estoques, ao prever 
assertivamente o consumo 
dos itens e compreensão das 
necessidades dos clientes a 
partir da análise com IA de suas 
mensagens compartilhadas 
nos mais variados canais 

de comunicação com a empresa, como e-mail, 
mensagens do WhatsApp ou redes sociais.

©iStock.com/LeoWolfert

DIsseMInAção no MerCADo
A Inteligência Artificial é uma das principais 
tecnologias da quarta revolução Industrial. 

segundo o state of service, globalmente, mais da 
metade das organizações (56%) estão buscando 
maneiras de usar a Inteligência Artificial como 
uma solução potencial para executar tarefas que 
normalmente exigiria interação humana, deixando os 
atendentes livres para outras funções. Além disso, 
37% já utilizam a tecnologia de Inteligência Artificial 
para o atendimento aos consumidores, no Brasil.

inteligência artificial
aliada a vendas 



Melhor fAtUrAMento
segundo pinheiro, “os impactos 
de utilizar a IA nas vendas são 

efetivamente o aumento delas, possibilitando 
realizá-las de forma mais eficiente, assertiva e 
rápida. também com uma percepção positiva 
dos clientes, ao se sentirem ajudados e supridos 
em suas reais demandas e necessidades, 
no momento certo”, comenta. Além disso, 
ele explica que os impactos também são a 
melhora na margem de vendas, diminuição 
dos estoques, portfólio de produtos mais 
adequados, ofertas mais inteligentes e precisas, 
otimização dos gastos de marketing, aumento 
das receitas, melhoria de market share, gestão 
mais eficiente e produtiva das equipes de 
vendas e otimização do trabalho comercial. 

forMAs De UsAr  
exemplos de Inteligência Artificial que 
podem ser utilizadas no varejo: software 

de gestão que possibilita o armazenamento do 
histórico de produtos adquiridos e também de uma 
série de informações que não estão disponíveis nas 
telas dos sistemas que podem ajudar a entender o 
que está acontecendo e antecipar ações corretivas; 
software com inteligência artificial que proporciona 
a indicação de produtos com maior chance de 
venda no momento do registro no pDV – chamado 
de machine learning –; agenda de compras para 
a otimização do estoque, e o monitoramento da 
ruptura. A IA resolve o problema da queda de vendas 
decorrente da ausência de estratégia de aquisição e 
distribuição de produtos.

©iStock.com/Urupong
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AtenDIMento personAlIzADo
 A Inteligência Artificial pode ajudar a vender 
melhor, ao conhecer os clientes e atendê-

los de forma mais personalizada e inteligente. A 
IA cruza as informações dos clientes com as das 
empresas e do mercado (ambiente externo), e a 
partir do uso de algoritmos, fornece insights sobre 
os gostos e preferências dos clientes, seus estilos e 
comportamento de compra.

ChAVe pArA gerAr 
insights
para aplicar a Inteligência Artificial nas 

vendas, a melhor maneira é utilizá-la para analisar 
os dados e informações que se tenha e a partir de 
seus resultados e insights, melhorar a estratégia 
de vendas. por exemplo, é possível utilizar a 
IA para auxiliar a prever as vendas por produto 
e vendedor em cada região, cidade ou loja e 
também segmentar os clientes para conhecer os 
seus tipos e tratá-los de forma como desejam.
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Mili

Segurança e praticidade
as toalhas antissépticas da Mili chegam ao mercado 
para ajudar o consumidor a manter-se seguro com 
praticidade. elas contêm clorexidina, um antisséptico 
que substitui o álcool 70% e elimina 99,9% das bacté-
rias. com efeito hidratante e fragrância de erva doce, 
o produto é ideal para mãos, corpo e superfícies em 
geral. O flowpack com 50 unidades pode ser levado 
na bolsa, na pasta e no carro, auxiliando nas idas ao 
banheiro fora de casa.
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Pirahy aliMentos

para tOdOS OS gOStOS
O arroz prato Fino trouxe novidades: além da Linha 
tradicional – com arroz branco, parboilizado e inte-
gral, da Linha Selection – com arroz carnaroli, arroz 
Sasanishiki e Orgânico integral, agora lança a Linha 
Sabor caseiro, produto a base de arroz, com ingre-
dientes naturais e fácil de preparar. Bastam alguns 
minutos no micro-ondas e a refeição está pronta.
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Gota liMPa

nOvaS FórMuLaS e perFuMeS
a gota Limpa renovou todo seu portfólio. São 200 
produtos que ganharam novos rótulos e embalagens. 
O destaque fica por conta da linha essências, que traz 
novas fórmulas e perfumações. a estratégia da marca 
inclui uma campanha de marketing multicanal focado 
nas soluções que facilitam a limpeza da casa, com o 
slogan Tudo fica bem.

divulgação/Gota limpa

santa Clara

nOvaS eMBaLagenS
chega ao mercado a nova linha de embalagens 
pouch da Santa clara. agora o consumidor poderá 
encontrar nas gôndolas o Molho Branco, Molho 4 
Queijos, requeijão cremoso, cream cheese e tem-
per cheese nos sabores tradicional, ervas Finas e 
provolone em versões de 250g, próprio para usar nas 
mais diversas receitas.
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rostoP

arrOz 
prOntO eM 
8 MinutOS
a linha rostop 8 
minutos destaca-
se pelo cozimento 
rápido e prático 
para quem tem 
pouco tempo 
para preparar uma 
refeição de quali-
dade. O produto 
elaborado somen-
te com sementes 
selecionadas 
conta com uma 
tecnologia avan-
çada que preserva 
todos os nutrien-
tes do grão, tra-
dicional na mesa 
dos brasileiros.

nestlé

caFé creMOSO ediçãO grenaL
a nescafé celebra um dos maiores clássicos do 
futebol nacional em seus cafés cremosos. as 
embalagens (de 150g cada), personalizadas com 
as cores e escudos dos clubes grêmio e inter-
nacional, são vendidas com exclusividade no 
rS. trata-se de parceria inédita da nestlé com 
os times, reforçando a relação da marca com o 
consumidor e a maior paixão nacional. 

orquídea

OpçãO de SaudaBiLidade
a Farinha veneranda, adquirida pela Orquídea, está 
ampliando a família. além 
da tradicional farinha 
tipo 1 de 1kg e de 5 
kg, chega ao mercado 
a veneranda integral 
1kg. com a mesma 
qualidade e tradição, 
a veneranda integral 
1kg possui o selo 
Whole Grains Council, 
que assegura a inte-
gridade dos grãos em 
sua composição.
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Útil quíMiCa

prOdutOS para petS
a Útil Química traz para o mercado sua linha pet care, 
para o tratamento ambiental da área doméstica, onde os 
consumidores convivem com seus animais de estimação. 
O desinfetante com eliminador de Odores tem função 
bactericida e contém em sua fórmula um ativo que 
quebra as moléculas do mau cheiro, deixando em sua 
aplicação um perfume finalizador de longa duração, 
apresentando as opções citronela, Floral, talco e Original.
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FriMesa

reFOrçO de prOteínaS
a Frimesa entra no mercado de proteicos com os 
iogurtes na versão garrafa individual e bandeja. Feitos 
com leite, polpa de frutas e concentrado proteico, 
eles contêm 15g gramas de proteína por embala-
gem de 170 gramas. O produto chega nos sabores: 
baunilha, morango e banana com açaí. a bandeja com 
6 potes também está disponível, nos sabores banana 
com açaí e frutas vermelhas.

