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stamos ingressando no último bimestre de 2020, 
e aquele que tradicionalmente é um momento 
absolutamente especial de vendas e de colheita 
do trabalho para todos nós, dos supermercados, 
neste ano trará mais reflexões do que nunca. Os 
supermercados precisaram ajustar as operações, 
recalcular projeções e adequar sua forma de tra-
balho para continuar atendendo a população. 
Justamente por isso que procuramos, institucio-
nalmente, mostrar a essencialidade deste setor 
ao poder público, e a importância que os 104 
mil profissionais que trabalham no varejo super-
mercadista gaúcho tiveram ao atuarem na linha 
de frente durante toda a pandemia, mantendo as 
famílias abastecidas mesmo nos momentos mais 
difíceis. Cada um de nós foi, em menor ou maior 
escala, um herói anônimo nessa turbulência.

Esperançosos e otimistas, estimamos que a 
aguardada vacina contra a Covid-19 minore, o 
quanto antes, os problemas e entraves estabeleci-
dos por esta pandemia. Enquanto isso, entende-
mos que a retomada gradual de todas as atividades 
passará pelo engajamento de todos os setores nes-
te “novo normal”. A pandemia acelerou processos 
que já eram irreversíveis, como as reuniões onli-
ne, a digitalização das empresas, o redobramento 
dos cuidados sanitários e tantas outras realidades 
que se incorporaram às nossas rotinas. Por isso, 
entendemos que em 2021 viveremos desafios di-

ferentes: será hora de muito foco na capacitação, 
na participação política e institucional e na apro-
ximação com os poderes públicos. Os momentos 
festivos e aglomerações retornarão, certamente, 
mas não antes de voltarmos nossas baterias para a 
atuação técnica, institucional e essencialmente de 
apoio ao associado. 

Por isto, neste próximo biênio à frente da 
nossa estimada Agas, fortaleceremos os comitês 
técnicos, o Agas Jovem, os projetos de capacita-
ção, mas sem perder o foco na aproximação entre 
varejo e indústria e oportunizando negócios. Os 
eventos, agora híbridos entre o físico e o online, 
terão papel fundamental neste novo contexto. Es-
tamos chegando à edição histórica do Carrinho 
Agas 2020, em que reconheceremos no formato 
digital as 26 empresas fornecedoras que mais se 
destacaram por sua atuação neste ano conturbado. 
Pela primeira vez, as portas do Carrinho estarão 
abertas a toda a cadeia, convidando os colaborado-
res de supermercados, distribuidores, indústrias 
e produtores rurais para estarem conosco, pelos 
meios digitais, na noite de premiações. Será uma 
homenagem àqueles que se doaram, com seu tra-
balho e coragem, durante a pandemia. Queremos 
reunir todos para celebrarmos a passagem deste 
período difícil, mas que deixou muitas lições. 
Fortalecendo todos nós para um 2021 melhor e 
mais feliz.

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Sérgio Alvim, CEO da SA Varejo

O CEO da SA Varejo, Sérgio Alvim, conta com uma 
experiência de mais de 30 anos no autosserviço alimentar. Ex-
editor e executivo da Supermercado Moderno, ele faz a ponte 
entre indústria e varejo na busca de informações que possam 

auxiliar empresas a alcançarem seus objetivos. No final, 
quem ganha é o consumidor. Graduado em Administração 
de Empresas pela PUC-SP, Alvim ministra palestras, atua 

como mediador e ainda promove eventos de destaque para 
analisar tendências e desafios de gestão. Nesta entrevista, 

ele fala sobre os aprendizados da pandemia, marketing, 
sustentabilidade e perspectivas para 2021.

Fotos: Divulgação/SA Varejo



REVISTA AGAS 7

viva voz
fórmulA do pASSAdo

não Serve mAiS
na expoAgas de 2019, o senhor frisou aos super-
mercadistas que “os dados de seus clientes são pe-
tróleo”. Como acha que essa noção evoluiu?

A pandemia fez essa percepção evoluir, acelerando 
projetos de transformação nas empresas. O consu-
midor, preso em casa, começou a procurar alterna-
tivas de compras online e o varejo teve de correr 
para atender essa necessidade. Alguns planejavam 
tal passo só para 2022. O e-commerce exige entendi-
mento para se chegar ao sucesso, lá a concorrência é 
muito maior. O consumidor também mudou. Ele 
hoje entende que limpar a casa é proteger a família. 
A casa virou escola, trabalho e playground. O vare-
jo se adaptou rapidamente às exigências sanitárias, 
mas não deu um passo adiante para entender o 
comportamento do consumidor. Há muita opor-
tunidade de sortimento e categoria e no e-commer-
ce. Eu não vejo o varejo aproveitando tanto essas 
oportunidades para vender mais do que o que está 
vendendo. Num cenário em que as pessoas procu-
ram mais opções de compra, vence quem atende as 
suas dores, e para isso servem os dados. Como elas 
compram? O que preferem? Quais os seus hábi-
tos? O que adquire em outras lojas? Quem pode 
ser cliente e ainda não é? A fórmula de sucesso do 
passado não serve para hoje. O feeling do empresário 
não basta, ele precisa de dados auxiliares. O varejo é 
comprar bem e vender bem. Mas tem que comprar 
bem o que o consumidor quer. 

Quais os aprendizados que o empresário pode ti-
rar do mercado internacional?

Muitas indústrias que vendem para nossas lojas são 
internacionais. No cenário de pandemia, elas tira-

ram aprendizados e se prepararam porque viram de 
antemão os efeitos do coronavírus em outros paí-
ses. Agora temos uma segunda onda de infecções 
na Europa e esperamos que não ela chegue aqui, 
pois nem bem saímos da primeira. A experiência 
internacional ajuda a analisar como se saíram países 
que fizeram lockdown e outros não. Olhar esses ci-
clos é importante. 

Qual foi o formato de autosserviço mais afetado 
pela pandemia?

Quem perdeu algo foram os supermercados locali-
zados em região de muito fluxo de pessoas a traba-
lho, no centro das cidades. O mais favorecido foi o 
atacarejo. A ajuda do governo aos mais necessitados 
foi muito importante para o varejo, R$ 322 bilhões 
foram distribuídos, 40% das famílias brasileiras fo-
ram beneficiadas. Quem vendia bala no semáforo 
talvez nem ganhasse R$ 600. O Assaí ganhou mais 
de 2 milhões de clientes na pandemia e avalia que a 
medida do governo alavancou o resultado. Por ser 
mais barato, o formato capturou muitas compras. 
Supermercados em áreas nobres venderam muito. 
Seus clientes passaram a consumir melhores vinhos 
e cervejas, a categoria premium ganhou participação. 
Em geral, o autosserviço foi muito bem.

Como as centrais de negócio devem remodelar o 
seu papel, indo além da negociação de preços em 
benefício do grupo?

A mentalidade de comprar barato em volumes 
maiores continua válida. Mas agora, com acesso 
à tecnologia, ao conhecimento de melhores prá-
ticas, aos dados da indústria, muita informação 

“O ano de 
2021 será mais 
desafiador para 
quem quiser obter 
desempenho, 
com a redução 
dos auxílios 
governamentais à 
população e  
um cenário de 
custos altos.”



8 REVISTA AGAS

viva voz

importante chega a suas mãos. A indústria, por 
exemplo, quer ir cada vez mais perto do pequeno 
negócio, ela quer ser mais granular, pois assim 
terá melhores resultados. Se esses pequenos su-
permercados demonstram interesse conjunto, os 
fornecedores irão ajudá-los em todas as frentes 
possíveis. As centrais precisam entender que é 
bom trocar experiências, treinar líderes, estimu-
lar a diversidade e aprender. O mundo se abriu, 
você vê até mesmo colaboração entre concorren-
tes e fornecedores para criar produtos. Estamos 
mudando a forma de pensar. 

Como fugir das estratégias de marketing que se 
resumem à divulgação de encartes? 

O marketing deve mudar porque o consumi-
dor mudou a forma como se relaciona com sua 
loja. Você precisa reaprender a falar com ele e ver 
como pode impactá-lo. Há várias maneiras de fa-
zer isso pelos meios digitais. O varejo que conhe-
ce as suas preferências pode mandar ofertas per-
sonalizadas, como via WhatsApp ou SMS. Não 
faz sentido o solteiro sem filhos receber encarte 
de fralda ou o abstêmio receber oferta de bebi-
da alcóolica. Quando você demonstra conhecer 
com quem você se comunica, a pessoa passa a se 
sentir parte da empresa. Todo mundo quer ser 
bem tratado. O marketing não pode ser enlatado, 
a empresa não deve mais soltar sua propaganda 
para clusters de consumidores, isso hoje irrita. É 
preciso personificar com a ajuda da tecnologia. 

“O varejo 
se adaptou 

rapidamente 
às exigências 

sanitárias, 
mas precisa 

dar um passo 
adiante para 
entender as 

mudanças de 
comportamento 
do consumidor.” 

Qual a sua análise sobre a forma como o varejo 
trata questões de sustentabilidade?

Esse tema não tem mais volta, precisa estar na pauta 
das empresas. As companhias precisam ter cuidado 
com a forma como suas marcas são avaliadas nas 
redes sociais. Se uma rede trata mal empregados ou 
clientes por motivo de raça, crença ou gênero, essas 
questões viralizam na internet.  

Quais são os principais desafios para a transição 
na gestão supermercadista?

O assunto é mais delicado principalmente nas 
empresas familiares, porque os filhos ou sobri-
nhos atuam na empresa como profissionais, mas 
a relação com eles é de parentesco. Eu diria que 
fazer bem essa transição é uma dádiva. O mais 
velho precisa saber dar espaço ao mais novo, e 
ao jovem cabe valorizar e respeitar o legado de 
quem passa o bastão. Penso que é preciso fomen-
tar a diversidade de ideias, pois o maior desafio 
para a inovação é o alinhamento excessivo. Mui-
tos gostam de dizer: “Minha empresa funciona 
como música há 40 anos, a gente já sabe até o 
que o outro pensa”. Isso não é bom, é ruim, ini-
be a inovação e o pensamento dissonante. Abra 
sua empresa para a diversidade de opiniões, ouça 
quem pensa diferente. A empatia é o segredo para 
dar certo. O mundo muda rapidamente, não sa-
bemos tudo, temos de ter essa humildade.  

diga suas apostas para 2021.

Sou otimista, mas não posso ignorar fatos e dados. 
O governo vai reduzir o montante de benefícios e 
essa conta chegará para o empresário e para as pes-
soas físicas. A dívida interna vai crescer. O cenário 
será de custos altos e preços altos, com muita com-
petição. Vencerá quem já está dialogando com o 
consumidor, quem o conhece mais, quem está mais 
preparado para atraí-lo e fidelizá-lo. Quem ficou 
para trás vai se virar com um excesso de promoções 
malsucedidas que não agregam valor, porque essa é 
a forma mais fácil de tentar competir. Você arrisca 
a queimar margem com quem já ia comprar o pro-
duto. O ano será mais desafiante do que 2020 no 
sentido de obter desempenho. 
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Max Center distribui prêMios 
em setembro, mês de aniversário do Max Center 
supermercado, de alvorada, a empresa comemorou 
distribuindo 150 mil cupons para os clientes rasparem e 
terem a oportunidade de ganhar vales-compras no valor 
de r$ 100. desse total, 600 clientes ganharam um vale-
compras cada. além de serem premiados, os clientes 
premiados também puderam indicar uma entidade 
beneficente para o Max Center doar uma cesta básica 
no valor de r$ 50. ou seja, foram distribuídas 600 ces-
tas básicas. as entidades beneficiadas foram aurora da 
Vida e banco de alimentos de alvorada. 

CoMerCial Zaffari inaugura 
Centro adMinistratiVo 
ao comemorar 63 anos, a Comercial Zaffari inaugurou seu 
novo Centro administrativo, na avenida presidente Vargas, 
3800, em passo fundo. Com área de 1.400 m², o espaço 
foi estruturado estrategicamente para novos negócios, 
favorecendo a sinergia entre as áreas, inspirado nos 
mais modernos empreendimentos do país. a nova casa 
abraça os setores de expansão, engenharia, Manutenção, 
Comercial, Marketing, Cadastro, preços e inteligência Co-
mercial. após inaugurar em pelotas no mês de maio, em 
Canoas no mês de junho e em agosto em gravataí, o stok 
Center ainda tem mais 
uma inauguração confir-
mada até o final do ano 
no litoral do rio grande 
do sul, somando 24 
lojas da rede, sendo 
quatro inauguradas 
durante a pandemia.

languiru eM shopping
no dia 21 de outubro abriu o novo supermercado 
languiru no shopping lajeado. a 10a loja da rede no 
Vale do taquari traz espaços diferenciados para com-
pras e convivência: serviço de atendimento ao cliente, 
espaço kids, floricultura, confeitaria e padaria artesanal, 
cafeteria, fiamberia, seção de hortifrútis, horta vertical, 
açougue, espaço gourmet e adega. no mesmo local, 
operam um agrocenter e uma farmácia da cooperativa. 
são aproximadamente 3.400m², gerando cerca de 170 
empregos, com investimento de r$ 10 milhões. 
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Divulgação/Comercial Zaffari

unisuper inaugura loja eM 
Capão da Canoa 
a rede de supermercados unisuper inaugurou sua 40a loja 
no dia 2 de outubro, em Capão da Canoa. a loja possui uma 
área de vendas de 1.300m2 e 50 colaboradores diretos. 
toda estrutura predial da loja foi reformada e ampliada, bem 
como foram adquiridos equipamentos novos e modernos. 
o estacionamento foi ampliado em número de vagas, para 
melhor atender os clientes. os administradores são adilson 
Weiand e sua esposa tieli francine diehl, que já possuem 
uma loja unisuper em gravataí. a nova unidade fica localiza-
da na rua iracema, 465, no bairro santa luzia.

naCional da enCol será Zaffari
o imóvel que abriga o nacional bela Vista – ou nacional 
da encol, como é mais conhecido por ficar em frente à 
praça que levou o nome da antiga construtora –, do grupo 
big (Walmart), vai virar mais uma unidade dos supermer-
cados Cia. Zaffari. o futuro integrante da família da rede 
gaúcha se chamará Zaffari nilópolis. o plano foi confirma-
do publicamente pela companhia gaúcha, atual dona do 
terreno, que prevê erguer um empreendimento residencial 
junto ao supermercado na área. outras três filiais fecha-
das pelo Walmart já foram assumidas pela Cia. Zaffari.

aniVersário CoM doação
o supermercado gauchão, localizado no bairro agro-
nomia, em porto alegre, completou 39 anos de história 
sem a tradicional festa com sorteios, mas com uma do-
ação de 13 toneladas de alimentos. os produtos foram 
divididos em mil cestas básicas entregues a famílias 
da redondeza gravemente afetadas pela pandemia. a 
ação foi realizada no início de setembro e contou com a 
parceria de 35 empresas fornecedoras. 
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Cotripal adota saColas 
antiVirais e biodegradáVeis 
a gaúcha Cotripal é pioneira no brasil a adotar em 
toda sua rede as sacolas plásticas com o aditivo 
d2paM, o primeiro no mundo a bloquear 99,8% dos 
vírus (com testes realizados pelo laboratório euro-
fins), inclusive o coronavírus, e 99,99% das bactérias 
e fungos nos plásticos. a cooperativa de soledade 
decidiu investir na tecnologia com o objetivo de au-
mentar a proteção de clientes, associados e funcio-
nários que utilizam as sacolinhas nos estabelecimen-
tos de varejo. a rede já utilizava as sacolas plásticas 
biodegradáveis d2w (que na degradação resultam 
em água, dióxido de carbono e biomassa) e agora 
combina a proteção do d2p na mesma sacola.

proCergs ganha prêMio 
as soluções digitais desenvolvidas pela procergs para o 
governo do estado, dentro da estratégia contra a pandemia 
de coronavírus, valeram à companhia o prêmio Cases 
de sucesu-Rs 2020. a divulgação ocorreu durante o 1° 
seminário executivo online, promovido pela associação 
dos usuários de informática e telecomunicações (sucesu-
rs). no case, a empresa apresentou o amplo conjunto de 
ações de tecnologia implantadas pelo governo durante a 
pandemia para atender a população, já que muitos serviços 
passaram a ter restrições de atendimento presencial. 
foram diversos trabalhos nas áreas de saúde, educação, 
segurança pública, transparência, economia e gestão.
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super Útil CoMeMora 60 anos 
para comemorar seus 60 anos, o super Útil, de Cruz alta, 
lançou uma campanha de aniversário que irá presentear 
seus clientes com 60 prêmios e r$ 10 mil em vales-com-
pras. a campanha teve início em 1º de outubro e irá até 
3 de janeiro de 2021. atualmente o super Útil conta com 
quatro lojas, Centro de distribuição, Central de panificação, 
produção de hortaliças e Centro administrativo, tendo uma 
equipe de colaboradores composta por 280 pessoas.