FröhliCh

praticidade e SaBOr
a Fritz & Frida leva para os mais de 14 mil pontos de 
venda o lançamento da 
Massa caseira talharim 
ninho. disponível em 
embalagem de 300g, 
o produto amplia o 
mix da linha que ainda 
conta com os cortes 
talharim Médio e pa-
ppardelle. O tempo de 
preparo é de quatro a 
cinco minutos e há por-
ções individuais dentro 
do pacote. di
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Florestal

nOva Linha de chOcOLateS
a Florestal alimentos está lançando cinco 
versões de chocolates de gramado dispo-
níveis em tabletes de 20g e de 90g, além 
de uma versão com o tema unicórnios em 
90g. Os sabores são: 
ao Leite, ao Leite com 
amendoim, ao 
Leite com Flocos, 
Meio amargo, 
Branco e o 
chocolate 
Branco com 
confeitos gra-
nulados coloridos 
(unicórnios).

CooPeratiVa ViníCola Garibaldi

vinhO FriSante revitaLizadO
O vinho frisante relax combina características do 
vinho com qualidades marcantes do espumante. 
com novo rótulo floral, evoca a inspiração do mundo 
da moda para acompanhar os apreciadores nas mais 
variadas situações de consumo. a intenção é cair no 
gosto de jovens 
consumidores 
interessados 
em descobrir 
novos sabores, 
especialmente 
os millenials. 
Fabricado no 
processo de 
fermentação 
natural, tem per-

lage marcante e 
é comercializado 
nas versões 
Branco demi 
sec e rosé 
Suave.
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perfil do fornecedor (Arneg)

empresa global 
íder internacional na concepção, produção e ins-

talação de modernos e completos equipamentos 

para o varejo, a Arneg é uma multinacional de 

grande porte presente em todos os continentes, 

seja com fábricas ou escritórios comerciais. “O 

destaque se deu pelo forte incentivo à cooperação 

entre suas empresas membros e a disseminação 

de uma herança única de know-how, compartilha-

da por todo o grupo por meio de uma vasta pro-

dução e distribuição de rede. Isso tudo é resultado 

da capacidade da Arneg de trabalhar em harmonia 

com a cultura de todos os países onde a empresa 

expressa seu estilo e talento para inovar”, explica a 

coordenadora de Marketing, Daniela Lyra. 

Empresa de origem italiana iniciada há mais 

de meio século, a Arneg chegou ao Brasil em 

1978, trabalhando apenas com importações. Com 

o passar do tempo e o aumento da demanda, vi-

ram a necessidade de construir uma planta fabril. 

Possuindo uma vasta lista de clientes distribuídos 

por todo o Brasil, a companhia é sediada em Pau-

línia (SP), com mais de 33 mil m² de edificação 

em um terreno de 120 mil m², abrangendo áreas 

comercial, projetual, administrativa e produtiva. 

A companhia dispõe de um mix de equipa-

mentos de refrigeração para supermercados, pa-

darias e açougues, entre muitos outros. “Temos 

diversos produtos e um portfólio bastante amplo 

que consegue atender os mais diversos nichos. 

Contudo, acredito que a nossa essência seja bem 

L

De origem italiana, 

Arneg é uma 

multinacional  

de grande porte 

presente em todos 

os continentes

maior. Não oferecemos apenas um produto, e sim 

soluções a nossos clientes e parceiros”, destaca. 

Segundo Daniela, um dos maiores desafios 

é a busca por novas tecnologias. “Por esse mo-

tivo, há muitos anos o grupo possui um labora-

tório específico onde testamos novas tecnologias 

e novos projetos.” A seleção de todo e qualquer 

componente de refrigeração com rigor e critério é 

o diferencial da empresa. Também todos os pro-

dutos são baseados em projetos globais. “Temos 

uma equipe de engenheiros que trabalham conti-

nuamente com os mais diversos tipos de cálculos 

e dimensionamentos coordenados pela matriz”, 

conta Daniela. Além disso, há a associação de de-

sign brasileiro com a tecnologia e expertise italiana 

nos equipamentos. O objetivo da empresa é con-

tinuar oferecendo as melhores soluções quando 

se trata de inovação e qualidade.

O Grupo Arneg já atingiu a margem de 3.000 

colaboradores, sendo 200 deles só na Arneg Bra-

sil. De acordo com Daniela, os supermercadistas 

possuem um peso generoso na venda dos produ-

tos. “Atualmente, temos uma gama muito vasta 

de clientes supermercadistas que trabalham com 

nossos produtos.” Apesar do momento contur-

bado atual, a empresa está bem otimista com os 

negócios para o futuro. “Nosso foco é nos man-

termos ativos e proativos, para conseguirmos 

atender nossos clientes com a excelência que eles 

merecem”, finaliza.
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soluções

Caminhos para a satisfação

Comércio começa a reabrir lentamente e

desafio para supermercados é cativar clientes

para manter bom momento nas vendas

ersonalização, predição e adaptabilidade. Essas são 

as três expectativas dominantes do consumidor a 

partir dos comportamentos verificados pós-pan-

demia de coronavírus, segundo relatório da con-

sultoria internacional Ernst & Young (EY). Diante 

do crescimento e consolidação do e-commerce, o va-

rejo precisa concentrar seus esforços em adquirir 

tecnologia e ativar diversos sentidos do cliente no 

ponto de venda para que ele seja fidelizado. Mas 

o setor precisa levar em conta também que, além 

de experiência de compra, o preço ganha impor-

tância num cenário de crescente desemprego ou 

dependência de auxílio governamental.

Os consumidores, cada vez mais, querem 

que as empresas saibam quem eles são, o que 

querem e como o querem. Eles esperam que 

suas lojas preferidas usem a tecnologia dispo-

nível para mapear seu comportamento de com-

pra, sendo capaz de antecipar oportunidades de 

produtos ou serviços que possam ser benéficos 

e oferecer-lhes antes mesmo de saberem que 

os querem. O uso da Inteligência Artificial será 

chave para o sucesso crescente, num mundo exi-

gente de constantes adaptações. 

Segundo Bill Kanarick, líder global de clientes 

da EY, estamos vivendo um momento em que im-

porta muito a capacidade de uma organização de 

ser altamente empática, íntima e totalmente con-

fiável. “Os clientes vão se lembrar de como essas 

empresas se comportaram durante a pandemia, 

como se adaptaram e com qual rapidez. Se elas 

colocarem os shoppers no centro, demonstrando 

empatia, engajando-se com eles de forma a resso-

nar e agir eticamente com os dados que estão for-

necendo, os clientes permanecerão leais”, relata. 

A pandemia fez as empresas de todos os seto-

res perceberem que a transformação digital não 

é mais opcional — ela é essencial. Como resul-

tado, 82% dos participantes pesquisados em um 

webcast recente da EY afirmaram que estavam 

acelerando a transformação digital em relação à 

jornada de seus clientes em várias áreas, incluin-

do comércio eletrônico, vendas digitais, aprimo-

ramentos de jornada de clientes e atendimento 

virtual. Entretanto, poucas têm dominado a ca-

pacidade de agir com base nessa compreensão e 

percepção, criando, implantando rapidamente e 

entregando novas experiências. 

A Nielsen identificou algumas áreas nas 

quais a dinâmica de consumo está mudando. Há 

P
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Supermercados 

têm a vantagem de 

poder explorar todos 

os sentidos do 

consumidor em suas 

operações



muitos clientes impactados na sua renda, cujas 

limitações financeiras impõem ajustes na cesta. 

A eficácia dos mecanismos de preços será dife-

rente por categoria na nova realidade do varejo 

de hoje. Para algumas categorias não expansí-

veis que se beneficiaram da vida em quarentena, 

como alimentos básicos e essenciais específicos, 

as promoções vão permanecer menos eficazes do 

que eram antes da crise. Mas outras categorias, 

como salgadinhos consumidos dentro ou fora 

de casa, doces e refrigerantes, podem continuar 

a depender de promoções para atrair o consumo 

doméstico e revigorar a demanda, mesmo que 

algumas restrições de vida diminuam. 

AtivAção dos sentidos
Conforme dados da Mercafácil, os super-

mercados registram até 30% de perda ou rota-

tividade em sua clientela no espaço de um ano. 

Isso acontece por vários motivos. Os menos 

frequentes envolvem mudanças de endereço 

do comprador e falecimentos, são fatores inevi-

táveis. Os mais comuns, entretanto, podem ser 

extinguidos, como uma experiência inadequada 

de loja (ambiente sujo, produtos estragados ou 

fora da validade), mau atendimento, ruptura de 

gôndola e falta de preço nas mercadorias. Outro 

fator preponderante é a abertura de concorrente 

próximo, pois isso cria uma curiosidade natural 

nas pessoas que moram nas redondezas.  

Uma das estratégias para aumentar a satis-

fação do cliente no PDV é a ativação de vários 

sentidos. O primeiro (e principal) é a visão. “A 

montagem de ilhas e pontas de gôndola normal-

mente geram aumento de 8% a 10% nas vendas 

do produto selecionado, especialmente se ele 

for daqueles posicionados na parte de baixo da 

gôndola. Não precisa mexer no preço”, explica 

o gerente de sucesso do cliente, Murillo Batista. 

A iluminação adequada, o mobiliário diferente 

comerciais | industriais | hospitalares | clínicas

Restauração
de balanças

Manutenção

Estoque
completo 
de peças

Qualidade!
Os melhores 

equipamentos

Matriz | Av. Cairú, 615 - Porto Alegre - RS - 51 3095.3007 -      51 98026.9963

Filial CEASA | Pavilhão GNP (PEDRA) - em frente Box E96 -      51  99718.6631
siga: @portobalancas01

Somos especialistas
em Manutenção.
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em Manutenção.

Contratos de 
manutenção

Adequação
a normas
da Anvisa

Rápida reposição.
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soluções

©iStock.com/gpointstudio

diretrizes pArA AgrAdAr:

para áreas nobres e a sinalização de loja também 

cumprem grande papel. 

influenciAdores
A aromatização, natural ou com essências 

especializadas, é outra ação comum para dar ao 

consumidor uma sensação de bem-estar, con-

forto e tranquilidade. Na padaria, o cheiro do 

pão fresco, do pão de queijo ou da pizza feita na 

hora têm comprovadamente efeitos conversores 

de vendas. O mesmo vale para lojas com cafe-

terias. A degustação de produtos, normalmente 

feita em acordo com fornecedores, atualmente 

está em baixa por causa das medidas de seguran-

ça do coronavírus. Mas algumas empresas estão 

ativando influenciadores digitais para que eles 

experimentem produtos e mostrem sua reação, 

provocando engajamento.

Um trabalho mais aprofundado exige conhe-

cimento do perfil demográfico de sua base de 

clientes, argumenta Batista, o que se obtém pelo 

cadastro deles em clube de descontos e outros 

programas de fidelização.  Assim, o supermerca-

do se torna mais relevante ao comprador, levando 

ofertas e promoções atrativas a ele, construindo 

vínculo e disparando campanhas personalizadas 

por mensagens. “Aqui em Curitiba, onde moro, 

costumava frequentar um supermercado todo 

final de semana, fazendo compras variadas. Mas 

num desses finais de semana falhei e, na segun-

da-feira, recebi uma mensagem da loja dizendo 

que haviam sentido minha falta e que eu teria 

uma surpresa quando voltasse. Quando retornei, 

mostrei a mensagem para uma atendente e fui 

conduzido até a padaria onde ganhei um sonho. 

Em escala talvez isso não possa ser feito, mas é 

um bom exemplo do que falamos”, contou.

 Os consumidores, cada vez 

mais, querem que as empresas 

saibam quem eles são, o que 

querem e como o querem

 A transformação digital não é 

mais opcional — ela é essencial

 Experiência de compra 

que explora os sentidos gera 

engajamento

 E-commerce se consolida e  

sua importância será maior para  

os negócios

 Lojas perdem cliente por 

experiência ruim de compra, como 

ruptura, falta de higiene, mau 

atendimento

 Preço ganha peso como atributo 

decisório de compra em momento 

que cresce desemprego, 

principalmente em itens de 

indulgência
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para expor e atrair
m bom mix de produtos, preço justo e boas 

condições de pagamento são estratégias eficien-

tes de venda, mas se o ambiente de compras não 

for visualmente atrativo para o cliente, ele pode 

acabar saindo de mãos vazias. Para obter uma 

grande performance, o gestor precisa propor-

cionar um ambiente agradável, com mercado-

rias bem expostas, seguindo um padrão orga-

nizacional. Está aí a importância da escolha das 

gôndolas na sua loja.

Situada na cidade de Maravilha (SC), a JJ 

Instalações Comerciais tem visto uma demanda 

em crescimento (+30%) desde o ano passado, 

mesmo com uma pequena queda no início da 

U

As gôndolas sustentam o seu negócio, expondo todos 

os produtos à venda para os consumidores. Confira os 

atributos mais valorizados dessas estruturas

pandemia. “As pessoas ficaram mais em casa, e 

o supermercado tornou-se essencial para suas 

vidas. Fomos beneficiados por muitas reformas 

de lojas também”, revela o diretor-superinten-

dente Thiago Simon. A empresa possui 120 mil 

clientes e fornece para todo o Brasil, além de 

Paraguai, Uruguai e Bolívia.

Com 34 anos de mercado, a paulista NSF 

Equipamentos para Instalações Comerciais 

também fatura mais. A diretoria informa que a 

pandemia da Covid-19 mobilizou a população 

para aumento das compras em alimentos, vi-

sando à estocagem de produtos em casa, e levou 

muitos supermercadistas a buscarem por adap-

tações em layout da loja e adequações segundo 

as orientações de distanciamento. Isso auxiliou 

um período que costumeiramente apresentava 

alta nos pedidos.