perdas CaeM no Varejo 
a nova edição da pesquisa abrappe de perdas no Varejo 
brasileiro, realizada em parceria com a consultoria eY, 
aponta queda no índice de 1,38% (2018) para 1,36% (2019). 
a expectativa é de que a pandemia impacte esses números, 
diminuindo as perdas que chegaram no ano passado a r$ 
22,44 bilhões. na comparação dos 15 setores pesquisados, 
temos os três formatos de supermercados (tradicional, Vizi-
nhança e Conveniência) como responsáveis pelos maiores 
índices. Quase 50% das perdas são causadas pelas que-
bras operacionais. 

iMeC anunCia loja na região 
Metropolitana 
o grupo imec – responsável por 17 supermercados 
e 6 atacados nas regiões dos Vales do taquari, do 
rio pardo, do Caí e do paranhana, além da região 
Carbonífera e da serra gaúcha – anunciou a abertura 
de uma nova unidade em esteio, na região Metro-
politana. o desco super&atacado ficará na br-116, 
número 134, próximo ao posto de combustíveis siM 
expointer e tem inauguração prevista para os primei-
ros meses de 2021, com mais de 3 mil m2 de área de 
venda e empregará diretamente 130 colaboradores. 
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CaMpanha de aniVersário do Codebal
o Codebal supermercados lançou em outubro a sua cam-
panha promocional de aniversário. Com o slogan Raspou, 
achou, ganhou, a promoção entregará mais de mil prêmios. 
o automóvel sorteado em outras campanhas foi substituí-
do por cerca de r$ 30 mil em vales-compras. a proposta é 
contemplar mais clientes e 
auxiliar na renda de pessoas 
afetadas pela pandemia. além 
dos vales-compras, há muitos 
outros prêmios de utilidades 
diárias, como microondas, bi-
cicletas, cafeteiras de cápsu-
las e muito mais. a campanha 
vigora até o dia 23 de de-
zembro em eldorado do sul, 
guaíba e tapes. além disso, a 
Codebal segue em obras para 
a abertura da sua sexta loja.
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ConVenção Virtual
a associação brasileira de supermercados 
(abras) realizou sua Convenção 2020 de forma 
virtual, em decorrência da pandemia do coro-
navírus. o evento gratuito, intitulado jornada 
360° ecossistema e inovação, aconteceu do dia 
26 a 28 de outubro, com palestras e seminários 
técnicos. no primeiro dia, o maestro joão Carlos 
Martins falou sobre superação e reinvenção. 
os filósofos luiz felipe pondé e leandro Karnal 
abordaram questões relativas ao consumo e aos 
hábitos de vida. a abertura contou com a partici-
pação do ministro do desenvolvimento regional, 
rogério Marinho. o presidente joão Carlos san-
zovo destacou a pauta de demandas do setor, 
que inclui as reformas tributária, administrativa e 
política e o fim da verticalização bancária.

CoMpras online no Miller
o Miller supermercados, de santa Cruz do sul, lançou 
em setembro a opção de realizar compras pelo site 
supermiller.com.br ou pelo app Miller Mais. o antigo 
serviço de televendas agora é oferecido de forma onli-
ne. nas palavras do proprietário da rede, Celso Müller, 
a inovação estava planejada há bastante tempo e foi 
acelerada em decorrência da pandemia. são disponibi-
lizadas opções de entrega em domicílio ou para retirar 
na filial 1, o Miller da avenida independência.
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niColini lança unidade MóVel
a rede supermercados nicolini, de bagé, lançou o gos-
tosão Móvel – nome em alusão ao frangão gostosão, 
mascote da rede – uma unidade móvel que irá circular 
pela cidade, oferecendo uma opção de compras nos 
pontos mais distantes para as pessoas com dificuldade 
de deslocamento até as lojas da empresa. ele também 
auxilia os consumidores que não conseguem realizar as 
compras através do site da empresa supermercadista. 
o veículo conta com duas telas touch conectadas ao 
site da empresa com o mix de aproximadamente dez 
mil itens disponíveis para serem selecionados, incluin-
do com as promoções das lojas físicas. 

loja do tisChler
é reinaugurada 

o supermercado tischler, de Cachoeira do sul, reinau-
gurou no dia 4 de novembro a sua filial da rua Conde 
de porto alegre. houve uma remodelação do espaço 
interno para dar mais comodidade aos clientes. a 
unidade, aberta originariamente em 1982, ganhou es-
tações de autoatendimento, aumentou de 10 para 12 
check-outs e conta com 16 vagas cobertas e 33 vagas 
externas de estacionamento. o cliente agora encontra 
25m de balcões para congelados e 20m para refrige-
rados, além de 5m de walking coolers para bebidas. a 
expectativa, segundo a Ceo Mariane labres, é de au-
mentar as vendas em 25%. para 2021, a rede planeja a 
reforma de sua matriz e da loja 8, na avenida brasil.
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refeiçÕes Congeladas 
seis pratos em que um produto dália aparece como o 
principal personagem foram apresentados no dia 22 de 
setembro no bistrô dália junto ao supermercado de ar-
roio do Meio. os pratos congelados e prontos para servir 
fazem parte de um novo projeto da dália alimentos em 
parceria com o dália supermercados. foi a primeira eta-
pa de testes e degustação de um projeto da cooperativa. 
participaram do almoço oferecido no bistrô um grupo 
reduzido de pessoas, incluindo gerentes de diferentes 
divisões da cooperativa, imprensa e representantes do 
poder público Municipal. ao todo foram servidos seis 
pratos, todos preparados de forma “piloto” para a degus-
tação dos convidados. 

ConsuMo de orgÂniCos auMenta 
enquete da organis sobre o consumo de orgânicos na 
pandemia constatou que aumentou em 44,5% o consu-
mo desses itens nos sete meses de restrições sociais 
para conter a pandemia da Covid-19. Mais da metade 
dos 456 entrevistados declararam-se mais preocupados 
com a qualidade da alimentação (62,1%). 50,9% do 
consumidor de orgânicos compram supermercados, 
46,5% em feiras, 34,6% em lojas especializadas e 
19,1% no ambiente online. o aumento de preços foi 
sentido por mais da metade dos entrevistados (56,6%). 

nfg CoM 1,9 Milhão de Cadastros
o programa nota fiscal gaúcha (nfg) alcançou 
em setembro a marca de 1,9 milhão de cidadãos 
cadastrados. o programa incentiva a cidadania fiscal 
por meio da emissão de notas fiscais e estimula os 
cidadãos a solicitarem a inclusão do Cpf na hora da 
compra. dessa forma, também auxilia no combate à 
sonegação e no aumento da arrecadação. toda vez que 
os consumidores incluem Cpf nos documentos fiscais 
acumulam pontos que são convertidos em bilhetes para 
participar de sorteios mensais. o nfg tem cerca de 300 
mil estabelecimentos credenciados, 3,5 mil entidades e 
quase 3,5 bilhões de notas fiscais processadas.

reCorde na safra de grãos
Com 268,7 milhões de toneladas, o brasil deve ter 
uma produção recorde de grãos na safra 2020/21. o 
volume, divulgado pela Companhia nacional de abas-
tecimento (Conab), é 4,2% maior do que o recorde 
anterior, alcançado na safra 2019/2020, quando foram 
produzidas 257,7 milhões de toneladas. a Conab estima 
também um crescimento de 1,3% na área cultivada. 
a expectativa é que em 2020/21 o plantio ocupe cerca 
de 66,8 milhões de hectares, 879,5 mil hectares a mais 
que na safra anterior. participaram da coleta dos dados 
80 técnicos de todas as regiões do país, que contatam 
aproximadamente 900 informantes cadastrados.

Coagrisol eM barros Cassal
a Coagrisol reinaugurou, no dia 23 de outubro, as ins-
talações de seu supermercado e loja de soluções para 
o agronegócio em barros Cassal. Com investimentos 
de cerca de r$ 200 mil, a Cooperativa entregou dois 
espaços de negócios remodelados e com ampliação 
no mix de produtos. o objetivo principal do investi-
mento foi de oportunizar que os clientes e coope-
rados encontrem todos os produtos do portfólio da 
Coagrisol em um único espaço. até o final de 2020, 

a companhia 
deve entregar 
novos inves-
timentos, 
incluindo a 
reinauguração 
de um super-
mercado em 
ibirapuitã.
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O FINAL DE ANO ESTÁ CHEGANDO,
NÃO DEIXE SEUS CLIENTES
ABANDONAREM  SUAS COMPRAS
POR FALTA DE ATENDIMENTO.

Uma empresa do Grupo PagMenos

Somos especialistas
em contratação para
todos os departamentos
de um supermercado.

sosvagas.com.br

ONDE A OPORTUNIDADE
ENCONTRA O TALENTO!

51 3014 3100  51 8332 3100

Equipe de recrutadores
composta somente por
psicólogos
Atendimento remoto
Realização dos processos
desde a triagem até a
admissão
Disponibilização de
diaristas
Publicação ilimitada e
gratuita de vagas para
associados AGAS e
clientes SOSCartões. *

*Alguns serviços poderão ser cobrados. Consulte.

@_sosvagas



informe jurídico

16 REVISTA AGAS

Aumento de AlíquotA dA Cofins
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a cons-
titucionalidade do aumento em um ponto percentual 
da alíquota Cofins-Importação incidente sobre bens 
classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (Tipi). A Corte também enten-
deu que a vedação ao aproveitamento do crédito origi-
nário do adicional de alíquota não viola o princípio da 
não-cumulatividade tributária. Foi do Ministro Alexandre 
de Moraes o voto condutor do julgamento. Ele acompa-
nhou, em parte, o Relator, Ministro Marco Aurélio, pela 
constitucionalidade da majoração da alíquota.

supermerCAdos podem usAr nfG pArA sorteios
Foi publicado em 25 de setembro, no Diário Ofi-
cial do Estado, o Convite Nº 001/2020, que notifica 
supermercados e shoppings centers a manifestarem 
interesse em participar do Programa de Cidadania 
Fiscal – Nota Fiscal Gaúcha (NFG), por meio de 
promoções especiais que ofereçam prêmios aos 
cidadãos. Os sorteios utilizarão a plataforma da Nota 
Fiscal Gaúcha, em data específica, com base na ex-
tração da Loteria Federal. Os interessados em partici-
par deverão preencher o formulário de Manifestação 
de Interesse,  conforme modelo anexo I, disponibili-
zado para download no site da Agas ou solicitar pelo 
endereço eletrônico edina@agas.com.br. O período 
para manifestação de interesse é de 120 dias. 

normAs inferiores A deCreto serão revistAs
O Ministério da Economia promoverá uma ampla re-
visão de normas em vigor inferiores a decreto, a fim 
de atualizar, simplificar e consolidar os atos norma-
tivos. O objetivo é eliminar regras obsoletas, reduzir 
a complexidade dos processos e possíveis ambi-
guidades e, assim, fortalecer a segurança jurídica e 
reduzir o Custo Brasil. A medida atende à Portaria 
nº 329, publicada em setembro no Diário Oficial da 
União, para cumprir o estabelecido pelo Decreto nº 
10.139/2019 (vigendo desde 3 de fevereiro). Na fase 
inicial de triagem, foram identificados mais de 8.800 
atos normativos inferiores a decreto em vigor. 

trAbAlho sem reGulAção
A probabilidade de trabalhadores da chamada 
gig economy (economia de “bicos”) ao redor do 
mundo serem considerados empregados – à luz 
do modelo padrão do que é um emprego – é rela-
tivamente baixa: 13%. A probabilidade contrária 
– não reconhecimento do vínculo empregatício – é 
de 53%. E uma resposta indefinida, que depende 
de como a relação de trabalho é estabelecida, 
tem uma chance de 34%. As estimativas constam 
de estudo da Ius Laboris, entidade que reúne os 
principais escritórios de advocacia trabalhista do 
mundo. O levantamento considerou a legislação 
de 40 países e se eles já haviam editado normas 
para regular essas novas formas de trabalho. 
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CompetênCiA pArA julGAr litíGio 
sobre ContrAtos
A competência para processar e julgar ações que 
envolvam contratos de representação comercial 
autônoma é da Justiça Comum, e não da Justiça do 
Trabalho. A decisão é do Supremo Tribunal Federal 
(STF) em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 
606003. Prevaleceu o entendimento do ministro 
Luís Roberto Barroso no sentido da competência da 
Justiça Comum. Ele explicou que, de acordo com a 
jurisprudência do STF, nem toda relação entre o con-
tratante de um serviço e o seu prestador caracteriza 
relação de trabalho. No caso da representação co-
mercial autônoma, segundo Barroso, não há, entre as 
partes, vínculo de emprego ou relação de trabalho, 
mas relação comercial regida pela Lei 4.886/1965.
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Consultor jurídiCo dA AbrAs se despede
O advogado Nicolau Frederes, que foi consultor jurídico 
da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) 
deixou o seu cargo no mês de setembro, depois de 23 
anos. Ele salientou a importância da criação do Comitê 
Jurídico da entidade como um instrumento eficaz de 
defesa e estudos do varejo. Ele também criou o Infor-
mativo Jurídico. 

ConvoCAção pArA prorroGAr Aumento
Sob risco iminente de perder R$ 2,8 bilhões em 
receitas no próximo ano, o governador Eduardo Leite 
deverá convocar a Assembleia Legislativa para votar, 
nos últimos dias de 2020, a manutenção das alíquo-
tas majoradas do ICMS. A medida é considerada 
no Palácio Piratini a única solução para se evitar um 
colapso dos serviços públicos em 2021, sobretudo 
nas prefeituras do Interior. A estratégia será levada a 
cabo depois do segundo turno das eleições, no final 
de novembro. Leite também aguarda um apelo públi-
co dos prefeitos pela renovação do aumento, diante 
da ameaça de um início de mandato sem  
R$ 850 milhões em caixa nas prefeituras.

AGAs AssinA protoColo de CombAte à fome
O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio 
do procurador-geral de Justiça Fabiano Dallazen assi-
nou no dia 8 de outubro um Protocolo de Intenções 
com 13 instituições e/ou estabelecimentos comer-
ciais que atuam em Porto Alegre, incluindo a Agas. O 
documento prevê o ajuste de um fluxo de boas prá-
ticas no combate à fome, evitando o desperdício de 
alimentos in natura, industrializados e processados 
na capital do Estado. A ideia é que os participantes 
conjuguem medidas diretas e imediatas de acesso à 
alimentação adequada para os mais necessitados. O 
protocolo de intenções também tem como meta dar 
visibilidade a nova Lei de Doação de Excedentes de 
Alimentos (Lei nº 14.016/2020).

fim do prAzo de dedução
A Receita Federal estabeleceu, por meio do site 
do eSocial, que acabou o prazo para as empresas 
deduzirem das contribuições previdenciárias os valo-
res devidos aos empregados nos 15 primeiros dias 
de afastamento por Covid-19. O artigo 5º da Lei nº 
13.982, de 2 de abril deste ano, permitiu a dedução 
até o teto do salário de contribuição ao Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS) – hoje em R$ 6.101,06. 
Contudo, a Nota Orientativa n° 21/2020, publicada no 
portal do eSocial, determina que desde julho encer-
rou-se o período para a dedução. 

AlterAções nAs reGrAs do iCms
O decreto 55.521/20 ampliou até 31 de dezembro de 
2021 a previsão do regime optativo de Tributação de 
Substituição Tributária (ROT-ST) e retirou o limite de fa-
turamento do contribuinte para realizar a opção no novo 
período. A medida também modifica, a partir de janeiro, 
o critério para quantificar a base de cálculo do imposto 
retido por substituição tributária em etapa anterior, quan-
do não for possível determinar a correspondência com a 
mercadoria objeto da saída. Saiba mais sobre o assunto 
consultando o site da Agas. 

plAnAlto não pode impedir medidAs sAnitáriAs
Iniciativas do governo federal que pretendam desautorizar 
medidas sanitárias adotadas pelos estados e municípios 
para proteção contra o coronavírus não têm fundamento 
constitucional. Com esse entendimento, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a decisão limi-
nar que definiu que o governo federal não pode impedir 
isolamento nos estados. A votação foi unânime na sessão 
virtual encerrada no dia 9 de outubro. A decisão foi con-
cedida pelo Ministro Alexandre de Moraes, acolhendo 
pedido do Conselho Federal da OAB. 
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O espumante Conde de Foucauld é a companhia 

perfeita para quem busca o equilíbrio entre sabor e 

custo-benefício. Agora, chega ao mercado com 

novo rótulo: elegante e atrativo, dá uma nova cara 

para o ponto de venda e encanta os olhos dos 

consumidores.