Priorize qualidade

Nas palavras de Simon, a qualidade é o 

principal atributo procurado por supermerca-

distas interessados em gôndolas: “O empresá-

rio quer uma estrutura forte, que não balance, 

que tenha boa durabilidade, equilíbrio e capa-

cidade de suportar peso, pois as lojas trabalham 

com pouco estoque hoje em dia”. Os clientes 

da NSF valorizam o design e acabamento do 

produto, assim como a durabilidade e a versa-

tilidade das gôndolas. Nos balcões refrigerados, 

outro ponto muito valorizado é a eficiência 

energética, portanto temos cuidado muito da 

evolução destes quesitos.

Há dezenas de tipos de gôndolas disponí-

veis para os supermercadistas, com variedade 
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de cores, tamanhos e formatos. Altura, profun-

didade, com maior capacidade de carga (racks), 

com mais leveza no visual (slim) são opções 

disponíveis ao comprador. A durabilidade pode 

chegar a 30 anos. Hoje o aço recebe tratamento 

nanocerâmico, a pintura tornou-se mais resis-

tente, pode até ser antimicrobiana, e os encaixes 

são perfeitos. Algumas redes já trabalham com 

a gôndola eletrônica também (dispositivo com 

visor de LCD que permite a visualização digi-

tal de preço, promoções, unidades disponíveis 

e até a validade do produto) e as versões com 

sensores (evitando a passagem pelo caixa) co-

meçam a ser vendidas.

A escolha do fornecedor certo garante se-

gurança e tranquilidade nos prazos de entrega 

e na qualidade dos equipamentos. Segundo a 

diretoria da NSF, a melhor gôndola é aquela 

que une as condições ideias para o cliente, com 

bom aproveitamento do espaço disponível, e 

proporciona um ambiente mais favorável ao 

consumidor, com melhor exposição e motiva-

ção à compra. Os expositores refrigerados ide-

ais são aqueles que unem esses fatores à maior 

economia de energia, evitando manutenções, 

além da garantia de uma vida útil muito acima 

da média.

Simon afirma que vende uma solução para 

o cliente, não apenas um produto: “O super-

mercadista que tem uma loja de 1 mil m², se ele 

reorganiza seu espaço e aumenta em 1 m² pode 

até ter alta de 40% nas vendas”. 

©iStock.com/Ridofranz

Dicas para organizar seus proDutos nas gônDolas

 Cuide para não deixar os 
corredores apertados. A mobília não 
deve ocupar mais do que 40% da 
área total.

 A área nobre das gôndolas 
são os dois níveis que ficam na 
altura do peito e do rosto, pois 
são enfocadas imediatamente 
pelo campo de visão. É onde o 
supermercadista deve colocar 

produtos de maior valor agregado 
e de grande procura.

 Produtos de alto giro mas baixo 
retorno em lucro ficam nas áreas 
inferiores, na altura da cintura ou 
no nível inicial. Itens preferidos 
por crianças, como guloseimas, 
também rendem mais se estão no 
campo de olhar delas.

 Prefira o sentido direita-esquerda, 

porque é assim que o fluxo de 
clientes costuma seguir.

 Verticalize a exposição dos 
produtos porque isso melhora 
seus resultados, permitindo que 
o comprador perceba melhor seu 
sortimento e compre com mais 
rapidez. Você pode fazer isso por 
tipo de produto, cor ou tamanho  
da embalagem. 
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Rio Grande do Sul convive há mais de quatro 
anos com alíquotas majoradas de ICMS. Na úl-
tima eleição, o atual governo pediu a renovação 
desse sacrifício à população gaúcha por mais 
dois anos, com a promessa de que o calvário 
terminaria ao final de 2020. É bem verdade que 
o atual governador (ainda) não solicitou uma 
nova prorrogação dessa majoração, no entan-
to, enviou uma proposta que mantém a carga 
tributária total majorada, chamando-a de “re-
forma tributária estadual”. Apelido bonito, este, 
que maquia o verdadeiro nome da proposta: 
pacote de aumento de impostos.

Não é novidade que o Rio Grande do Sul 
desafia a sobrevivência dos nossos empreende-
dores, tirando-lhes competitividade nacional 
e internacional. As esperanças, principalmente 
para o varejo, advinham da promessa de retoma-
da competitiva com a pré-programada queda nas 
alíquotas de ICMS ao final do ano. O Piratini 
acenava com o retorno de 18% para 17% na alí-
quota modal e de 30% para 25% nas alíquotas 
dos blue chips setoriais. Segundo a Secretaria de 
Fazenda, iríamos ter o ICMS mais moderno do 
Brasil. Na prática, o que temos é uma reforma 
compensatória em termos fiscais, que dá com 
uma mão e retira com a outra; pensada somente 
para resolver o caixa do governo, sem se preocu-
par com as empresas.

A questão da cesta básica, por exemplo, 
é uma tragédia no atual contexto tributário 
e socioeconômico do Rio Grande do Sul. O 
ano que vem deve ser de retomada econômi-
ca e tudo que a população menos precisa é ir 
ao supermercado e encontrar os produtos mais 
básicos encarecidos. Não basta a queda nos 
combustíveis, energia elétrica e comunicação 
se o rancho do supermercado ficar mais caro 
para uma multidão de gaúchos que, obviamen-
te, estará em dificuldades econômicas e sociais. 
Onerar a cesta básica, nesse contexto, está longe 
do razoável.  

A verdade é que a reforma tributária de 
Eduardo Leite é mais sobre receita para o Exe-
cutivo do que sobre reforma para o cidadão 
e os empreendedores gaúchos. Esse não é o 
caminho para devolver a competitividade e o 
desenvolvimento econômico das atividades 
produtivas, justamente, num dos anos mais 
desafiadores após a passagem dessa pandemia 
que tanto nos aflige. O governo deve sempre 
olhar para a sua gente e não para os seus cofres. 
Esse deveria ser o horizonte de uma reforma 
tributária justa e eficiente. Infelizmente, não 
é esse o rumo sugerido pelo atual governador 
nessa reforma tributária proposta. Precisamos 
de menos despesas governamentais, e não 
mais impostos.

O

“O governo deve 

sempre olhar 

para a sua gente 

e não para os 

seus cofres. Esse 

deveria ser o 

horizonte de uma 

reforma tributária 

justa e eficiente.”

GiusEppE RiEsGO 

Deputado Estadual 

RefoRma tRibutáRia
paRa quem?
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aumento nas vendas
s farináceos possuem grande importância para o 
supermercado. Uma delas é sua vitalidade mais 
longa que os demais produtos. Quando expos-
tos de maneira adequada, ganham credibilida-
de e trazem bastante rentabilidade ao negócio. 
A forma de exposição na gôndola vai depender 
da escolha de cada empresa, mas a mais usual é 
a vertical, que destaca os diferentes modelos da 
mesma família de produtos.

Segundo a Associação Brasileira da Indús-
tria do Trigo (Abitrigo), o volume de vendas 
da farinha de trigo em 2019 foi de 5,1 milhões 
de toneladas, sendo 49,7% para panificação e 
pré-misturas, 20,8% para indústria de massas, 
12,8% para indústria de biscoitos, 22,1% uso 
doméstico e 3,5% outros. Para este ano, confor-

O

Desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, o 

incremento na comercialização de farinhas dobrou nos 

supermercados do Rio Grande do Sul

me aponta a Associação, a expectativa é man-
ter o mesmo volume de vendas, mas com uma 
migração da porcentagem do volume da pani-
ficação para a indústria de massas e biscoitos e 
farinha doméstica. 

De acordo com a última análise mensal da 
mandioca de abril de 2020 da Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab), no mês de 
abril as farinheiras da região Centro-Sul tiveram 
aumento nas vendas da farinha de mandioca, 
principalmente na região Nordeste. Esta melho-
ra se deu, principalmente, por aquisições do go-
verno federal, por meio da Conab, para compor 
cestas básicas para distribuição.

O Sindicato da Indústria de Trigo no Estado 
do Rio Grande do Sul (Sinditrigo) aponta au-
mento tanto da farinha para pão caseiro como 
a farinha para bolo de aproximadamente 10% 
para os supermercados, e uma queda de apro-
ximadamente 30% para as padarias. A alteração 
ocorreu no início do período de isolamento so-
cial, em março.

Dados da Associação Gaúcha de Supermer-
cados mostram que desde o avanço do distan-
ciamento social provocado pela pandemia de 
Covid-19, os supermercados do Rio Grande 
do Sul estão vendendo, em média, duas vezes 
mais farinha. Devido ao isolamento social, com 
o home office e as crianças em casa, o consumo 
direto de farinha aumentou e pães e bolos estão 
sendo mais produzidos em casa. 

A média de consumo de farinha de trigo no 
Brasil é de 40,62 kg habitante por ano, num le-
vantamento da Abitrigo. A região Sul aparece 
na estimativa como a maior consumidora de 
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farinha de trigo com 57 kg/habitante por ano. 
Em seguida aparecem o Sudeste com 47 kg/ha-
bitante por ano e o Nordeste com 40/kg habi-
tante por ano.

A Abitrigo afirma que em 2019 o Brasil pro-
duziu 12,4 milhões de toneladas de farinha de 
trigo. O maior volume foi processado no Paraná: 
3,7 milhões de toneladas. Em seguida, aparece a 
região Norte e Nordeste com 3,4 milhões de to-
neladas. O Rio Grande do Sul moeu 1,9 milhão 
de toneladas. Para 2020, a expectativa é que o vo-
lume se mantenha na média dos últimos anos. 
A farinha de mandioca é o principal derivado da 
mandioca no Brasil, dada à simplicidade do seu 
processo produtivo (ainda semelhante aos mé-
todos herdados dos índios, em muitos casos) e 
à ampla aceitação no mercado. Devido ao acen-
tuado consumo de farinha no Nordeste, a região 
acaba por concentrar uma parcela significativa 
da produção. São centenas de casas de farinha, a 
maioria de pequeno porte (que produzem menos 
de 15 sacas por dia) e que exercem importante 
papel no abastecimento local. O Pará se desta-
ca na produção aproveitando a abundante oferta 
de matéria-prima, uma vez que o estado é líder 
no cultivo da raiz. Nos estados do Centro-Sul, o 
Paraná tem o maior volume de transformação da 
mandioca em farinha. Dados da Conab indicam 
a destinação de 1,8 milhão de toneladas da raiz 
à atividade. O segundo estado produtor é São 
Paulo, com 680 mil toneladas, seguido por Santa 
Catarina, com 530 mil toneladas.

ClassifiCação das farinhas
de trigo e mandioCa

A farinha de trigo é classificada em dois gru-
pos. O grupo doméstico possui dois tipos. O tipo 
1 é indicado para a preparação de pães, bolos, 
macarrão, pastel, pizzas e confeitaria em geral, e 
o tipo 2 é indicado para confecção de biscoitos, 
waffle e cookies. Também neste grupo está pre-
sente a farinha integral, que resulta da moagem 
completa do grão e por conta da alta quantidade 
de fibras necessita de maior quantidade de água 
nas receitas. É indicada para pão integral, massas 
e bolos. O outro grupo é o industrial, que possui 
o tipo único, destinado ao segmento da panifica-
ção (padarias e indústrias). 

A legislação brasileira classifica a farinha de 
mandioca dependendo da tecnologia de fabri-
cação utilizada em três Grupos: Grupo Seca, 
Grupo D’água e Grupo Bijusada. De acordo 
com a sua granulometria, a farinha de mandioca 
do Grupo Seca e do Grupo D’água é classifica-
da em três classes: Classe Fina, Classe Grossa 
e Classe Média. De acordo com os parâmetros 
estabelecidos, em Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3 (Gru-
po Seca e Grupo D’água), Tipo Único (Gru-
po Bijusada), Fora de Tipo e Desclassificada. 
A predominância do tipo consumido varia de 
acordo com as preferências locais de cada região 
do país. A farinha seca é a mais consumida. 

origem remota
O trigo está presente há cerca de 10 mil anos 

na história da humanidade. Quando o homem 
começou a plantar e a criar animais, o trigo era 
um dos cereais cultivados para alimentar as pes-
soas. O cultivo começou na Mesopotâmia, na 
região chamada pelos historiadores de Crescente 
Fértil – área que hoje vai do Egito ao Iraque.

Os grãos de trigo eram consumidos numa 
espécie de papa, misturados com peixes e fru-
tas. A “invenção” do pão é atribuída aos egípcios 
que, por volta de 4.000 a.C, descobriram o pro-
cesso de fermentação do trigo.

Mais do que alimento para os egípcios, os 
pães ou biscoitos, moldados às vezes com for-
mas humanas e de animais, eram oferecidos aos 
deuses ou usados em rituais. Mais tarde, ga-
nharam status de símbolo religioso: na religião 
católica, pão e vinho compõem a Eucaristia. 
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O glúten é um conjunto de 
proteínas composto pela 
gliadina e a glutenina, que 
quando misturadas com 
água, se tornam uma massa. 
É responsável pela retenção 
dos gases que ocorrem na 
fermentação, deixando a massa 
macia e com boa textura, 
devido às suas propriedades 
de coesão e viscoelasticidade. 
Estão presentes no trigo, 
centeio, aveia, cevada e malte. 
Muitas pessoas passaram a 
cortar essa proteína de suas 
refeições devido a possíveis 
riscos que ela poderia trazer à 
saúde ou simplesmente porque 
dizem que ela contribui para o 

aumento de peso. 
A restrição do glúten se dá 
apenas às pessoas que têm 
a doença celíaca, doença 
autoimune do intestino delgado 
que ocorre em pessoas 
geneticamente intolerantes 
a gliadina, e a triticeae 
encontrada em cereais como 
a cevada, centeio e aveia. 
Apesar do glúten não fazer 
falta na alimentação, outras 
farinhas podem ser substituídas 
na preparação de massas, 
bolos e salgados, como a de 
arroz e tapioca. Porém, elas 
não apresentam a mesma 
consistência e maciez da farinha 
de trigo.