Verdadeiro embaixador dos momentos de 

felicidade, o Conde transforma dias comuns em 

momentos extraordinários.

EXCELENTE CUSTO X BENEFÍCIO

IMPULSIONA A VENDA DE OUTROS ITENS

AJUDA A AUMENTAR O TICKET MÉDIO

AG

ORA COM 

R Ó T U L
O
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MERCADO MODELO PARA TREINAMENTOS 
A Oniz está com nova área de treinamentos em prédio 
anexo ao CD da empresa, localizado em Cachoeirinha. 
O espaço, que conta com auditório para até 100 pesso-
as e cozinha montada, compreende ainda um merca-
do modelo, com cerca de 650 SKUs de suas marcas 
representadas expostos nas gôndolas. A empresa é 
distribuidora de marcas como P&G, Mondeléz, Reckitt, 
Nissin e Havaianas.

GREENYELLOW FORNECE SOLUÇÃO PARA IMEC
O grupo Imec, de Lajeado, é o primeiro do Estado na 
carteira de clientes da multinacional francesa Green 
Yellow. Os projetos de eficiência energética implementa-
dos em duas lojas geraram uma economia de 26,4%. As 
unidades beneficiadas foram o Desco Super&Atacado, 
localizado na cidade de Bento Gonçalves, e o Imec 
Supermercados da cidade de Dois Irmãos, durante os 
meses de junho e julho de 2020. Na oportunidade, foram 
efetuadas: troca de iluminação; fechamento de balcões 
de frio; automação na casa de máquinas e monitoramen-
to pró-ativo, válido durante todo contrato. Especializada 
em Eficiência Energética, Energia Solar, Comercialização 
e Soluções Digitais, a Green Yellow é pioneira em solu-
ções como medição remota de temperatura de balcões 
e geladeiras, o EasyTemp, e de uma plataforma comple-
ta de gestão de energia, o EasyEnergy.

NOVO CONTROLADOR PARA 
CENTRAIS DE RACKS 
O novo controlador para centrais 
de racks da Full Gauge Controls 
chega para minimizar o consumo 
energético do sistema de refrigera-
ção com novas lógicas de funcio-
namento. Ele realiza o controle de 
pressão e/ou temperatura por meio 
de até seis sensores configuráveis, permitindo o uso de 
sensores reservas (backup) que entram em funcionamen-
to automaticamente em caso de necessidade. O aparelho 
segue as normas da Anvisa e da FDA e é gerenciado à 
distância via celular, pelo software Sitrad Pro.

MOINHO DO NORDESTE LANÇA PROMOÇÃO 
Na promoção Você ganha todo dia, o consumidor da 
Moinho do Nordeste tem a chance de faturar R$ 500 
diários em vales-compras e ao final participa também 
do sorteio de 5 cozinhas de R$ 10 mil. Para participar, 
basta comprar produtos Nordeste, cadastrar o cupom 
fiscal no site e na hora o consumidor já sabe se ganhou. 
A promoção vale para os estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e São Paulo. O regulamento e mais 
informações estão em www.voceganhatododia.com.br. 
A iniciativa é válida até 29 de dezembro.
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MÁXIMA PRODUTIVIDADE E MÍNIMA MANUTENÇÃO
O Grupo Makena, de Porto Alegre, está lançando no mer-
cado a Transpaleteira Elétrica para Operadores Embarca-
dos, modelo MPE060-G, da marca Yale. O equipamento, 
com capacidade de 2.750kg e sistema elétrico de 24 
Volts, é ideal para o transporte de mercadorias em curta 
e média distância, sendo robusto, confiável e seguro. 

A solução serve para ar-
mazéns ou lojas com 

espaços limitados 
e é ideal 
para cargas 
paletizadas, 
oferecendo 
grande pro-
dutividade 
e manuten-
ção mínima.

Divulgação/Makena

Divulgação/Full Gauge
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Promoção válida de outubro a dezembro de 2020



CARRINHO AGAS 2020
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O

PREMIAÇÃO
PELA INTERNET

Arquivo Agas

Carrinho Agas 2020 ocorrerá no ambiente 
online, pela primeira vez na sua história de 
36 anos. As restrições impostas pelas normas 
sanitárias de combate ao coronavírus provo-
caram mudanças na estrutura da premiação, 
mas ela está mantida para este ano.

O reconhecimento do setor supermerca-
dista gaúcho às empresas que mais se desta-
caram e contribuíram para o crescimento da 
economia durante o ano acontecerá no dia 30 
de novembro, a partir das 21h30, no YouTube 
da Agas. Um total de 26 categorias serão pre-
miadas na ocasião.

A pesquisa do Carrinho Agas 2020 para 
apontar os fornecedores de maior destaque 
junto aos supermercadistas gaúchos no último 
ano encerrou no dia 16 de outubro. A participa-
ção foi realizada por meio de questionário de-
senvolvido pela Agas. A pesquisa tinha validade 
de uma resposta por CNPJ. Contribuíram para 
a pesquisa 115 empresários de supermercados 
de todo o Rio Grande do Sul. 

Todos que se inscreverem e participarem 
do evento estarão concorrendo a 10 iPhones, 
que serão sorteados durante a cerimônia onli-
ne. “Neste ano atípico, não poderíamos dei-
xar de reconhecer o esforço da indústria para 
manter o abastecimento do povo gaúcho nor-
malizado, sendo parceiros do setor e, acima 
de tudo, do Estado. Por isso, vamos realizar o 
Carrinho Agas a distância, mas com o tradicio-
nal brilho às empresas ganhadoras”, destaca o 
presidente da entidade, Antônio Cesa Longo, 
revelando que a Agas também pretende con-
templar todos os colaboradores que mantive-
ram os esforços durante a pandemia, dando a 
oportunidade de também participarem do sor-
teio dos iPhones. 

Na ocasião, haverá um reconhecimento 
aos serviços prestados na linha de frente para 
manter o atendimento à população submetida 
ao isolamento social. Para mais informações 
envie mensagem para o e-mail carrinhoagas@
agas.com.br e acompanhe as notícias nas redes 
sociais da entidade.

20202020
Patrocínio30 de Novembro

21:30h
Youtube AGAS

1957DESDE

Carrinho Agas terá 
edição histórica,  

em ambiente online



Informações: eventos@agas.com.br

Grande show exclusivo
de Joel Carlo

Aponte a câmera do seu 
smartphone no QR Code
e preencha seus dados

Inscreva-se* e concorra a 10 
iphone que serão sorteados 
durante a cerimônia.

30 de Novembro
(Segunda-feira)

21:30h
Youtube da AGAS

*Aberto a todos os gestores e colaboradores de      
supermercados, indústrias, distribuidores, produtores 
rurais e imprensa.

Você é o nosso convidado!

2020
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Patrocínio

Realização/Organização

Portal Agas
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Coloque seu supermercado no bolso dos clientes 
para fomentar as vendas, fidelizar consumidores e 

fortalecer sua marca

A
CRIE SEU APP

©iStock.com/tedestudio

criação de um aplicativo empresarial pode ser 
uma boa alternativa para coletar dados valiosos 
de seu público, organizar campanhas e ofertas, 
fidelizar compradores e aumentar as suas ven-
das. As ferramentas tecnológicas, com sua versa-
tilidade e aceitação, tornaram-se grandes aliadas 
para o fortalecimento dos laços entre o varejo 
e sua base de clientes. Apostar na área pode ser 
um diferencial importante nos negócios.

Segundo uma pesquisa feita pela Mobi-
le Time com o apoio da Adjust publicada em 
junho de 2019, um total de 96% das pessoas já 
instalou algum aplicativo nos seus smartphones. 
Em dois anos, subiu de 46% para 58% a propor-
ção de internautas brasileiros que já realizaram 
compras dentro dos próprios apps. Segundo da-

dos da Pew Research, a indústria de aplicativos 
que deve movimentar US$ 6,3 trilhões até 2021 
em todo o mundo. O Brasil é o segundo merca-
do que mais cresce no mundo nessa área, num 
cenário de queda no uso de desktops.

Um aplicativo consegue centralizar todas as 
informações e dados dos seus clientes, não ape-
nas de identificação e endereço, como de prefe-
rências na jornada de compras. A rede supermer-
cadista pode fazer pesquisas de opinião também. 
Luiz Carlos Zanini, CEO da Za9 Comunica-
ção Digital, lembra que os celulares modernos 
possuem várias funcionalidades que podem ser 
aproveitadas a fim de se oferecer opções cada vez 
mais sofisticadas aos usuários. É possível usar 
recursos como GPS, notificações, comandos de 
voz, sensor de movimento e vários outros para 
criar experiências inovadoras junto ao público. 
“A forma como você emprega essas funcionali-
dades vai determinar seu sucesso”, diz. 

O mais comum e prático para um super-
mercado é criar um app com foco em vendas, o 
que requer uma plataforma mais robusta (com 
integração entre estoque e logística), mas pode 
trazer grandes retornos para a empresa. Um 
aplicativo proporciona diversas possibilidades 
de atendimento. Uma sugestão é implementar 
um sistema de chat em tempo real como con-
veniência. Mais engajamento também pode ser 
obtido por meio do compartilhamento de pro-
dutos com os amigos.

programa de relaCionamento
O Supper Rissul lançou recentemente seu 

programa de relacionamento com os clientes, 
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Aplicativos podem gerar 
vendas, dar descontos, 

programar entregas e 
aumentar tíquete médio

Confira algumas vantagens de ter o seu próprio app

 Modernidade: o usuário não tem mais paciência para falar 
ao telefone ou esperar horas por uma resposta via e-mail. O 
imediatismo é uma característica cada vez mais marcante no 
consumidor. As marcas que adotam o formato de app têm mais 
chances de facilitar a vida de seus consumidores.

 Vantagem competitiva: é possível ter um lugar exclusivo para 
divulgar lançamentos e campanhas, ter uma comunicação mais 
eficaz com o cliente, apresentar conteúdos exclusivos e até 
mesmo fidelizá-los.

 Segmentação: os aplicativos são ótimos para criar ofertas 
segmentadas, oferecendo listas personalizadas conforme o gosto 
e o perfil de cada consumidor. 

o Viva Rissul. A plataforma gratuita reúne di-
versas vantagens como descontos, cashback e 
ofertas exclusivas aos participantes. Por meio 
do aplicativo Rissul ou do site vivarissul.com.
br, a ferramenta tem o objetivo de ser mais uma 
maneira de estar mais próximos dos clientes, 
oferecendo vantagens para cada perfil de com-
pra. Para fazer parte do programa, basta realizar 
um cadastro no app.

O sistema oferece ofertas exclusivas em toda 
a rede. Para ter acesso aos benefícios, o clien-
te informa o CPF no caixa, no ato da compra. 
O desconto é registrado automaticamente e o 
cashback fica disponível na carteira digital em até 
72 horas. O cliente pode acompanhar as ofertas, 

seu saldo de cashback e, inclusive, fazer sua lista 
de compras para as próximas idas ao supermer-
cado, tudo pelo próprio aplicativo. 

“Muito se fazia trabalhando o conceito de 
massa de clientes, mas agora estamos passan-
do a limpo para agir de forma mais persona-
lizada. Montamos uma grande plataforma de 
CRM que faz a gestão da base de dados para 
segmentar pessoas e grupos”, diz o gerente de 
Marketing da UnidaSul, Rafael Lubini. “Agora 
colocamos o Rissul no bolso dos consumidores 
e percebemos grande aceitação.” Nas palavras 
dele, a rede que não criar um aplicativo no fu-
turo vai estar fora de um universo que se abre. 
“A comunicação evolui com a digitalização e 
mesmo pessoas de idade estão se inserindo no 
meio. O app é facilitador de um novo jeito de se 
comunicar com as pessoas”, conta.

segurança de dados
O especialista em segurança da informação e 

proteção de dados, Paulo Rogério Dias de Oli-
veira, lembra que essas ferramentas digitais de 
coleta de dados precisam se adequar aos termos 
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que 
entrou em vigor em agosto. “Os aplicativos têm 
que passar por esteira de avaliação, verificações 
de segurança da informação e da infraestrutura. 
É preciso passar ao usuário os termos de uso, in-
formar formas de contato e como serão usados e 
protegidos os dados pessoais”, declara.

©iStock.com/milindri
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ApostA nA tele-entregA

e e-commerce
atual proprietário do Super Cruzeiro, José 
Júlio da Rosa, foi gerente da loja desde sua 
abertura, em 27 de setembro de 2008, quan-
do ela ainda se chamava Super Daki. Júlio 
adquiriu o estabelecimento no final de 2014, 
após o antigo dono, Paulo Dreger, tê-lo feito 
uma proposta de compra e venda. No início, 
o estabelecimento já possuía um mix comple-
to, com todos os setores definidos, padaria, 
açougue, hortifrutigranjeiros e mercearia, 24 
funcionários e 168 m² de área de vendas.

No dia 1º de setembro de 2015, Júlio e a 
esposa Daniela Giardin inauguraram as ati-
vidades do Super Cruzeiro. “Tamanha foi 
a surpresa, medo e gratidão ao Paulo, que 

O
junto de sua filha Paolla e funcionários não 
pouparam esforços para me treinar, ensinar e 
orientar para iniciar a trajetória de ser empre-
endedor. É uma aliança que está forte até os 
dias de hoje”, afirma Júlio. 

A loja foi reinaugurada em novembro de 
2019, após passar por uma reforma completa, 
aumentando para 220 m² de área de vendas. 
“Sonho este realizado com muito planeja-
mento desde 2015, na aquisição da empresa. 
Um espaço aconchegante,  acessível e pensa-
do para atender o seu fiel público”, comenta 
o proprietário. Hoje, o Super Cruzeiro pos-
sui 3 mil itens cadastrados, 5 check-outs, 26 
funcionários e 8 vagas de estacionamento. O 
perfil dos consumidores do Super Cruzeiro é 
das classes B e C. 

Fazer parte da Rede Grande Sul, segun-
do Júlio, é excelente. “Ela nos oportuniza um 
crescimento fantástico. Possui um marketing 
atrativo e um mix bem definido. Tem tam-
bém um Centro de Distribuição que abaste-
ce 70% do nosso mix. Temos uma Central de 
Hortifrutigranjeiros que compra em grande 
quantidade através da Rede Grande Sul.” 

Os diferenciais do negócio implementa-
dos pelo supermercado são as possibilidades 
de compras pelo WhatsApp e por meio de 
tele-entrega, sendo que o e-commerce está em 
fase de execução. 

Em termos de desempenho para o fim do 
ano, Júlio diz que “o que nos preocupa é que 
as pessoas estão cada dia saindo menos de 
casa, então estamos com esse trabalho de en-
trega pelo WhatsApp e criando o e-commerce 
para que o consumidor não saia da nossa loja. 
Porque outras empresas vão oferecer esse tra-
balho e nós não podemos deixar nosso con-
sumidor migrar para a concorrência.”

Consumidores do Super 
Cruzeiro podem

comprar sem precisar ir ao 
supermercado

Douglas Stocco - Noos Estúdio Criativo
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O objetivo do workshop online
foi orientar como trabalhar o pertencimento
à empresa com gestores e colaboradores

curso sobre
engajamento

o dia 22 de outubro, o Agas Jovem, grupo de suces-
sores supermercadistas da Agas focados na prepa-
ração para liderança de suas empresas, promoveu, 
através da plataforma de videoconferência Zoom, 
um curso livre, com o tema Engajamento: o futuro 
das organizações. O workshop online teve o comando 
do especialista Fabiano Basso, diretor da Empresa 
Viva, que oferece consultoria na área, além de di-
versos cursos disruptivos. 

O objetivo do curso foi orientar como tra-
balhar o pertencimento à empresa com gestores 
e colaboradores, tornando os líderes do Agas 
Jovem multiplicadores de engajamento, para os 
funcionários vestirem a camiseta da empresa. 
“O engajamento é interação, é um ativo tangí-
vel e, ao mesmo tempo, intangível, um produto 
entre interação entre a excelência emocional e 
excelência operacional. Engajar é muito mais 
do que motivar, é oferecer estrutura e propósito 

sólidos para os colaboradores e clientes, saben-
do que a empresa deve contribuir com a socie-
dade”, relatou.