Glúten: vilão ou mocinho?
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Enquanto na Páscoa judaica, o pão ázimo, sem 

fermento, é presença obrigatória. Em sua tra-

jetória, na história da humanidade, o trigo tem 

papel decisivo também na invenção da escrita: 

diz a história que a escrita foi criada pelos su-

mérios como forma de registrar e controlar o 

comércio dos excedentes de alimentos – entre 

eles, o trigo.

Da Mesopotâmia, o trigo se espalhou pelo 

mundo. Os chineses já conheciam o trigo cerca 

de 2 mil anos antes de Cristo. Com ele, faziam 

farinha, macarrão e pastéis. Segundo a história, no 

século XIII, Marco Polo esteve na China e de lá le-

vou o macarrão para a Itália. Na Europa, o cultivo 

do trigo se expandiu nas regiões mais frias, como 

Rússia e Polônia. Foi pelas mãos dos europeus 

que, no século XV, o trigo chegou às Américas.

Com os avanços tecnológicos da moagem, ro-

manos e gregos criaram o primeiro moinho mecâ-

nico, que representou uma revolução no mundo 

antigo, favorecendo o crescimento da produção da 

farinha de trigo. Ao longo dos séculos, ocorreram 

diversas evoluções técnicas e de maquinários que 

permitiu a consolidação da indústria moageira. 

A cheGAdA do triGo no BrAsil
O trigo chegou às terras brasileiras em 1534, 

trazido por Martim Afonso de Souza, que de-

sembarcou na capitania de São Vicente. O clima 

quente dificultou a expansão da cultura. Cartas 

dos colonizadores registram a falta do trigo e re-

clamam dos pães preparados com farinha de man-

dioca. Foi somente na segunda metade do século 

XVIII que a cultura do trigo começou a se desen-

volver no Rio Grande do Sul. Mas, no começo do 

século XIX, a ferrugem dizimou os trigais.

O plantio foi só retomado nos anos 20 do 

século passado. A partir da década de 40, as 

plantações de trigo começaram a expandir no 

Rio Grande do Sul e no Paraná, que se trans-

formou no principal estado produtor no Brasil.

Atualmente, cultivam-se trigos de inverno 

e de primavera pertencentes às espécies T. aes-

tivum e T. durum, alcançando áreas e produtivi-

dade cada vez maiores. De acordo com a World 

Wheat Production, o trigo é o segundo grão 

mais produzido no mundo, além de ser con-

siderado a base da alimentação humana. Hoje, 

segundo a Abitrigo, o Brasil produz cerca de 6 

milhões de toneladas, importando mais 4 mi-

lhões para atender ao consumo.

culturA indíGenA
Por sua provável origem, a mandioca carac-

teriza-se por ser um produto brasileiro e tem 

relevante importância na cultura e alimenta-

ção brasileira. Segundo a Conab, o Brasil é o 

4° maior produtor mundial de mandioca, com 

uma produção de 20,8 milhões de toneladas em 

2018, cultivados em 1,4 milhão de hectares.
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Farináceos e seus beneFícios

Conheça outros tipos de 
farináceos e os diversos benefícios 
que eles podem oferecer ao nosso 
organismo, segundo a nutricionista 
Kalina Zalewski Kuczynski: 

 Farinha de aveia – Possui 
carboidratos, proteína, lipídeos, 
vitaminas, minerais, grande 
quantidade fibras solúveis e 
insolúveis, se tornando um 
excelente alimento para quem 
busca ter uma alimentação mais 
saudável. Seu consumo auxilia 
no bom funcionamento intestinal, 
contribui na redução do colesterol 
total e LDL, além de ajudar a 
manter seus níveis adequados, 
entre outros benefícios.

 Farinha de linhaça – Considerada 
um alimento funcional por possuir 
diversas propriedades nutricionais, 
traz muitos benefícios à saúde. 
Contém ácido alfa-linolênico (ALA), 
carboidrato, cálcio, fibra, fósforo, 
ferro, magnésio, manganês, 
proteína e zinco, nutrientes que 
ajudam na precaução de doenças 
cardíacas, inflamações do corpo, 
prevenção e controle do diabetes, 
melhora no funcionamento 
intestinal, aumento da imunidade e 
proteção dos ossos. 

 Farinha de milho – É um alimento 
fonte de energia, versátil e barato. O 
seu consumo favorece melhora no 
funcionamento intestinal, combate 
a anemia, estimula o sistema 
imunológico, auxilia na redução dos 
níveis de colesterol LDL no sangue e 
previne algumas doenças oculares. 

 Farinha de rosca – Diferentemente 
de outros tipos de farinha, 
provenientes de grãos, raízes e até 
oleaginosas, a farinha de rosca é 
feita pela moagem de pão seco. 
Por isso, ela carrega, não apenas o 
sabor, mas também os benefícios 
nutricionais do pão. Assim, ela é 
uma ótima fonte de carboidratos 
e fornece energia rápida para o 
organismo. É um alimento integral, 
possui ótima fonte de fibras, 
vitaminas e minerais, é livre de 
gordura trans e não possui glúten.

 Farinha de tapioca – A tapioca 
é riquíssima em amido, que é uma 
excelente fonte de carboidratos e 
energia para o corpo. Apesar de ser 
pobre em nutrientes comparada às 
outras farinhas, a tapioca apresenta 
fornece pouca quantidade de gordura 
e não causa inflamação corporal. Não 
contém glúten, sendo opção para 
pessoas intolerantes ao glúten. 

 Fécula de mandioca – Melhora a 
saúde dos ossos e atua diretamente 
na produção das células vermelhas 
do sangue, aumenta a energia 
corporal e auxilia no controle do 
diabetes. Além disso, a fécula 
de mandioca também é fonte de 
triptofano (aminoácido precursor 
da serotonina, também conhecido 
como hormônio “da felicidade”) e 
ácido fólico, nutriente indispensável 
para a saúde do sistema nervoso. 

 Polvilho azedo – É obtido através 
do processo de amassar a mandioca 
até virar goma, onde sofre um 
processo de fermentação, o que 
fornece o seu sabor azedo. Com isso, 
o polvilho carrega consigo todos 
os benefícios nutricionais dessa 
raiz para o bom funcionamento do 
organismo: é rico em carboidratos, 
vitamina B9, vitamina C, magnésio, 
manganês e cobre. 

 Trigo para kibe – Rico em fibras, 
vitaminas do complexo B, vitamina 
E, zinco, potássio, magnésio e 
selênio. Auxilia no funcionamento 
do intestino, previne a prisão de 
ventre. As fibras também dão a 
sensação de saciedade. Poupa a 
queima de proteínas, favorecendo a 
manutenção da massa muscular.

Historicamente, no Brasil, o cultivo e o uso 

da farinha de mandioca na alimentação se as-

sociam à cultura indígena, com registro desde 

o período do descobrimento, incorporados aos 

hábitos dos portugueses e, posteriormente, in-

tegrados também à alimentação dos negros es-

cravizados. A palavra farinha foi utilizada pelos 

colonizadores portugueses para designar o pro-

duto final obtido pelo esfarelar da mandioca, 

tubérculo proveniente da planta da maniva. 

Quando os primeiros portugueses chegaram 

ao Brasil, puderam constatar que entre a gama de 

produtos derivados da mandioca, o indígena pro-

duzia a farinha. Entretanto, a expressão “farinha” 

não fazia parte do dicionário indígena, porque os 

nativos classificavam a farinha de mandioca com 

nomes próprios da sua cultura, como carimã 

d’água, seca e tapioca. As diferenças desses vários 

tipos consistiam, além do gosto e da espessura dos 

grãos, principalmente na forma de preparo.
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246 supermercadistas passaram pelo módulo 

administrativo e já concluíram o de gestão de 

pessoas, partindo para o módulo de marketing

Segundo módulo concluído
segundo módulo do curso livre de Gestão em Su-
permercados (GES) Online, oferecido pela Agas, 
foi finalizado. O grupo, que conta com 246 super-
mercadistas, a etapa administrativa e concluiu o 
módulo de gestão de pessoas, partindo agora para o 
módulo de marketing. Os últimos dois encontros 
online, responsáveis pelo encerramento do módu-
lo, foram Valores, propósito e cultura: o setor intangível 

no varejo, ministrados por Cristina Porto. Com 
aulas sempre nas terças e quintas, através da pla-
taforma de videoconferência Zoom, o GES ainda 
terá os módulos de gestão financeira, jurídico e de 
operação de loja. 

É a primeira vez que a professora Cristina mi-
nistra aulas para o GES e na modalidade digital. 
Para ela, foi uma experiência muito boa, um canal 
para ampliar o alcance dos cursos de formação da 
Agas. “O desafio é passar motivação e energia para 
os participantes. Trazer conteúdos relevantes para 
manter o grupo conectado com o que você está 
querendo transmitir”, relata. A professora comen-
ta que a turma foi ótima, com diversas participa-
ções e perguntas. “Fizeram comentários no chat 
durante o tempo todo de aula e, no momento de 
perguntas, compartilharam dúvidas e sugestões.” 
Segundo o professor Rogério Machado, as aulas 
foram bem tranquilas, mas comenta que as aulas 
online são totalmente diferentes. “Uma hora no 
virtual exige foco mais direto e objetivo, sem dis-
tração”, pontua. Conforme Machado, os alunos 
interagiram e prestaram bastante atenção nas au-
las. “Deu para ver na tela, pelo menos as pessoas 
que apareciam, os rostos delas estavam focados. 
Também pelos tipos de perguntas que eu recebi. 
Acho que as pessoas entenderam bem e principal-
mente porque nós estendemos meia hora. Teve 
um dia que foi quase uma hora a mais acima do 

O
horário estabelecido, que as pessoas estavam real-
mente bem interessadas.”

Ademir Fávero, do Supermercado Querência, 
em Erechim, é aluno do GES Online. Na opinião 
dele, no momento desafiador em que vivemos, o 
curso é uma oportunidade de compartilhar sen-
timentos, ambições e angústias enfrentados que 
dentro das empresas diariamente é. “Aqui no nosso 
negócio, cinco pessoas estão fazendo o curso e es-
tamos durante a semana promovendo uma discus-
são interna também dos assuntos abordados, o que 
está sendo muito importante”, comenta. Adriana 
Pedretti, do Super Apolo, de Garibaldi, diz que o 
curso online é uma forma inovadora e desafiado-
ra de estudo tanto para os alunos, quanto para os 
professores. “Mas muito produtiva, onde não se 
deixa desejar ir à sala de aula. Está sendo uma ex-
periência que vale a pena”, afirma. De acordo com 
Alex Bussler, do Supermercado Macla, de Cama-
quã, o curso não deixa a desejar, sendo presencial 
ou online. “Acredito que o conteúdo que eu vou 
aprender seria o mesmo. Conseguimos também 
interagir com os professores e alunos. É a primeira 
vez que eu faço um curso pela plataforma de vide-
oconferência Zoom e as aulas estão sendo muito 
boas e bem mediadas. Os professores excepcionais 
e o conteúdo que eles passam para nós são exce-
lentes”, ressalta. 
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comitê de Rh: 
com woRkShop

o dia 12 de agosto, um workshop em parceria 
com o Instituto Eneagrama de Porto Alegre, 
marcou o primeiro encontro online do Co-
mitê de RH da Agas. Realizado através da pla-
taforma de videoconferência Zoom, o encon-
tro do grupo coordenado pelo diretor Franck 
Muller abordou o tema As barreiras invisíveis 

da produtividade.
O Instituto Eneagrama trabalhou pontos 

de combate à improdutividade a partir das ca-
racterísticas e das valências dos colaborado-
res, com os participantes do Comitê de Re-
cursos Humanos, todos os gestores e líderes 
de suas empresas. Foram usados exemplos de 
aspectos particulares dos funcionários para 
que, a partir disso, os gestores consigam im-
pulsionar a produtividade de cada um. Com 
a proposta, em pesquisa realizada dentro do 
comitê, os gestores de RH presentes afirma-

N
ram que suas empresas podem aumentar em 
30% a produtividade.

Cronograma definido

A Capacitação Agas já divulgou o cronograma 
de cursos livres online para o restante do ano. A 
proposta inicial de quatro horas de duração ininter-
ruptas sofreu uma alteração para possibilitar maior 
dinamismo nos encontros através do Zoom. Antes 
realizados em uma tarde, os cursos livres, depois de 
uma pesquisa com os participantes, serão divididos 
em dois dias da semana – com exceção de uma das 
opções. Os aprendizados virtuais terão duas horas 
nas segundas e duas horas nas quartas, das 13h30 às 
15h30, totalizando quatro horas de curso.

Em setembro, três opções serão oferecidas. 
Dia 14 e 16, Operação de loja para encarregados e lí-

deres, com Gustavo Fauth. Dias 21 e 23, A arte do 

relacionamento, com José Buchabqi. Dias 28 e 30, 
Como contratar, manter e desenvolver colaboradores, 
com Angelita Garcia. Em outubro, serão duas 
opções. Dias 19 e 21, Líder Coach – O líder de alta 

performance, com Rivelino Cabrera. Dias 26 e 28, 
Gestão das emoções na gestão de pessoas, com Ales-
sandra Nolasco e Carine Oedmann. Novembro 
encerra a programação com Rotinas de DP, com 
Eliezer Monteiro, nos dias 9 a 11, e Organização 

para montagem e inauguração de loja, com Rainer Te-
lini, de 16 a 18. Com inscrições abertas, os cursos 
têm investimento de R$ 90 para sócios e de R$ 110 
para não sócios, com entrega de certificado após a 
conclusão. Inscrições no site www.agas.com.br e 
informações no e-mail cursos@agas.com.br.