Ações de mArketing
O Agas Jovem programou mais um aprendiza-

do no mês de novembro. O Planejamento de ações de 
marketing para 2021 será conduzido pelo instrutor 
Janer Costa, dia 19, entre 19h e 21h, e já tem ins-
crições abertas. Costa, além de abordar o tema, vai 
conduzir um debate com Luiza Scherer, da Coo-
perativa Languiru, e Vanessa Sousa, da Orquídea, 
ambas gerentes de Marketing das suas respectivas 
empresas, falando sobre como elas planejam as 
ações do ano – sejam do calendário promocional 
ou sazonais – e como fazer as ações de marketing 
transmitirem o recado que a marca deseja. Dessa 
maneira, os participantes irão entender como cons-
truir o calendário promocional de 2021.
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á três motivos pelos quais 
as empresas decidem desenvolver ações de sus-
tentabilidade. O primeiro é por consciência, en-
tendendo que o planeta tem recursos finitos para 
nosso estilo de consumo e produção. O segundo 
é por conveniência, para não ficarem para trás na 
disputa de mercado, já que os concorrentes dire-
tos largaram na frente rumo ao controle de im-
pacto ambiental. Nos últimos anos, com a abran-
gência e importância que o tema ganhou em todo 
o mundo, quem ainda não havia despertado para 
essa necessidade começa a agir por uma terceira 
razão: o constrangimento. Assim define o execu-
tivo Fábio Barbosa, ex-presidente do Santander 
e do Grupo Abril e um dos pioneiros em tratar a 
sustentabilidade na gestão do negócio. 

Na visão de Ricardo Voltolini, CEO da con-
sultoria Ideia Sustentável, com mais de 25 anos 
de atuação, preocupar-se com o tema não é mais 

uma questão de escolha. “O momento atual  
reúne uma conjunção de fatores de pressão glo-
bal que exige mudanças no jeito de pensar e de 
fazer negócios”, diz. Embora o varejo já tenha 
abraçado diversas iniciativas de gestão ambien-
tal há muitos anos, o cenário pede medidas mais 
contundentes. “Um supermercado com ambição 
de ser mais sustentável precisa fazer uma análise 
de todos os impactos socioambientais que pro-
duz na sua cadeia de valor. É preciso expandir os 
planos para fora das quatro paredes e pensar no 
processo de ponta a ponta”, explica. A recomen-
dação dele é propor às indústrias o investimento 
na produção de mercadorias inteiramente ecoló-
gicas, do projeto ao descarte.  

O consumidor fica cada vez mais crítico: pro-
cura mais qualidade, menos aditivos químicos, 
mais produtos orgânicos. Muitos querem saber 
qual é a imagem pública da fabricante, se ela der-

H  Foto de abertura: ©iStock.com/petmal

gestão

Pesquisas 
comprovam 
que os 
consumidores 
aprimoram 
sua 
consciência 
ambiental 
e dão 
prioridade 
para 
empresas 
preocupadas 
com a 
pegada 
ecológica 
de seus 
negócios Controle de pegada eCológiCa
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rama líquidos nos rios, se desmata, se produz 
muito lixo plástico. “O autosserviço deve se pre-
ocupar com as marcas que expõe nas gôndolas. 
Chegou a hora de sair do discurso fácil e começar 
a criar evidências, mostrando para valer o que se 
está fazendo para reduzir impactos das operações 
no meio ambiente. Não adianta propagar que faz 
coleta seletiva, porque sua estratégia não pode es-
tar concentrada numa medida tão banal. Isso já 
existe há mais de 20 anos”, pontua. 

Até o mercado financeiro passou a valori-
zar essa postura, com a nomenclatura ESG, de-
signando instituições e organizações que ado-
tam princípios de gestão – em seus processos, 
produtos e marcas – relacionados às questões 
ambientais (Environment), aliadas a ações so-
ciais (Social) e a boas práticas de governança 
(Governance). “É muito menos arriscado colo-
car dinheiro em empresas bem avaliadas nessa 
área. O investidor, o colaborador e o consumidor 
querem um futuro sustentável. Quando você se 
compromete com a questão, economiza custos e 
melhora a imagem de sua loja, não importando o 
porte dela”, analisa Voltolini.

No camiNho da ecoNomia
O Asun Supermercados recebeu, neste ano, o 

certificado de Energia Renovável, comprovando 
trabalho desenvolvido desde fevereiro de 2019. 
A empresa, com 30 lojas na capital, Região Me-
tropolitana e Litoral, utiliza em suas instalações 
somente energia elétrica proveniente de fonte 
limpa, totalmente renovável (eólica, solar, bio-
massa, PCH e CGH), com o objetivo de obter 
uma matriz ambientalmente limpa e sustentável. 
Só no ano passado, a organização reduziu em 416 
mil toneladas suas emissões de carbono. 

Na área energética, há diversas outras ações 
em andamento que servem de exemplo para 
qualquer supermercado. O Asun vem raciona-
lizando o forneamento dos produtos de padaria, 
a estocagem de alimentos congelados, e imple-
mentou a iluminação por LED em todas as áreas. 
Sensores de presença apagam as luzes em espaços 
internos sem circulação de algumas unidades já 
captam água da chuva para uso na limpeza e ma-
nutenção de jardins. Até o momento, chegou-se 
a 12% em economia de uma forma geral.

O gerente administrativo financeiro Valdecir 
Pressi lembra também que a empresa eliminou o 
uso de gordura para untar as formas de pães e que 
não usa mais geradores no horário de pico (18h 
às 21h). Outra meta em andamento é a impressão 
de papéis próxima do zero. “A substituição de ser-
viços, equipamentos e ações de conscientização 
contribuem para a preservação do meio ambien-
te. Temos diversas campanhas para promover o 
consumo consciente, como a Campanha Verão 
Praia Limpa. Buscamos o reconhecimento das 
comunidades de que o Asun é uma empresa cada 
vez mais sustentável”, afirma.

meta zero de emissões
Em setembro, o Walmart anunciou que tra-

balha de modo a zerar suas emissões de carbo-
no em todas as operações globais até 2040. A 
empresa, com mais de 11 mil lojas em todo o 
mundo, se comprometeu a ajudar a proteger, 
administrar ou restaurar 50 milhões de acres de 
terra e 1,6 milhão de quilômetros quadrados de 
oceano até 2030 para combater a perda da natu-
reza que ameaça o planeta. “Queremos desem-
penhar um papel importante na transformação 
das cadeias de abastecimento do mundo para 
serem regenerativas”, declarou o presidente e 
CEO, Doug McMillon.

Até o momento, o Walmart abastece cerca de 
29% de suas operações com energia renovável 
e desvia cerca de 80% de seus resíduos que iam 
para aterros e incineração. Como a maior parte 
do impacto ambiental da empresa vem de sua ca-
deia de suprimentos, a companhia também está 
trabalhando com fornecedores por meio de sua 
iniciativa Projeto Gigaton para evitar um gigaton 
de emissões de gases de efeito estufa até 2030. 
Mais de 2,3 mil fornecedores assinaram, e desde 
2017 eles informam um total de 230 milhões de 
toneladas de emissões evitadas.

PercePções do coNsumidor 
Um dos estudos mais recentes elaborados 

sobre sustentabilidade e redução de resíduos foi 
divulgado pela consultoria Kantar Worldpanel 
em outubro. Embora os resultados tenham mos-
trado que 68% dos brasileiros ainda têm pouco 
interesse pelos desafios ambientais do planeta e 

paulo uras/divulgação ideia Sustentável

“o investidor, o 
colaborador e o 
consumidor querem 
um futuro sustentável. 
Quando você se 
compromete com a 
questão, economiza 
custos e melhora a 
imagem de sua loja.”

riCardo Voltolini
CEO da Ideia 
Sustentável
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não estejam fazendo nada para mudar esta pos-
tura (grupo chamado de EcoDispensadores), a 
tendência é de mudança. Os EcoConsideradores, 
que tomam algumas medidas para reduzir seu 
impacto ambiental, cresceram 1 ponto percen-
tual, passando para 24% em 2020, enquanto os 
EcoAtivos, que trabalham constantemente para 
diminuir os níveis de resíduos plásticos e para 
proteger o planeta, subiram de 6% para 8%. Na 
América Latina como um todo, o número de 
EcoDispensadores caiu de 63% para 47%, o de 
EcoConsideradores passou de 26% para 36% e o 
de EcoAtivos de 12% para 18%. Só esse último 
grupo representa globalmente US$ 382 bilhões. 

Há um bom caminho a percorrer na indústria 
e no varejo. Apenas 25% dos 8,5 mil consumi-
dores de sete países da América Latina entrevis-
tados conseguem nomear uma marca de bens de 
consumo massivo que esteja contribuindo para 
a proteção do meio ambiente. As cinco marcas 
mais reconhecidas como sustentáveis são Natura, 
Coca-Cola, Ypê, Bimbo e Omo. As indicações de 
varejistas foram ainda menores. Apenas 16% das 
pessoas o fizeram e os mais citados foram a mexi-
cana Bodega Aurrerá, seguida por Assaí, Walmart, 
Atacadão e a colombiana Éxito. 

movimeNtos Na iNdústria
O setor secundário já tem vários exemplos 

de boas ações. Há um ano, a Nestlé anunciou a 
iniciativa RE, que repensa todas as operações da 
companhia e envolve parceiros para a promoção 
de atitudes sustentáveis. Mais de R$ 200 milhões 
já foram investidos nessa linha nos últimos três 
anos. Os objetivos: neutralizar o impacto am-
biental nos processos até 2030 e tornar todas as 
embalagens recicláveis ou reutilizáveis até 2025. 
No Brasil, entre 2010 e 2018, houve redução de 
37% no uso de água e de 51% nas emissões de 
GHG, além de zero descarte de resíduos para 
aterros. Foi, ainda, a primeira unidade da Nestlé 
no mundo a alcançar 100% de uso de energia elé-
trica de fontes renováveis. 

A Unilever anunciou que pretende substi-
tuir 100% do carbono derivado dos combustíveis 
fósseis dos seus produtos de limpeza e lavanderia 
para o carbono com fontes renováveis ou reciclá-
veis. Será investido o total de 1 bilhão de euros 

asun: empresa ganha 
certificado de energia 
renovável e desenvolve 
ações para reduzir 
desperdícios

divulgação/asun

em pesquisas e desenvolvimento para o progra-
ma “Futuro Limpo”. A empresa tem como meta 
zerar a emissão líquida dos seus produtos até 
2039. A Coca-Cola Brasil pretende substituir to-
das as garrafas de água mineral da marca Crystal 
produzidas a partir de matéria-prima virgem por 
embalagens inteiramente fabricadas com plástico 
reciclado. A companhia também quer chegar a 
2030 coletando e reciclando material equivalente 
a 100% das latas e garrafas vendidas a cada dia.

A Cooperativa Santa Clara completou, em 
outubro, 10 anos de utilização de fontes de 
energia limpa e renovável, o que gerou uma 
redução de 12,8 mil toneladas de CO2. “Entre 
tantas ações realizadas, destacamos a compra de 
energia limpa, porque ela gera grande impacto 
no futuro. A iniciativa contribui com o desen-
volvimento econômico, social e preservação 
dos recursos naturais para as próximas gera-
ções”, explica o diretor administrativo e finan-
ceiro, Alexandre Guerra. 65% de toda energia 
utilizada nas indústrias, centros de distribuição 
e lojas provêm de fontes renováveis e a previsão 
é chegar em 90% até o final de 2021. 

A Ambev confirmou a primeira encomenda 
de 100 caminhões elétricos de entrega urbana para 
a Volkswagen, parte de um projeto para a aquisi-
ção de 1.600 veículos elétricos (35% da frota) até 
2023 pela fabricante de bebidas. A encomenda 
parte de um plano da Ambev para reduzir sua pe-
gada de carbono, que também inclui 48 usinas de 
energia solar em seus centros de distribuição.
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ambev anuncia 
encomenda de 

frota de caminhões 
elétricos que não 

poluem e economizam 
na manutenção

imPostos verdes
No âmbito federal e estadual tramitam proje-

tos de deputados gaúchos (Carlos Gomes e Any 
Ortiz) que incentivam as empresas a reciclar por 
meio de desonerações, linhas de crédito e descon-
tos em impostos. Voltolini vê com bons olhos tais 
iniciativas. “Sou defensor dos impostos verdes, 
prática comum na Europa que realmente ajuda a 
educar pessoas e organizações para melhores prá-
ticas de produção e consumo. São estímulos fis-
cais em prol da adoção de tecnologias e insumos 
mais sustentáveis, e isso serve também ao setor 
de serviços.” Na visão dele, não há mais campo 
para desculpas. “Todos os bancos brasileiros já 
têm cláusula socioambiental com financiamento 
mais barato, até mesmo o BNDES. Todos estão 
preocupados com economia verde. Estamos a fa-
vor da maré”, resume. 

divulgação/Volkswagen

10 ações que seu suPermercado Pode executar

 Gestão de resíduos: crie estações 
de coleta de materiais (plásticos, 
vidros, pilhas, lâmpadas, óleo) e faça 
a destinação correta: recicláveis para 
empresas que os reaproveitam (como 
a Juntapel e a Ciclus), orgânicos para 
compostagem, rejeitos para aterros.

 Redução de desperdícios: faça 
doações de FLV com aparência 
ruim para a venda, mas bons para o 
consumo, e calcule bem demanda para 
não ter quebras.

 Eficiência energética: há diversas 
alternativas possíveis para reduzir 
o gasto de energia nas operações. 
Encontre a que melhor atende sua 
empresa.

 Oferecimento de sacolas retornáveis: 
é uma prática disseminada em várias 
redes gaúchas e brasileiras, diminuindo 
o uso da versão em plástico.

 Bem-estar animal: valorize indústrias 
que mantenham suas criações de 
animais para abate livres de maus 
tratos, desconforto, doenças e fome.

 Regras para fornecedores: tenha 
um documento que mostre seus 
padrões relacionados a direitos 
humanos, jornada de trabalho, 
saúde, segurança e respeito ao  
meio ambiente.

 Auditorias sociais: se puder, avalie 
as condições dos fabricantes para 
verificar cumprimentos de normas 
de condições de trabalho e outros 
requisitos. Pesquisas na internet 
podem ajudar na análise de conduta 
ambiental e triagem.

 Campanhas sociais: engaje a 
comunidade e os colaboradores 
em ações de solidariedade e 
responsabilidade social.

 Política de diversidade na 
equipe: combata todos os tipos de 
discriminação e valorize uma equipe 
com pessoas de diferentes raças, 
crenças, gêneros, nacionalidades.

 Gestão integrada e transparência: 
divulgue relatórios de suas atividades 
e resultados.
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Estratégias para preparar campanhas e ofertas 
voltadas a grupos específicos de consumidores 

geram maior conversão e faturamento 

Segmentar é vender maiS
ma estratégia de segmentação de clientes tem 
mais chances de alcançar bons resultados. Tra-
ta-se de uma das melhores opções para em-
presas que buscam aumentar seus ganhos. Se-
parar os consumidores em grupos, conforme 
suas preferências de compra, possibilita que 
a comunicação seja feita de uma forma mais 
personalizada. Os supermercados estão habi-
tuados a colocar em prática ações com grande 
impacto para atrair clientes, como a distribui-
ção de encartes, carros de som ou comerciais. 
Porém, as evoluções tecnológicas trouxeram 
métodos mais efetivos para isso.

A customização do marketing é feita para 
quem tem mais chances de comprar o pro-
duto, então consequentemente as chances de 

U
uma nova compra são maiores. O primeiro 
passo para começar a segmentar os consumi-
dores e alcançar resultados melhores é criar 
um programa de fidelização que demande dos 
participantes um cadastro completo. Na etapa 
seguinte, você precisa começar a identificar as 
compras desses clientes cadastrados. Serão es-
sas informações que irão servir como base para 
a criação das suas ações de comunicação.

A consultora de negócios do Sebrae-PR, 
Acea Ratcheva, ressalta que a lógica do mer-
cado único perde sentido. “A estratégia de seg-
mentação permite que você encontre clientes 
que estão dispostos a pagar um pouco mais 
por um atendimento mais satisfatório, desde 
que você justifique sua oferta de valor e tenha 
capacidade de gerar vendas”, aconselha. No 
caso dos pequenos estabelecimentos, a estra-
tégia permite que você se concentre em quem 
realmente importa. Em alguns casos, a estrati-
ficação por idade, sexo, endereço e renda não 
é mais suficiente. “O novo jeito de segmen-
tar leva em consideração as crenças, paixões, 
habilidades, interesses que essas pessoas têm. 
O primeiro passo é listar variáveis relevantes e 
relacioná-las para descobrir nichos”, pontua. 

RetoRno sobRe investimento
A startup porto-alegrense S3nd fornece a 

varejistas o know-how necessário para uma 
segmentação de clientes com resultados men-
suráveis. Segundo o CEO Diego Rangel, a 
plataforma está calcada em três pilares: dados, 
comunicação e performance. “Quando chegava 
no cliente para implementar programa de fi-

©iStock.com/jirsak
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Preferências 
de compra 

semelhantes 
podem unir em 

mesmo grupo 
consumidores 

de diversas 
características

A segmentAção de meRcAdo possui diveRsAs vAntAgens. confiRA cinco delAs Aqui:

 Maior conhecimento sobre o cliente: com a 
segmentação, sua empresa consegue ouvir, 
entender e responder melhor seus clientes.  
A fidelização é consequência.

 Possiblidade de se tornar referência: o conhecimento 
das preferências dos clientes permite atendê-los cada 
vez melhor, com ações mais assertivas. O sucesso 
na proposta torna seu estabelecimento referência no 
segmento de atuação, principalmente se não houver 
grandes concorrentes por perto.

 Identificação de necessidades: ao segmentar 
o mercado você pode passar a observar nichos 

até então não visíveis. Isso acontece porque 
você passa a conhecer melhor a demanda do seu 
público e pode perceber novas necessidades e 
desejos, muitas vezes pequenos e específicos, mas 
altamente rentáveis.

 Redução de gastos: é possível economizar custos 
na otimização de impressão de folhetos, tempo, 
pessoas e assim por diante.

 Assertividade no marketing: eliminando o perfil 
de consumidores que sua empresa não atende, 
os resultados de seus esforços de marketing 
provavelmente serão maiores e mais lucrativos. 

delização, sempre havia problema anterior que 
era consolidar essa comunicação na ponta. Não 
adianta disparar e-mails ou fazer encartes sem 
saber se o material teve aceitação, sem metrifi-
car isso, provando que dá retorno”, explica. 

A empresa primeiro testa se os e-mails e 
telefones cadastrados na base são válidos, de-

pois começa a divisão, desde o nível mais su-
perficial (gênero, idade, localização) quanto 
ao nível mais profundo, com análises da cesta 
de compras. O trabalho conta com auxílio de 
Inteligência Artificial e mapeia outros clientes 
em potencial também a partir da lista original. 
“Conhecendo o comportamento de consumo 
de uma grande parcela de consumidores, pode-
mos ir aos fornecedores, oferecer essa carteira 
e promover ações de venda, desde que a indús-
tria banque os custos da comunicação”, diz. 
Em troca, ela recebe de volta todos os dados 
da campanha: quantas pessoas atingiu, suas ca-
racterísticas, reações e quantas compras gerou. 
Isso fortalece a relação entre os elos da cadeia. 

A comunicação, unificada para as redes 
de lojas, é feita por SMS, WhatsApp, e-mails, 
Messenger ou webchat. A melhora na perfor-
mance de comunicação pode chegar a 250%, 
congregando programa de pontuação, back 
office financeiro, vendas e entregas. “Nosso 
objetivo é provar o retorno sobre investimen-
to na operação, porque a principal resistência 
que enfrentamos é o preço. Prestamos serviço 
de ponta a ponta, entendendo quais canais o 
cliente quer usar, construímos a estrutura de 
atendimento digital e depois acompanhamos 
as estratégias junto com o supermercadista 
para que ele tire o melhor proveito”, relata.

©iStock.com/scyther5
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Atenção com
os clientes 

pós trabalhar como vendedor por três anos nas 
Lojas Quero-Quero, Edomenio José Horn 
decidiu ter um negócio próprio de caráter fa-
miliar. Em 1986 abriu um minimercado junto 
com a esposa Josefina Horn nas periferias de 
São Paulo das Missões, município com cerca 
de 6 mil habitantes. Começaram com secos e 
molhados e uma repartição com alguns pro-
dutos de agropecuária. O espaço contava com 
75 m² e trabalhavam Edomenio, sua esposa e 
um aprendiz. Foram para o Centro da cida-
de nos anos 1990, onde começou a empresa 
Horn Comércio de Alimentos Ltda, o Su-
per Horn. “Tínhamos um espaço de 150 m² 
de loja e depósito. Também continuamos o 
ramo de mercado e agropecuária”, lembra o 
proprietário. 

Atualmente, o supermercado possui 550 
m² de área de vendas e três check-outs. Há em 
torno de 2 mil itens e 11 funcionários. O fi-
lho do casal, Franciel, auxilia no empreendi-
mento, com o setor de Compras e no cálculo 
de faturamento. Na análise de Edomenio, o 

principal desafio para uma loja no autosser-
viço é a concorrência dentro do ramo. “Há 
muitos supermercados aqui nas redondezas, 
então o nosso desafio é conseguir avançar.” 

Em 2008, a loja ingressou na Rede CNS. 
“Muitos produtos a rede compra junto às indús-
trias e repassa para os afilhados, pelo preço de 
custo”, explica Edomenio. Um dos diferenciais 
do negócio, segundo ele, é o atendimento. “O 
pessoal do caixa chama o cliente pelo nome e 
cada caixa tem um empacotador. A mercadoria é 
entregue dentro do carro. Como é interior, nós 
levamos na casa, sem cobrança de frete. Isso é 
um diferencial que faz com que a gente cresça.”

Mesmo diante do momento conturbado 
atual, Edomenio acredita que, para o final 
do ano, o movimento não irá ser inferior ao 
do ano passado. “O ramo de supermercado  
foi menos afetado por essa pandemia do que 
outros setores.” A perspectiva para futuro no 
médio prazo é se manter. “Hoje a situação 
não está para fazer planos. Crescendo 2%, 3% 
do ano é o suficiente”, conclui.

A

Fotografias Schnorr./Divulgação

Qualidade do atendimento 
e entrega gratuita de 

mercadorias são alguns 
dos diferenciais do 

Super Horn



LAVA-ROUPAS
AQUAFAST

AMACIANTE
CONCENTRADO 

AQUAFAST

NOVA LINHA 
SPORTS

 Tratamento especial para roupas esportivas.
Tecnologia de bloqueio a odores intensos.

aquafast.com.br...
...
...
...
...
...
.

Neste momento econômico, em que o consumidor necessita de marcas con�áveis e acessíveis, 
a Aquafast desponta como uma excelente opção. A linha Sports é um exemplo disso, 

porque nasceu para ser campeã de vendas e satisfação. Leve Aquafast para seu ponto de venda 
e descubra por que estamos liderando a faixa intermediária do mercado, 

aliando uma percepção de qualidade de marca nacional a um preço de marca regional.
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Evento virtual semanal conta com a  
participação de dezenas de

supermercadistas através da plataforma Zoom 

DiversiDaDe De
lançamentos

Agas continua oportunizando negócios entre 
supermercadistas e fornecedores do setor su-
permercadista do Estado. É por meio do pro-
jeto Expolive, que ocorre todas as terças-feiras, 
realizado pela plataforma de vídeo-chamada 
Zoom. Em formato de bate-papo, são aborda-
das as histórias das empresas, exposição de no-
vidades e lançamentos, além da apresentação de 
produtos para dezenas de varejistas.

A Cooperativa Santa Clara, de Carlos Bar-
bosa, apresentou um pouco de sua história ini-
ciada em 1911 e alguns números da amplitude 
do mercado de lácteos. O gerente nacional de 
vendas da Santa Clara, Tomás Zili, agradeceu 
a oportunidade de apresentar novidades num 
momento de transformação de consumo. A in-
dústria está lançando novos sabores de Temper 
Cheese, o queijo Meia Cura e novas versões do 
queijo Gouda, entre outros. Os ganhadores do 
sorteio da cesta de produtos da Santa Clara no 
final do encontro virtual foram Adriano Braz, 
do Righi Supermercados, Jorge Cappellari, do 
Center Shop, e Diego Lazie, do Supermerca-
do Guanabara.

Tiago Bandeira, gerente de Vendas da 
Fröhlich, participou da Expolive em 15 de se-
tembro. Ele compartilhou a estrutura da em-
presa de Ivoti e apresentou as marcas próprias, 
Fritz&Frida, Frily e Frilar. Os lançamentos 
mostrados foram: Massa Pronta para Tapioca, 
Mistura para Bolo, Amendoim Cru sem Pele, 

A
Massa Caseira Ninho e Ketchup e Mostar-
da Premium. “Somos uma empresa familiar 
que trabalha com muita simplicidade e inte-
gração com os setores”, ressaltou. Ao final do 
encontro online, foi sorteado o kit gaúcho da 
Fröhlich e o ganhador foi Jader Gazzoni, do 
Supermercado Gazzoni, que também teve a 
oportunidade de escolher uma instituição be-
neficente para receber a doação de 500 kg de 
alimentos Frtiz&Frida. Ele optou pela Apae do 
município de Casca.

A M. Dias Branco, sediada em Eusébio 
(CE), conversou com os varejistas gaúchos no 
dia 22 de setembro. A gerente de Marketing, 
Karen Dall Alba, mostrou o plano das marcas 
Piraquê e Isabela para o último período do 
ano. Entre os lançamentos apresentados da Pi-
raquê estavam Salgadinho Gergelim, Cookies 
Maltado Coberto e Cristal. De Isabela foram 
Fominhas, Cristal 150g e pack de torradas. 
Também foram expostas as campanhas junto 
aos consumidores. Karen agradeceu a Agas 
pela iniciativa. “Preparamos essas ações, espe-
ro que ajude vocês nesse fechamento de ano. 
Estamos aqui à disposição no que precisar”, 
declarou.  

InvestImentos em alta
O Moinho do Nordeste se apresentou no 

dia 29 de setembro. O gerente nacional Lean-
dro Martins de Souza expôs um painel com a 
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história, a cultura e as operações da companhia. 
“Vemos nesse ano de Covid-19 e crise, as em-
presas reduzindo o quadro, fazendo demissões, 
e o Moinho do Nordeste está na contramão. 
Aumentamos a estrutura. Criamos uma estru-
tura nacional. Aumentamos também as super-
visões”, revelou. Entre as novidades, figuraram 
a campanha promocional Você ganha todo dia 
com Nordeste, o novo site da empresa e os lan-
çamentos de produtos Farinha Borgonha 1kg, 
Mistura para Pão Caseiro 1kg e nova linha de 
massas. Foram sorteadas duas fritadeiras e os 
ganhadores foram Adriano Braz, do Righi Su-
permercados, e Arlei Karpinski, do Karpinski 
Supermercado. 

A GreenYellow, empresa francesa, foi a par-
ticipante no dia 6 de outubro. O diretor comer-
cial, Marcelo Varlese, apresentou a companhia, 
falou sobre o impacto da energia elétrica den-
tro do varejo alimentar e como a Green Yellow 
vem ajudando seus clientes supermercadistas a 
serem competitivos e fazerem a transição ener-
gética. “Queremos que o varejista foque nas 
vendas enquanto nós focamos na eficiência do 
uso da energia elétrica, reduzindo consumo”, 
explicou. Após, ocorreu o sorteio de um estudo 
de viabilidade de uma loja e uma demonstra-
ção de um mês da solução digital ofertados pela 
GreenYellow. Os ganhadores foram Bruno de 
Jesus dos Santos, do Super da Praia, e Marili 
Mombach Friedrich, do Super Mombach. 

O dia 13 de outubro marcou a vez da In-
dustrial Boituva, de Novo Hamburgo, oferecer 
oportunidades de negócios. O gerente comer-
cial e de Marketing, Nelson Moraes Hoefel, 
comentou sobre o mercado das bebidas alco-
ólicas e apresentou os principais produtos da 
empresa. O lançamento do Gin Walesa foi um 
dos destaques. “Aproveitamos o nome da Wale-
sa, que já é conhecido e tem bastante tempo no 
mercado. Começamos em setembro a comer-
cializá-los”, disse. No final do evento foram 
sorteados dez kits com produtos das marcas 
Boituva para Virlei Noé Sodré, do Supermer-
cado Guanabara, Manuel Ademir Pereira, do 
Super Guarapari, Adriano Braz, do Righi Su-
permercados, Jacinto Machado, do Superma-
go, Alice Prado, do Comercial Buffon, Alceu 

Santa Clara: 
linha de 

laticínios 
ampla com 

lançamentos 
constantes

M.Dias 
Branco: 

novidades 
em biscoitos 

em marcas 
famosas

Fröhlich: 
empresa 
familiar atua 
em diversas 
categorias

Moinho do 
Nordeste: 
investimentos 
mesmo 
durante a 
pandemia
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Maggi Borges, do Supermercados Borges, 
Jader Prado, da Comercial Schwerz, Odilon 
Penteado, da Rede Super Útil, Jeferson Oli-
veira, do Supermercado Guanabara, e Raquel 
Beltrame, do Supermercado Beltrame.

marcas do pIoneIrIsmo
Grégori Bigolin Tormen, presidente da 

Claramax Papéis, encontrou-se online com os 
supermercadistas no dia 27 de outubro. A em-
presa se destaca por ser a primeira fabricante de 
folha dupla e papel toalha do Rio Grande do 
Sul. “Todo papel higiênico folha dupla e toalha 
de cozinha fabricados aqui antes de 2010 vinha 
de fora do Estado, gerava impostos e empre-
gos lá. Nós iniciamos esse ciclo, que é muito 
importante”, contou. O presidente mostrou os 
principais produtos, o lançamento do Guarda-
napo Florax Premium e lançou na live o papel 
higiênico Clara Folha Dupla 32 rolos. Ao final, 
foram sorteados dez kits de produtos da Cla-
ramax para Robinson Romero, do Super Útil, 
Jader Gazzoni, do Supermercado Gazzoni, 
Roger Canali, do Super Apolo, Anderson Vi-
nícius Alves Natel, da Rede Vivo, Luiz Antonio 
Oliveira, da Cerealista Oliveira Ltda, Francie-
li Luz, dos Supermercados Nicolini, Joaquim 
Artur de Souza Soares, do Supermercado Gua-
nabara, Adriano Braz, do Righi Supermerca-
dos, e Alceu Maggi Borges, do Supermercado 
Borges. O último ganhador, Davi Treichel, do 
Atacado Treichel, irá escolher uma instituição 
de sua cidade para a Claramax doar R$ 1 mil 
em compras. 

A Agrodanieli, de Tapejara, promoveu um 
happy hour para convidados no dia 29 de ou-
tubro. Os diretores da Agas receberam uma 
cesta de produtos da empresa previamente. 
Na ocasião, o gerente comercial José Júnior 
Cabral relatou o pioneirismo das bandejas de 
carne de frango com ômega 3. “Temos incu-
batório e fábrica de ração, somos detentores 
de toda a cadeia do processo e abatemos 200 
mil aves por dia”, contou. A indústria ainda 
convidou a chef de cozinha Amanda Grezzana 
para preparar um vídeo com uma receita de 
Confit de Coxa de Frango exclusiva para os 
supermercadistas.

GreenYellow: 
economia 
energética 
para clientes 
supermercadistas

Claramax: 
produção 
gaúcha de 
papéis de 
qualidade

Boituva: 
aposta em 

bebidas 
alcoólicas 

para 
momentos  

de lazer

Agrodanieli: 
primeiro 

frango com 
ômega 3 do 

mercado



Desejamos a todos um Feliz Natal
e próspero Ano Novo!

A AGAS estará em recesso a partir do dia 22 de dezembro.
Retornaremos as atividades dia 04 de janeiro

Desejamos a todos um Feliz Natal

Portal Agas
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O coco está na composição de muitos produtos  
e têm ganhado atenção especial da indústria  

em lançamentos diferenciados

AlternAtivA sAudável
e nutritivA

s produtos à base de coco têm ocupado cada vez 
mais as gôndolas dos supermercados, se tornan-
do alternativa para quem busca uma alimenta-
ção saudável e cientificamente comprovada, 
nutritiva. O coco está cada vez mais presente 
não apenas em itens alimentícios, mas também 
cosméticos, de limpeza e até mesmo em pro-
dutos voltados a outras finalidades. O cultivo 
brasileiro dos coqueiros se destina principal-
mente à produção de coco seco in natura, coco 
ralado, leite de coco e água de coco. A cada dia, 
no entanto, surgem lançamentos que incluem 
o coco em sua composição. Além disso, as fa-
cilidades decorrentes das variadas formas de 
apresentação desses produtos nas prateleiras ao 

O
longo de todo ano, têm promovido o aumento 
do consumo. 

Conforme dados do Agrostat – Estatísticas 
de Comércio Exterior do Agronegócio Brasi-
leiro, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), os principais produ-
tos transacionados hoje pelo Brasil são o coco 
ralado, com o nome comercial de “Cocos, 
frescos, secos e dessecados”, óleo de coco, co-
mercializado nas nomenclaturas “Óleo de coco 
ou óleo de copra, em bruto” e a água de coco, 
comercializada na nomenclatura Água de coco 
(Cocos nucifera). 