Primeiro encontro 

online do Comitê de 

RH da Agas é realizado 

com workshop, em 

parceria com o Instituto 

Eneagrama de  

Porto Alegre

O workshop, em parceria com o Instituto 

Eneagrama de Porto Alegre, teve como tema

As barreiras invisíveis da produtividade



REVISTA AGAS 75



microfone

76 REVISTA AGAS

omo todos os negócios, o setor de alimentos tam-

bém foi surpreendido com a Covid-19. Em con-

sequência, comitês de crise foram imediatamente 

criados nas indústrias, implantando protocolos 

para adotar procedimentos que protegessem a saú-

de dos trabalhadores e da sociedade em geral dos 

graves riscos de exposição ao vírus. Continuar com 

o processo produtivo, além de ser uma questão de 

sobrevivência da indústria, tem como principal 

preocupação a manutenção da cadeia de consumo 

daquilo que é essencial à sociedade: o alimento. 

Mesmo com importantes segmentos fecha-

dos, como hotéis, bares e restaurantes, que tradi-

cionalmente compram grandes volumes das in-

dústrias de alimentos, o crescimento significativo 

do consumo nos lares teve grande impacto nos 

resultados do nosso setor. Empresas com políticas 

confortáveis de estoque, logística eficiente e bom 

relacionamento com seus fornecedores e compra-

dores foram as que melhor performaram no con-

turbado início da pandemia. Já aquelas que, com 

caixa disponível, boa capacidade de investimento 

e pensamento estratégico, conseguiram antecipar 

planos futuros e aumentar sua produção são as que 

continuarão a suprir a alta demanda do mercado.

Com o atual momento cambial, a exportação 

está atrativa tanto para a indústria como para os 

produtores de matérias-primas, gerando a escas-

sez de insumos e embalagens e a alta de custo 

para a indústria. Insumos importados também se 

tornaram muito mais caros com o novo patamar 

do dólar. Soma-se a este cenário a perda de pro-

dutividade causada pelos novos procedimentos e 

pela diminuição de pessoal em situação de risco, a 

perda de velocidade e a dilatação dos custos ope-

racionais com protocolos de biossegurança (higie-

nização, EPIs) e transporte de funcionários. Um 

aumento de preços expressivo no setor é conse-

quência disso tudo. 

Apesar da renda do consumidor estar afetada, 

boa parte da injeção financeira do auxílio emer-

gencial do governo tem ido para a alimentação 

das famílias. Além de qualidade, este consumidor 

procura praticidade e preço, que são justamente os 

atributos que a indústria oferece às grandes massas. 

Ao mesmo tempo em que a tendência da busca 

por alimentos mais saudáveis, mais frescos e me-

nos processados continua existindo, observou-se 

um aumento na busca de doces e biscoitos, embu-

tidos, congelados e enlatados. Produtos com maior 

valor agregado e com margens mais robustas tam-

bém são compatíveis com a consistente demanda 

nos lares por itens destinados à elaboração de uma 

culinária mais gourmet, inclusive experimentando 

novos produtos na alimentação. 

Há muito tempo, alimentos são vendidos por 

meio digital através de restaurantes delivery, agora 

supermercados também observaram a aceleração 

e implementaram vendas online. Pesquisas mos-

tram, contudo, que a ida ao supermercado está no 

topo daquilo que será retomado no pós-pandemia, 

fazendo um contraponto ao trabalho remoto que 

certamente será um hábito mantido em escala. O 

setor seguirá firme para suprí-los.

C
“Ao mesmo tempo 

em que há a 

tendência da busca 

por alimentos mais 

saudáveis, mais 

frescos e menos 

processados, 

observou-se 

um aumento na 

busca de doces e 

biscoitos, embutidos, 

congelados e 

enlatados.”

mArCos odoriCo oderiCh

Empresário e presidente 

do Sindicato das Indústrias 

de Alimentos do RS
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legislação

trabalho em dias feriados nos supermercados é tema 

de histórico conflito. A controvérsia jurídica, em 

apertada síntese, diz respeito à legislação aplicável. 

De um lado, os que defendem a incidência 

da Lei 605/49 e Decreto 27.048/49,  que autori-

zam permanentemente o trabalho aos feriados 

em atividades específicas, inclusive do comércio. 

De outro, os que sustentam a incidência da Lei 

10.101/00, que condiciona o trabalho em feriados 

no comércio em geral à prévia autorização por 

Convenção Coletiva de Trabalho. 

Os defensores da liberdade ganharam um ar-

gumento convincente com a edição do Decreto 

nº 9.127, de agosto de 2017. A indigitada nor-

ma alterou a relação anexa ao Decreto 27.048/49 

para incluir expressamente os supermercados e 

hipermercados, cuja atividade preponderante 

seja a venda de alimentos. Com efeito, a redação 

anterior previa apenas “mercados”, o que exigia 

um certo esforço de hermenêutica teleológica. 

Inobstante esta relevante modificação no 

âmbito legislativo, o TRT da 4ª Região man-

tinha entendimento de que o trabalho em fe-

riados nos supermercados somente estaria au-

torizado por Convenção Coletiva de Trabalho. 

Para o tribunal gaúcho, diante da hierarquia das 

fontes formais de direito, os Decretos 27.0148 e 

9.127/17 não se sobrepõem à Lei 10.101/00.

Ainda que a discussão no âmbito regional esteja 

vencida, no Tribunal Superior do Trabalho o tema 

está em aberto. Recentemente uma decisão proferi-

da pela 4ª turma do tribunal deferiu efeito suspen-

sivo a Recurso de Revista para suspender decisão 

originária do TRT/9ª Região (PR) que proibia o tra-

balho em feriados nos supermercados de Maringá. 

A decisão liminar foi concedida pelo Min. Caputo 

Bastos e posteriormente referendada pelo Min. Ives 

Gandra da Silva Martins Filho e Min. Alexandre 

Luiz Ramos (TutCautAnt 746-90.2020.5.09.0000).  

No mesmo sentido há uma decisão monocráti-

ca do Min. Douglas Alencar deferindo liminar em 

Mandado de Segurança para afastar decisão em an-

tecipação de tutela proibitiva originária do TRT/4ª 

Região (TST - RO 22060-38.2017.5.04.0000). 

Esta decisão restou prejudicada sem apreciação 

pelo colegiado da SDI II do TST, pois no processo 

originário fora prolatada sentença.

Tais precedentes, especialmente o originário 

da 4ª turma do TST, são valiosos para aqueles 

que, como eu, defendem a liberdade. Ainda que 

proveniente de uma turma com reconhecida po-

sição liberal, sinalizam uma possível tendência 

de nosso tribunal superior. 

Entretanto, diante da controvérsia ainda não 

dirimida, a negociação coletiva continua sendo 

o caminho mais cauteloso a ser trilhado para 

quem busca segurança jurídica. Assim, o pre-

cedente não deve se prestar a fechar as portas 

da negociação, mas garantir uma posição mais 

favorável na mesa. 

O

“A negociação 

coletiva continua 

sendo o caminho 

mais cauteloso 

a ser trilhado 

para quem 

busca segurança 

jurídica.“

EduArdO CAringi rAupp  

Sócio da Flávio Obino Fº 

Advogados Associados

O TrabalhO em FeriadOs 
nOs supermercadOs
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Associação Gaúcha de 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320 – CEP 90240-610

Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

Contato:

(51) 2118-5200

 (51) 99996-9100

agas@agas.com.br

www.agas.com.br
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