De acordo com o Mapa, em 2019, o saldo 
da balança comercial nacional dos derivados do 
coco foi de R$ 2,83 milhões. Comparando-se o 
primeiro semestre de 2020 com o mesmo pe-
ríodo de 2019, devido à desvalorização do real 
frente ao dólar, o volume exportado cresceu 
9% e o importado caiu 12,7%, elevando 57,6% 
do saldo, neste ano. No primeiro semestre de 
2020, o coco ralado teve queda de 21,5% do va-
lor importado e a água de coco de maior con-
centração, 54,5% de suas importações; do outro 
lado, há superávit com a água de coco de me-
nor concentração. Assim, o grande volume de 
importação de coco ralado pelo Brasil se deve, 
principalmente, ao menor preço cobrado pelos 
fornecedores internacionais, mas também ao 
aumento do leque de derivados do coco. Em 
2019, enquanto a média do preço das importa-
ções foi US$ 1,37/kg, o preço cobrado pelas ex-

©iStock.com/ChamilleWhite
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portações foi de US$ 2,18/kg. Nesse semestre, 
porém, em função do agravamento dos pro-
blemas econômicos por causa da pandemia, as 
importações caíram, mesmo com o preço tendo 
diminuído para US$ 1,27/kg. 

Árvore da vida
O coqueiro – de nome científico Cocos 

nucifera Linn ou Cocos nucifera L. – é uma das 
palmeiras mais úteis do mundo, sendo deno-
minada como “árvore da vida”. No Brasil, foi 
introduzido primeiramente na Bahia, receben-
do a denominação de coco-da-baía, e se expan-
diu inicialmente pelo litoral nordestino, onde 
se encontram os principais produtores nacio-
nais: Bahia, Sergipe e Ceará. Depois, foi dis-
seminado por quase todo o país, com exceção 
dos estados do Amapá, Distrito Federal, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

Sua origem é fonte de controvérsia entre os 
pesquisadores. A hipótese mais aceita é que o co-
queiro seja originário do Sudeste Asiático, entre 
os oceanos Índico e Pacífico, tendo dali se disse-
minado, a princípio sendo levado por correntes 
marítimas, e depois por navegadores e coloniza-
dores. Existem evidências históricas de que não 
existiam coqueiros no Brasil em 1550. Em 1553 
o coqueiro chamado “gigante” foi introduzido 
pelos portugueses no estado da Bahia, proceden-
te nas ilhas de Cabo Verde. Já o coqueiro anão 
chegou ao Brasil somente no ano de 1925. 

variedades
Há três principais tipos de coqueiros: Gi-

gante, também chamado de Coqueiro da Praia, 
Coqueiro Anão (verde, vermelho e amarelo) e 
Coqueiro Híbrido, também chamado de Anão-
Gigante. Os frutos do coqueiro Gigante produ-
zem copra, que é polpa oleaginosa da amêndoa 
do coco-da-baía, seca e preparada para dela se 
extraírem óleo, glicerina e manteiga de coco, 
entre outros. Eles são destinados principalmen-
te à indústria do coco ralado e derivados. Os 
frutos do coqueiro Anão, principalmente do 
Anão-Verde, são usados para consumo de água 
de coco. Os coqueiros híbridos produzem fru-
tos que atendem especificações tanto da indús-
tria de coco seco, quanto à de água de coco, com 

O Brasil é o quinto 
maior produtor de 
coco do mundo, 
com a participação 
de 4,5% do total

©iStock.com/alfribeiro

vantagens em relação à variedade gigante em 
precocidade e maior produção de copra e maior 
quantidade de água com quantidade similar em 
relação à variedade anã. No Brasil, somente os 
frutos que não servem para estas finalidades são 
usados para extração de óleo.

A cultura do coqueiro representa importan-
te fonte de renda nos países de clima tropical 
onde é cultivado. Segundo dados do Departa-
mento de Agricultura dos EUA (USDA), a pro-
dução mundial de coco, estimada para 63,6 mi-
lhões de toneladas em 2020, continua bastante 
concentrada em três países: Indonésia (30,1%), 
Filipinas (24,7%) e Índia (19,0%). 

O Brasil é o quinto maior produtor de coco 
do mundo, com a participação de 4,5% do total 
mundial, após Sri Lanka. Ao longo dessa última 
década, o crescimento anual da atividade foi de 
0,8% da área colhida e 0,1% da produção mun-
dial de coco, denotando certa estabilidade, ape-
sar de variadas adversidades enfrentadas pelos 
plantios durante esse período, resultando em 
queda de 0,7% da produtividade. O desempe-
nho da produção tem-se mantido praticamente 
estável nestes cinco últimos biênios (2016/17 a 
2020/21), com um crescimento de 0,9% a.a. 

No mercado mundial, o fruto do coqueiro é 
destinado principalmente à produção de copra, 
por ser a forma mais fácil de aproveitamento do 
fruto, muitas vezes desidratado ao sol. Entre-
tanto, a grande e constante quantidade de resí-
duos gerada também passou a ser aproveitada. 
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Países como Sri Lanka e Índia já fazem grande 
aproveitamento da casca do coco seco para a 
produção de fibra longa e substrato em pó, com 
variadas utilizações. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a previsão para 
2020 é de que a área colhida de coco-da-baía no 
Brasil chegue a 223 mil hectares com produ-
ção de 1,95 bilhão de frutos. A região Nordeste 
continua sendo a maior produtora, com 81,3% 
da área e 71,2% da produção nacional. Posição 
que foi conquistada desde a introdução dos pri-
meiros plantios em seu litoral e que ainda vem 
se mantendo. Contudo, se as previsões se con-
cretizarem, sua participação sobre a área colhida 
e a produção nacional passará a 76,1% e a 65%, 
respectivamente, em 2020.

além da Água de coco

©iStock.com/iprogressman

Fruto tem uso 
também na indústria 

cosmética com 
hidratantes para a 

pele e cabelos

Conheça produtos inovadores à base de 
coco que estão surgindo no mercado: 

 Açúcar de coco – É uma ótima opção de 
adoçante para substituir o açúcar refinado, 
porque é natural e sustentável. O açúcar 
de coco não é processado, preservando 
assim as suas propriedades naturais. Di-
ferentemente do açúcar refinado, ele não 
oferece apenas “calorias vazias”, já que 
contém boas quantidades de minerais, 
como potássio, magnésio, ferro, zinco e 
vitaminas do complexo B (B1, B2, B3 e B6). 

 Coco aminos (shoyu de coco) – Super 
versátil na cozinha, tem sabor similar ao 
molho de soja (shoyu), sendo um ótimo 
substituto. Além de uma excelente alter-
nativa para as dietas sem glúten, sem 
soja e sem lactose.

 Chips de coco – Aperitivo saudável e 
rico em nutrientes.

 Farinha de coco sem casca – Com sa-
bor leve e refinado, pode ser utilizada em 

sucos, iogurtes, frutas, shakes e também 
no preparo de bolos, biscoitos ou tortas. 

 Farinha de coco integral – Para o  
preparo de bolos, tortas ou biscoitos.  
A versão integral possui maior concen-
tração de fibras. 

 Leite de coco – Além da tradicional 
versão para preparos culinários, agora 
também existe uma versão pronta para 
beber. Ambos são deliciosos e ricos 
em nutrientes.

 Leite de coco em pó – É um ingre-
diente alimentício que contém o leite do 
coco e maltodextrina, sem uso de outros 
aditivos ou conservantes. Possui níveis 
significativos de vitamina C, vitaminas do 
complexo B, minerais e argininas, além 
de ser rico em potássio.

 Leite condensado de coco – Alternativa 
vegana ao leite condensado comum do 
supermercado. Zero lactose, zero glúten, 
zero proteína do leite e 100% vegano.

Fonte: Zona Cerealista
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CLARAMAX

PAPEL HIGIÊNICO EM 
NOVO FORMATO
A linha doméstica Clara complementa seu portfólio 
com o lançamento do Clara Folha Dupla 32 rolos. A 
novidade busca oferecer praticidade e facilidade nas 
idas ao supermercado. O papel higiênico Clara Folha 
Dupla já conta com os formatos 4, 12, 16 e 24 rolos, 
além do folha tripla nos formatos 4 e 12 rolos.
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AURORA ALIMENTOS

NOVIDADE EM PESCADOS
A linha de pescados Aurora conta agora com Filé de 
Tilápia, além da Posta de Tilápia, em diversos pesos de 
embalagens, facilitando a venda em diferentes canais. 
Os produtos são embalados para a venda com peso fixo 
e exposição direta no PDV, evitando retrabalho e mão de 
obra adicional. Todos os itens são congelados individual-
mente com a tecnologia IQF (Individually Quick Frozen), 
que permite descongelar apenas uma porção do pacote.

Divulgação/Aurora Alimentos

ISABELA E PIRAQUÊ

BISCOITOS DE NOVOS SABORES
A Piraquê apresenta o biscoito de Leite Maltado 
coberto, em pacotes de 80g. A marca também lança 
Piraquê Cristal, em pacotes de 150g. Em versões 
tradicional e integral, outra novidade é o Personal Cra-
ckers, em embalagens de 138g. Há ainda duas novas 
versões dos Cookies, em embalagens de 60g e 40g. 
A Isabela anuncia a volta do Biscoito Fominhas, nos 
sabores chocolate, morango, chocolate com moran-
go e pêssego, em embalagens de 130g.

Divulgação/Isabela e Piraquê

MONSTER ENERGY

BEBIDA DE PERFORMANCE
De olho no crescente público focado no estilo de vida 
saudável e ativo, a bebida de performance Reign Total 
Body Fuel desembarca no Brasil. Classificada como su-
plemento alimen-
tar líquido, traz 
uma combinação 
de aminoácidos, 
enzimas, cafeína 
natural, vitaminas 
e eletrólitos. Tudo 
isso com zero 
açúcares, zero 
gordura e sem 
glúten. A distribui-
ção é feita pela 
Coca-Cola.

Divulgação/Monster
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BOITUVA

EXPANSÃO DE PORTFÓLIO
A Industrial Boituva, fabricante de bebidas com sede em Novo 
Hamburgo, expandiu seu portfólio na categoria de destilados e 
álcool. Seu mais recente lançamento foi o Gin Walesa, bebida 
em alta no mercado. Já na linha de álcool, foram criadas as 
fragrâncias de 
Canela, Eucalipto 
e Lavanda, nas 
embalagens de 
1 litro, além do 
recipiente de 
5 kg de álcool 
gel para as 
mãos, com aro-
ma aloe vera.

CAMNPAL

CINCO LANÇAMENTOS
O mix de produtos Bella Dica da Camnpal apre-
senta novidades. São cinco novos itens lançados 
recentemente: Massa pronta para Tapioca, Farofa 
pronta Tradicional, Farofa pronta Bacon, Polvilho 
Doce e Polvilho Azedo. Todos os produtos são 
apresentados em embalagens de 500g e comple-
mentam o já variado portfólio da marca.

NEUGEBAUER

LINHA COM NOVA
IDENTIDADE VISUAL 
A marca 1891, que homenageia o ano de fundação 
da Neugebauer e é uma das mais tradicionais em 
seu portfólio, apresenta sua nova identidade visual 
ao mercado. Outra novidade da marca está no 
aumento do teor de cacau para 55% nos sabores 
Avelã e Damasco, oferecendo aos consumidores 
uma experiência ainda mais sofisticada e marcante, 
com a combinação do intenso sabor do cacau.
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AGRODANIELI

ALIMENTO MAIS SAUDÁVEL 
Chega ao mercado o único frango com Ômega 3 do 
Brasil, na linha ProVitta da Agrodanieli. Além da inova-
ção que contribui para uma alimentação mais saudá-
vel, os produtos são conservados em embalagens 
herméticas e invioláveis, que preservam a qualidade 
da carne e oferecem total segurança alimentar, além 
de ter um QR-Code de rastreabilidade. 

Divulgação/Agrodanieli
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MILI

TEXTURA AVELUDADA
O novo papel higiênico Mili Prime Comfort Folha 
Tripla chega ao mercado com textura aveludada que 
remete ao toque do algodão, fragrância de flor de 
lótus suave e desenho (gofrado) em formato de flor. 
O produto está disponível ao consumidor nas emba-
lagens de 4 e 12 rolos.

NESTLÉ

LEITE MOÇA SEM LACTOSE
A nova versão do Leite Moça atende a um pedido de 
consumidores, já que 35% da população brasileira é 
intolerante à lactose. A novidade chega para comple-
mentar o portfólio da marca, que conta com a versão 
integral original desde 1921 na latinha. O lançamento 
encontra-se disponível na versão caixinha de 395g.

COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI

BRINDE SEM ÁLCOOL
Quem não pode ou não quer ingerir álcool durante os 
brindes agora conta com uma nova opção. 
A Coopera-
tiva Vinícola 
Garibaldi está 
lançando o 
Espumante 
Garibaldi Ice 
na versão 
zero álcool. 
O diferencial 
é que o novo 
rótulo traz 
uma versão 
depurada da 
bebida, sem 
fermentação, 
o que garante 
a inexistência 
da substância.

Divulgação/Cooperativa Vinícola Garibaldi
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FRÖHLICH

NOVIDADES NA PRAÇA
Apesar de todas as adversidades, a Fritz & Frida mo-
vimentou-se para aproveitar oportunidades. A marca 
gaúcha lançou cinco novos produtos no mercado e 
ainda projeta mais 3 até o final do ano. Os lançamentos 
são a Massa Pronta para Tapioca, dois novos sabores 
de Mistura para Bolo (Aipim e Milho), Amendoim Cru 
sem Pele e Massa Talharim Ninho.
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perfil do varejo (Porto Balanças)

crescimento acelerado
Porto Balanças completou cinco anos de exis-
tência, mas já abriu sua primeira filial e continua 
crescendo. A empresa, que fornece um combo 
de serviços integrados à venda de equipamentos 
para pesagem, nasceu em Porto Alegre e atende 
clientes em toda a Região Metropolitana, bem 
como na Serra, Vale do Paranhana e Vale do 
Taquari. Se, no início, contava com apenas um 
funcionário, hoje já são 10 em uma sede maior 
e mais bem estruturada.

“Eu trabalho neste segmento há 15 anos, co-
mecei como funcionário da Saturno, em Canoas. 
Depois abri empresa com sócio em Novo Ham-
burgo e durante 10 anos estivemos juntos. Em se-
guida, vim para a capital gaúcha e dei princípio a 
um novo negócio”, conta o proprietário e diretor, 
Eliano de Melo Alexandre. A primeira loja nasceu 
com clientes na carteira em virtude disso tudo. 
Desde agosto, a companhia conta com uma filial 
dentro do Ceasa. “Como nosso foco é o varejo, 
resolvemos investir ali para facilitar a vida de nos-
sos clientes, pois muitos deles fazem compras ali e 
vêm de longe. A experiência está sendo muito boa, 
com resultado dentro do esperado e boa captação 
de novos compradores”, diz Andrade.

Para supermercados, o negócio oferece não 
apenas diversos tipos de balanças, como ajuda 
nas escolhas desde o planejamento de uma loja 
nova, instalação de equipamento, treinamento 

de equipe local e realização de manutenção pre-
ventiva. O foco é a prestação de serviço continu-
ado por meio de contrato. Aproveitando-se de 
um mercado aquecido, a Porto Balanças cresceu 
40% em relação ao ano passado e até o final do 
ano estará presente na inauguração de 13 novas 
unidades do autosserviço. 

“Se as redes crescem, nós vamos junto. Que-
remos que as empresas do ramo reconheçam 
que fornecemos soluções a seus problemas, não 
somente uma venda simples”, explica. A com-
panhia já trabalha com balanças de autoaten-
dimento, TVs integradas com balanças e tabela 
de preços, integração de lojas. “Estamos imple-
mentando software para que um supermercado 
com dez filiais tenha todo sistema de alteração de 
preço num lugar só, centralizando a operação na 
matriz, minimizando erros”, relata o diretor.

Com o aumento da estrutura, a Porto Balan-
ças também trabalha melhor o seu marketing, 
com empresa terceirizada dirigindo a comunica-
ção nas redes sociais e demais mídias eletrôni-
cas. “Além disso, temos uma parceria forte com 
a Agas, que nos dá muita visibilidade, seja pela 
participação nos eventos ou pela publicidade na 
revista”, reconhece. Para 2021, a empresa plane-
ja aumentar o número de filiais para estar mais 
próxima dos clientes, ampliando da mesma for-
ma seus serviços.

A

Empresa de Porto 
Alegre fornece 

equipamentos para 
o varejo, crescendo 

em estrutura e 
abrangência

Divulgação/Porto Balanças
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Assessoria em redução de custos operacionais

 

Redução do tempo de parada

Redução do desgaste de partes e peças
a
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Prazos 
de 
vigência

a norma entrará em 
vigor 24 meses após 
a sua publicação 
(9/10/2020). as 
empresas de menor 
porte têm um prazo 
adicional de 12 meses 
para adequação dos 
produtos. Bebidas 
não alcoólicas 
em embalagens 
retornáveis têm até 
36 meses após a 
entrada em vigor para 
adequação. a anvisa 
ressaltou que os 

produtos fabricados antes da norma entrar 
em vigor poderão ser comercializados até 
o fim do prazo de validade.

a resolução nº 429/2020 da anvisa 
pretende melhorar a clareza das 
informações nutricionais nos rótulos 
dos alimentos e auxiliar o consumidor a 
realizar escolhas mais conscientes  

clareza e legiBilidade
 a diretoria da colegiada da anvisa (dicol) aprovou 
por unanimidade, no dia 7 de outubro, a nova norma 

sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados. a medida 
melhora a clareza e a legibilidade das informações nutricionais 
presentes no rótulo dos alimentos e visa a auxiliar o consumidor 
a realizar escolhas alimentares mais conscientes. a novidade 
estabelece mudanças na tabela de informação nutricional e nas 
alegações nutricionais, além de inovar ao adotar a rotulagem 
nutricional frontal. 

©iStock.com/goran13

contraste 
Para leitura
a primeira alteração da tabela 

de informação nutricional é que ela 
passará a ter apenas letras pretas e 
fundo branco e sofrerão um aumento 
de tamanho – corpo de 6 a 10. o 
objetivo é afastar a possibilidade de 
uso de contrastes que atrapalhem na 
legibilidade das informações.     

ênfase nos 
ingredientes
um retângulo com uma lupa 

deve alertar na parte da frente do rótulo 
dos alimentos se ali há alto teor de 
três nutrientes: açúcares adicionados, 
gorduras saturadas, sódio ou os três. a 
lupa deverá seguir o mesmo padrão das 
informações nutricionais: imagem preta 
em fundo branco. 

novas normas para

rotulagem
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cadê o açúcar?
outra mudança será nas informações 
disponibilizadas na tabela. Passará 

a ser obrigatória a identificação de açúcares 
totais e adicionais, a declaração dos valores 
nutricionais por 100g ou 100ml, para ajudar 
na comparação de produtos e o número de 
porções por embalagem. Haverá ainda a 
atualização dos valores de referência para 
cálculo do percentual de valores diários (%vd). 

alegações nutricionais  
foram propostas ainda alterações nas regras 
atuais para a declaração das alegações 

nutricionais, com o objetivo de evitar contradições com 
a rotulagem nutricional frontal. confira as orientações: 
alegações não podem estar na parte superior do painel 
principal caso o alimento tenha rotulagem nutricional 
frontal. além disso, alimentos com rotulagem frontal 
de açúcar adicionado não podem ter alegações 
para açúcares e açúcares adicionados, assim como 
alimentos com rotulagem frontal de gordura saturada 
não podem ter alegações para gorduras totais, 
saturadas, trans e colesterol. Por fim, alimentos com 
rotulagem frontal de sódio não podem ter alegações 
para sódio ou sal.

Mehrad Vosoughi/canva.com

Diego Castro/Temática

lugar definido
a tabela deverá ficar, em regra, 
próxima da lista de ingredientes 

e em superfície contínua, não sendo 
aceitas quebras. ela não poderá ser 
apresentada em áreas encobertas, 
locais deformados ou regiões de difícil 
visualização. a exceção fica para os 
produtos pequenos (área de rotulagem 
inferior a 100cm²), em que a tabela 
poderá ser apresentada em partes 
encobertas, desde que acessíveis.    
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o veículo das compras
carrinho de compras do supermercado é um 
item indispensável para qualquer consumi-
dor, mesmo para aqueles que vão ao estabele-
cimento fazer compras rápidas. Isso porque o 
equipamento facilita o transporte dos produtos 
e mercadorias, evitando que os clientes carre-
guem peso demais nas cestas ou nas mãos. Por 
isso, é fundamental que eles sejam fáceis de 
transportar e ergonômicos, o que facilita muito 
as atividades de movimentação.

O equipamento é encontrado em diversos 
modelos, como os carros com dupla cesta, com 
cesta única, de capacidade de 200 e 140 litros, e 
os carros de abastecer alto. Com uma grande ca-

O

Os carrinhos de compras precisam
ser resistentes, fáceis de manejar, ter boa 
capacidade e facilidade para rodar no piso

pacidade de carga, o equipamento pode suportar 
mais de 200kg. Sua fabricação exige metais du-
ráveis e resistentes, que oferecem máxima pro-
teção contra intempéries, choques mecânicos, 
impactos e corrosão. Há lojas que utilizam carri-
nhos de plástico de alta durabilidade também. 

Segundo o diretor comercial do Bento Car-
rinhos, Marcelo de Toni, atualmente, o merca-
do para carrinhos está em alta. “Há muitos su-
permercadistas que estão abrindo novas lojas. 
Então, as vendas de agora recuperam os três 
meses do início da pandemia que a gente per-
deu”, comemora. O preço está variando muito, 
por conta da falta do aço. Alguns modelos para 
loja variam de R$ 330 e R$ 450. Outros são 
mais caros, como os utilizados para abastecer o 
mercado ou usados internamente. 

Conforme de Toni, a durabilidade varia de 
acordo com a manutenção e o fabricante. “Um 
carrinho sem manutenção dura cerca de cinco 
anos. Mas se fizer a reforma dele, trocando a 
roda e ajeitando os arames, a vida útil se pro-
longa mais. Carrinhos com arames mais espes-
sos costumam ser mais resistentes”, explica. 

Uma das inovações e lançamento da indús-
tria de Bento Gonçalves, e que de Toni acredita 
ser tendência, são os cabos anatômicos, mais 
largos. As dicas do diretor comercial na hora 
de escolher os carrinhos para compra é olhar o 
modelo, design e a espessura dos arames, que é 
muito variada. “Às vezes uma pessoa vende um 
carrinho mais barato, mas é inferior em qua-
lidade de solda e bitolas de arames. Por isso, 
vai durar menos tempo do que um com uma 
estrutura maior”, explica. 

©iStock.com/Fascinadora
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inovando

LANÇAMENTO

2021

ANATÔMICOSCABOS

PET
CARRINHOS

Carrinhos com
cabos anatômicos
e design diferenciado
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inovando2021

ANATÔMICOS
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Mercado oferece 
opções variáveis em 

formatos e preços 

A criação da porta 
traseira móvel permitiu  
melhor aproveitamento  

de espaço 

©iStock.com/vera petrunina

IntelIgêncIa aplIcada
Em julho, a Amazon apresentou nos Estados 

Unidos um novo carrinho de compras inteligente 
que facilita ainda mais a viagem rápida ao super-
mercado, dispensando os clientes de passarem 
pelo caixa. O equipamento usa uma combinação 
de algoritmos de visão computacional e fusão de 
sensores para identificar itens que o usuário vai le-
var para a casa. Ao sair da loja, os sensores identi-
ficam automaticamente o carrinho e o pagamento 
das compras é processado usando o cartão de cré-
dito da conta do cliente. O recibo é enviado por 
e-mail. O carrinho ainda possui outros recursos, 

incluindo uma tela na parte superior pela qual é 
possível acessar a lista de compras da Alexa (assis-
tente virtual inteligente) para verificar itens e exi-
bir seu subtotal. A tecnologia também conta com 
um scanner de cupons de desconto do cliente.

HIstórIa
O carrinho de supermercado foi inventa-

do em 1937, na cidade de Oklahoma (EUA). 
Sylvan Goldman era proprietário de uma rede 
de supermercados chamada Humpty Dumpty 
e criou o primeiro deles baseado em um pro-
jeto de uma cadeira dobrável de madeira com 
rodas nos pés e uma cesta aramada no lugar do 
assento. A ideia era fazer com que os clientes 
comprassem mais dando a eles facilidade de 
transporte de mercadorias. 

A história conta que,a princípio, a invenção 
foi vista com reservas, pois os homens achavam 
que era algo feminino e as mulheres achavam 
ofensivo, uma cópia aos carrinhos de bebês. Foi 
só com tempo e uso de promotores nas lojas 
que Goldman fez com que o carrinho se tor-
nasse um hábito. O grande sucesso veio mes-
mo quando Orla Watson desenvolveu o encaixe 
dos carrinhos, em 1946. Essa invenção ocorreu 
a partir da porta traseira que balança, e permitiu 
que os carrinhos ocupassem menos espaço.

©iStock.com/805 promo
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om a pandemia, muitas empresas fecharam e al-
gumas reduziram drasticamente seus quadros de 
funcionários. Com isso, o número de candidatos 
aumentou, muitos destes surgiram de outros ni-
chos de mercado em busca de relocação no mer-
cado de trabalho. Neste momento é importante 
estar atento à contratação destes novos profissio-
nais e a dica que passo é: 

Faça uma boa entrevista: busque profissionais 
competentes, trace o perfil que atenderá o que 
a empresa procura e nunca pare de entrevistar. 
Utilize o ambiente online para ganhar tempo em 
achar alguém qualificado. 

Valorize o crescimento destes profissionais: fomente 
as habilidades de cada profissional de forma a en-
gajar e motivar os mesmos neste crescimento.  

Contrate pessoas dinâmicas e proativas: é a tendên-
cia do mercado, pela facilidade de adaptação e alto 
desempenho em trabalho em equipe. 

Invista em treinamentos: qualificar os profissio-
nais é uma forma de ter qualidade no negócio e 
brilho no olhar.

Treine sua equipe: a grande desmotivação dos 
colaboradores gira em papéis não definidos, falta 
de perspectiva e crescimento, descontrole em ho-
rários, não cumprimento de regras trabalhistas e 
alta rotatividade.

Processo de adaptação: depois do recrutamen-
to e da seleção, é de grande importância que 
um profissional passe por processo de adapta-
ção, deixando-o 100% alinhado com a cultura 
da organização.

C

“Valorize o 
crescimento 

destes 
profissionais: 

fomente as 
habilidades de 

cada profissional 
de forma a 

engajar e motivar 
os mesmos neste 

crescimento.”

EliézEr MontEiro,  
Instrutor da Agas, consultor e 

assessor empresarial na área de 
administração de pessoal, gerente 

geral na Meta Assessoria Empresarial

contratação de profissionais
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Controle o custo com horas extras e turnover: o acú-
mulo de horas sem controle pode ser grande pro-
blema para as empresas, como multa por excesso 
de jornada, funcionários desgastados e no limite, 
baixa produção e, consequentemente, rescisão.  

Vistorie processos e tenha controle sobre a jornada: 
empresas que não controlam a jornada de traba-
lho estão mais expostas a passivos trabalhistas. Os 
registros precisam incluir a quantidade de horas 
trabalhadas, abrangendo as horas extras, bem 
como pausas para almoços, períodos de folgas e 
entradas e saídas do local de trabalho. 

Conheça novas modalidades de contratação: o tra-
balho intermitente ou temporário pode ser de 
grande valia nestes momentos de pandemia, pois 
permite trabalhar em dias alternados, sábados, do-
mingos e feriados, conforme a demanda.

Verificar se o profissional está qualificado no eSocial: 
é uma boa dica para evitar dores de cabeça ao con-
tratar. Link: http://consultacadastral.inss.gov.br/
Esocial/pages/index.xhtml.

Tenha um check-list: faça check-list dos docu-
mentos essenciais para admissão. Com isso, o 
processo será mais rápido.

Plano de premiações: a Reforma Trabalhista per-
mitiu às empresas criarem planos de premiação, 
evitando que os valores sejam incorporados ao 
salário, elevando o custo com a alta carga tributá-
ria. A única tributação sobre o prêmio é o IRRF 
(Imposto sobre a Renda Retido na Fonte), caso o 
valor do prêmio somado às demais verbas salariais 
ultrapasse o teto de isenção da tabela.
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Bebidas destiladas oferecem variedade ímpar de 
sabores e valores para passar bons momentos com 

a família e os amigos

Drinques para
celebrações

e acordo com uma pesquisa da Nielsen, o chur-
rasco é a ocasião campeã de consumo de bebi-
das como vodca, cachaça e whisky. A vodca é a 
favorita nas boates. O boteco é o principal local 
de consumo da cachaça. O whisky é mais consu-
mido em casa ou na casa de amigos e é o destila-
do mais consumido para assistir a esportes. Nos 
supermercados, a categoria atrai consumidores 
de diversos perfis graças à grande variedade de 
opções que pode oferecer. Além disso, oferece 
excelentes oportunidades de faturamento pela 
margem de lucro.

O isolamento social provocado pela pan-
demia, junto com o aumento do desemprego, 
provocou um freio no consumo fora do lar, 

D
ocasionando certo crescimento nas compras 
para momentos especiais dentro de casa. O seg-
mento, contudo, sente há quatro anos reflexo 
da crise econômica que assola o país, na análise 
da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe). 
Um aumento na carga tributária para os desti-
lados e a cachaça, com as mudanças no Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) em 2015, 
provocou queda das vendas e estimulou um 
perigoso e nocivo mercado ilegal.

Mas há esperança de crescimento do setor 
no futuro próximo, principalmente porque 
o consumidor das classes AB tem mostrado 
gradativamente maior interesse em novas ex-
periências sensoriais com os produtos. A pos-
sibilidade de acordos bilaterais entre o Brasil e 
outros mercados consumidores também pode 
impulsionar as exportações. Nos supermerca-
dos, pode-se estimular a cultura da coquetelaria 
e da sofisticação, criando um ambiente estimu-
lante para as compras no setor de destilados. De 
acordo com a Abrabe, o mercado caminha para 
a conjugação de elementos: a experiência senso-
rial, aliada à gastronomia (marcada fortemente 
pela harmonização) e enriquecida pelo turismo 
nas localidades de produção das bebidas.

A Europa representa o continente onde o con-
sumo de bebidas alcoólicas é mais acentuado no 
mundo, segundo dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Os países europeus represen-
tam 11 entre as 12 maiores nações consumido-
ras. No caso do consumo de bebidas destiladas, 

©iStock.com/monticello



a Estônia é o maior mercado consumidor, com 
uma taxa superior a 600ml per capita por mês. No 
Brasil, os números giram entre 160 e 240ml men-
sais per capita. A cerveja representa 61% do con-
sumo de bebida alcoólica por aqui. Os destilados 
representam 34%. A vodca e a cachaça estão entre 
os destilados preferidos dos brasileiros. Dados da 
consultoria Euromonitor indicam que o volume 
de vodca vendido no Brasil cresce. A projeção é 
que, até 2022, 70,6 mil litros da bebida sejam ven-
didos por ano.

FalsiFicação é corriqueira
Só em cachaça, o mercado ilegal de bebidas 

alcóolicas movimenta mais de 110 milhões de li-
tros. A cada cinco garrafas de vodca, uma é falsifi-
cada. No caso dos uísques, a taxa é de um a cada 
quatro. Os dados provêm do Instituto Brasileiro 
da Cachaça (Ibrac) em estudo sobre o impacto da 
clandestinidade no setor. A pirataria fez com que 
o Brasil deixasse de arrecadar R$ 10 bilhões em 
impostos em 2017, último ano com dados dispo-
níveis. A alta ocorrência de ilegalidade no setor 
está relacionada a alta carga tributária, que chega 
a 60% — quase o dobro da média nacional, hoje 

em 34%. De acordo com o estudo, o mercado ge-
ral de bebidas no Brasil representa 1,1 bilhão de 
litros de álcool puro — uma métrica que leva em 
consideração o teor alcoólico dos produtos pes-
quisados. Desse total, 14,6% é de bebidas ilícitas, 
considerando falsificação, sonegação, contraban-
do e produção ilegal. Só na produção de cacha-
ça, o número de agentes ilegais é superior a 9 mil 
produtores no país. 

A pandemia de coronavírus também tem 
afetado o valor de marca das companhias do se-
tor de drinques. Segundo relatório Brand Finance 
Alcoholic Drinks 2020, as 500 marcas mais valiosas 
podem perder até US$ 33 bilhões na compara-
ção com sua avaliação no primeiro dia de janeiro. 
“Por um lado, o bloqueio quase global e o fe-
chamento de bares e restaurantes resultaram na 
paralisação das vendas no comércio. As vendas 
off-trade, no entanto, em supermercados e lojas 
de garrafas, aumentaram conforme os consu-
midores passaram a consumir bebidas alcoólicas 
em casa. Ainda não se sabe se esse aumento pode 
compensar a perda e, portanto, como as marcas 
se sairão no próximo ano”, comenta o diretor ad-
ministrativo Richard Haigh.

As vendas off-
trade de bebidas 
alcoólicas 
aumentaram 
durante a pandemia
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conheça as características dos dez principais destilados
As bebidas são destiladas por meio de dois processos diferentes. O primeiro se dá no alambique tradicional e 
mais artesanal, chamado de pot still. Ele é constituído de um tacho de cobre em que se aquece a matéria-prima 
a ser destilada e de uma serpentina que leva o vapor até o condensador, onde volta ao estado líquido. O outro 
método é conhecido como continuous. Neste processo, utiliza-se outro tipo de alambique, formado por duas 
colunas de metal de até 25 metros de altura. O líquido frio entra na primeira coluna, passa por tubos em espiral, 
é aquecido por vapor e vai para a outra coluna. Ali, ele é resfriado, voltando em seguida ao estado líquido. De-
pois, é redestilado, num sistema contínuo e mais rápido.

 Uísque – A origem do nome vem da expressão 
uisge beatha, que significa “água da vida” em gaélico. 
Fabricada na Irlanda e na Escócia a partir do século 
13, a bebida é feita com cereais ou com o malte da 
cevada — nome dado ao grão germinado. Para obter 
a cor característica, o líquido é armazenado em tonéis 
de madeira durante anos.

 Cachaça – Destilado com que se faz a caipirinha, 
bebida brasileira mais famosa. É produzido com 
a cana-de-açúcar. Nasceu nas primeiras décadas 
do século 16 e é herança dos escravos africanos. 
A cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, foi um dos 
centros de produção da cachaça, que se espalhou 
por todo o país.

 Vodca – Tanto a Rússia quanto a Polônia alegam 
que são os berços da bebida, criada entre os séculos 
8 e 9. Tradicionalmente, é fabricada utilizando-se 
batatas ou cereais, mas pode ser feita com diferentes 
ingredientes. Em várias línguas eslavas, a palavra 
significa o diminutivo de água, “aguinha”.

 Gim – Feito utilizando-se uma planta chamada 
zimbro, originária da Europa. No século 16, era 
fabricada na Holanda como um medicamento, e 
ganhou o gosto de tropas militares inglesas que 
estavam em território holandês. 

 Licor – De sabor doce, é uma mistura de álcool 
com frutas, ervas, temperos, flores, sementes, raízes, 
cascas de árvores, cremes e uma substância que 
pode ser mel, sacarose ou glicose. O termo vem do 
latim liquore, “líquido”. 

 Conhaque ou brandy – Produto decorrente 
da destilação do vinho, geralmente contendo 
cerca de 40–60% de graduação alcoólica por 
volume. O nome derivado do francês cognac, 
região homônima da França onde é muito 
produzido.

 Tequila – Feita a partir da planta agave-azul, 
primariamente na região da cidade de Tequila, 
no estado mexicano de Jalisco. Em geral, é 
produzida com um teor alcoólico de 38–40%.

 Bitter – Destilado com sabor de essências 
herbais, caracterizado por sabor amargo 
ou agridoce. Diversas marcas foram 
comercializadas antigamente como 
medicamentos patenteados, porém atualmente 
são consumidos como digestivos ou para dar 
sabor a coquetéis.

 Rum – Bebida obtida a partir da fermentação 
do melaço e de outros derivados da produção 
de açúcar. Seu surgimento remonta ao século 
17 e tornou-se famosa como a preferida dos 
piratas. Vários drinques famosos são feitos 
com rum, como a piña colada e o daiquiri.

 Absinto – Produto que utiliza losna em sua 
composição, bem como anis e funcho. Criado 
como um remédio na Suíça em 1792, ficou 
conhecido como a fada verde em virtude de 
suposto efeito alucinógeno. É o destilado com 
mais alto teor alcóolico, chegando a 80%, mas 
no Brasil o máximo permitido é 54%.
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Segmento cresce ano após ano e merece  
atenção dos supermercadistas, pois pode  

ser vendido nas gôndolas   

O
SuplementoS alimentareS

©iStock.com/wildpixel 2

consumo de suplementos alimentares cresce à 
medida que a preocupação com saúde e bem-estar 
se alastra entre as pessoas. Este é um setor no qual 
os fabricantes de produtos comemoram altas nas 
vendas há dez anos consecutivos. Mesmo diante 
da pandemia, há uma expectativa de enceramento 
do ano com aumento de 4% a 5%. Em São Paulo, 
os supermercados já reservam espaço nas prate-
leiras para essa categoria, que não encontra restri-
ções quanto a isso por parte da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). No Rio Grande 
do Sul, é um filão a ser mais bem explorado. 

Segundo dados da Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Ali-
mentos para Fins Especiais (Brasnutri), o país 
possui mais de 100 indústrias produzindo itens 
de qualidade. São Paulo, Minas Gerais, Paraná e 
Santa Catarina são os estados que concentram a 
grande maioria dessas organizações. No ano pas-
sado, as vendas do segmento alcançaram R$ 2,1 
bilhões, numa alta de 7,5% em relação a 2018.  Os 

suplementos alimentares estão presentes em 54% 
dos lares brasileiros e a necessidade de comple-
mentar a dieta é o principal motivo de compra.

A eficácia do uso de suplementos alimen-
tares para a manutenção da saúde é compro-
vada por evidências científicas. Mas atenção: 
em nenhuma hipótese eles podem apresentar 
indicação de prevenção, tratamento ou cura 
de doenças. Esse tipo de alegação se restringe 
a medicamentos e precisam ser comprovadas 
por outros meios. Os suplementos alimenta-
res são substâncias de uso oral, provenientes 
de proteínas, vitaminas, aminoácidos, plantas, 
minerais ou carboidratos, encontrados para co-
mercialização em diversos formatos como em 
pó, comprimidos, cápsulas, líquidos, sachês, 
géis ou barras. Embora a utilização seja mais 
evidente por atletas de alto rendimento, atu-
almente uma parcela importante da população 
ativa, incluindo desportistas em geral, também 
é consumidora. Acabou a fase em que a compra 
estava restrita aos “fortões”.

O presidente da Brasnutri, Synésio Batista 
da Costa, conta que, mesmo na pandemia, o 
setor prospera. “Há um movimento pró-saúde 
no Brasil, as pessoas procuram mais qualidade 
de vida e isso faz com que nosso mercado cres-
ça. Claro que o fechamento das academias foi 
um baque, mas o consumidor fez exercícios em 
casa e continuou consumindo os suplemen-
tos.” Outro fator que conspirou positivamente 
foram mudanças nas regras da Anvisa que per-
mitiram mais inovações nas fábricas. 

Sem reStriçõeS de venda
Não há regulamentação específica que res-

trinja os locais de comercialização de suple-
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Segmento espera 
crescer de 4% a 5% 
neste ano, mesmo 
que academias 
tenham ficado 
fechadas por seis 
meses

©iStock.com/Jean Pierre Pinochet

mentos alimentares. A palavra é da Coordena-
doria Estadual de Vigilância Sanitária. Isto é, os 
supermercados podem vender esses produtos 
se assim o desejarem. “Aqui em São Paulo já te-
mos prateleiras reservadas. Falta um despertar 
para os supermercadistas gaúchos, vencendo 
resistências em ceder espaços. Normalmente 
os itens ficam perto de dietas especiais. Se tiver 
oferta, vai haver demanda. O gaúcho não vive 
só de churrasco”, explica Costa.

Conforme a nutricionista do Setor de Ali-
mentos do Centro Estadual de Vigilância em 
Saúde, Josete Baialardi Silveira, se os suple-
mentos forem ingeridos da forma como man-
da a embalagem, não há problema e a saúde sai 
beneficiada. “Evidentemente, sabemos que há 
produtos adulterados, com anabolizantes, mas 
temos fiscalizado os fabricantes e as exigências 
são cumpridas”, relata. “É preciso mais cuida-
do quando a compra é feita pela internet, em 
vendedores de procedência duvidosa. A Anvisa 
publicou uma lista positiva de constituintes que 
podem apresentar esses compostos.”

Saiba maiS
A Anvisa traz algumas regras para identifi-

car se o produto é um suplemento alimentar. 
Em primeiro lugar, a embalagem do produto 
deve trazer essa expressão, seguida da forma 
farmacêutica que é apresentado. Essa informa-
ção deve estar em caixa alta e negrito. O nome 
do produto pode ser acrescido de outras infor-
mações importantes ao consumidor, como o 
que o suplemento fornece (nome individual 

O creScimentO da categOria

Em 10 anos, os suplementos alimentares passaram de um mercado de R$ 637 milhões 
para R$ 2,1 bilhões, um crescimento total de 230%.

2010

26%

18%
22% 20%

15% 16%

10% 9,5% 8,5% 7,5%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: Brasnutri

ou a categoria do nutriente, da substância bio-
ativa e da enzima) e a fonte da qual foi extraída 
essa substância.

Além do nome do produto, o rótulo dos 
suplementos alimentares também deve con-
ter: recomendação de uso do produto com 
quantidade e frequência diária de consumo 
recomendadas para cada grupo populacional 
e faixa etária. Quando presentes, as alegações 
de benefícios à saúde precisam ser cientifi-
camente comprovados e não podem afirmar 
substituir ou ser superior a alimentos comuns, 
como frutas, verduras, carnes e leite. Exemplo 
de afirmações não permitidas: “este produto 
equivale a uma porção de brocólis” ou “uma 
dose equivale a um copo de leite”. Há uma 
cartilha sobre o assunto que pode ser consul-
tada no site da Anvisa.
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As aulas do curso livre de Gestão em 
Supermercados (GES) Online

encerram em dezembro

Formação
quase concluída

turma do curso livre de Gestão em Supermerca-
dos (GES) Online está no quinto módulo da for-
mação, o penúltimo. O grupo está tendo encon-
tros sobre temas jurídicos. Os mais de 240 alunos 
de diferentes partes do Brasil e até do exterior vêm 
realizando encontros virtuais, através da platafor-
ma de videoconferência Zoom, duas vezes por se-
mana desde junho, com professores que contam 
com experiência no varejo.

A
A próxima etapa, o último e sexto módulo, 

será sobre operação de loja. As aulas encerram 
em dezembro. Além disso, o coordenador de 
Capacitação da Agas, Francisco Brust, e o pro-
fessor Salvador Fraga farão as bancas, ouvindo 
os cases finais dos alunos, em quatro dias inteiros, 
1º, 2, 3 e 4 de dezembro. “Vamos assistir de for-
ma online, eu e o professor Salvador, uma a uma 
das apresentações”, comenta. 

©iStock.com/Daniel A’Vard
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Material adaptado
Segundo o professor e mestre em Administra-

ção de Empresas Jôni Franck, as aulas online sobre 
Fundamentos na gestão de controladoria e auditoria tive-
ram seu material resumido. porque de oito horas 
que eram presencialmente, a capacitação online 
passou a ser de uma hora cada encontro. “Mas o 
principal foi abordado, o cerne das questões. Eu, 
por exemplo, dei três disciplinas e tentei da melhor 
forma repassar aos alunos seus conteúdos”, ressalta. 
De acordo com ele, uma das dificuldades que se vê 
na questão online é a falta de tempo para exercitar. 
“Principalmente naquelas matérias menos teóricas 
e mais técnicas. Por exemplo, fluxo de caixa, conta-
bilidade, tributação que requer cálculos, não há em 
uma aula online muito tempo para exercitar. Então 
cabe ao aluno também com seu desenvolvimento, 
com material completo, avançar mais.”

ConheCiMento de norMas
Para a assessora jurídica da Agas, que está con-

duzindo a maior parte dos encontros jurídicos, a 
advogada Edina Fassini, as aulas foram interessan-
tes. “O desafio é atuar como facilitador, no sentido 
de transmitir informações com intuito de atender 
expectativas individuais em um grupo diversifica-

do”, relata. O tema a seu encargo foi Fiscalização fe-
deral, normas regulamentadoras e acessibilidade.

Conforme Edina, considerando o perfil da tur-
ma, estão com um ótimo aproveitamento, medido 
pela assiduidade nos encontros e interesse no con-
teúdo apresentado. A assessora jurídica comenta 
que para a Agas é uma nova experiência, com a 
possibilidade de atender e capacitar um maior nú-
mero de pessoas que já atuam ou tenham interesse 
em vir a trabalhar com o setor. “As aulas online não 
necessitam de deslocamento físico, é uma comodi-
dade e um facilitador”, aponta. 

da teoria à prátiCa
Alef Alves Quevedo, subgerente do Super 

Nicolini, em Bagé, é aluno do GES Online. Na 
opinião dele, o curso tem sido gratificante e está 
aprendendo muito. “Estou aperfeiçoando meu 
trabalho. Os professores são ótimos. No momen-
to em que nos encontramos diante desta pan-
demia é uma excelente forma de ensinamento”, 
relata. Franciane Fagundes dos Santos, do Super 
Max Atacado e Varejo, de Cachoeira do Sul, diz 
que o curso está a ajudando bastante. “Consegui 
colocar muito do que eu aprendi no GES Online 
em prática aqui na loja”, afirma. 

O instrutor Salvador 
Fraga será um dos 
analistas da banca 
final, juntamente 
com o coordenador 
da capacitação  
da Agas,  
Francisco Brust

Divulgação/Agas
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Reunião viRtual
sobRe a lGPD

o dia 15 de outubro, os Comitês de TI e Jurídico 
tiveram reunião virtual conjunta sobre a Lei Ge-
ral de Proteção de Dados (LGPD). O encontro 
ocorreu através da plataforma de videoconferência 
Zoom e contou com a participação de mais de 80 
supermercadistas sócios da entidade. Comandada 
pelo diretor e coordenador do Comitê de TI, Lin-
donor Peruzzo Júnior, a apresentação do tema foi 
realizada pelos especialistas Paulo Rogério Dias de 
Oliveira, formado em Segurança da Informação e 
gerente de projetos para implementação de progra-
mas de segurança e privacidade, e Lucas Paglia, ad-
vogado com experiência consolidada em contratos 
e projetos de privacidade e proteção de dados.

Júnior destacou que o assunto é de alta relevân-
cia. “A LGPD está em tudo sobre informação, nos-
sos clientes e pessoas que acabam transacionando 
conosco. Todas essas informações estão tendo um 
regramento governamental ao qual precisamos es-
tar atualizados. Ainda é um assunto novo, embora 
ele esteja em vigência. Sabemos da preocupação 
em relação a isso. As informações dos nossos clien-
tes precisam ser sigilosas e muito bem guardadas.”

N
Oliveira mostrou numa extração de três aspec-

tos tudo o que a LGPD regulamenta: a finalidade 
do uso da informação, a segurança dos dados e a 
prevenção. Em seguida, fez uma reflexão com algu-
mas perguntas e de como você responderia: Com 
quem esses dados são compartilhados?, Onde os 
dados estão armazenados?, Consegue provar que 
os dados são monitorados e protegidos?, Como 
descobrir rapidamente se houve vazamento de da-
dos? e Quais dados devem ser protegidos?. “Essas 
perguntas precisam ter respostas sólidas, objetivas 
e claras, sobre como nós tratamos os dados pesso-
ais e sensíveis.” 

Aspectos gerais que o Encarregado (DPO) ou 
equipe que for trabalhar com o tema dentro de uma 
organização precisa buscar: conhecer o negócio, 
bom trânsito/comunicação, ter uma abordagem 
orientada a risco, empatia, curiosidade, trabalhar 
em equipe, conhecimento jurídico e familiarida-
de com tecnologia. Oliveira disse que é preciso ver 
como o concorrente está. “Daqui a pouco ele está 
5% aderente a LGPD, que possui um cronograma 
de adequação. Como nós nos posicionamos em 
relação a isso? Às vezes esse mínimo programa de 
adequação é o suficiente para ganhar um cliente.”

Paglia explicou conceitos como Dado Pessoal, 
Dado Pessoal Sensível, Encarregado, Atividade de 
Tratamento, Controlador e Operador e os 10 prin-
cípios da LGPD. Além disso, também mostrou 
as 10 bases legais de dados pessoais e direitos do 
titular. “Hoje em dia, o que a lei está pegando são 
os direitos dos titulares. Todos nós somos titulares 
de dados. Porque temos, por exemplo, CPF. Mas 
na cadeira que nós estamos, como gestores, donos 
de empresa, advogados, nós temos que pensar na 
empresa. Então temos que nos prevenir de que o 
titular do dado utilizar esse direito para nos preju-
dicar.” Ele afirmou que não é fã de fazer terroris-
mo de LGPD, mas explicou que existe penalidade, 
como multa. Di
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O encontro contou com a 
participação de mais de 

80 supermercadistas
sócios da entidade
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pandemia demonstrou que não há alternati-
va a não ser acompanhar a evolução digital 
e mergulhar de vez no mundo Vuca. Esse 
termo surgiu para explicar o ambiente pós-
Guerra Fria. E é um acrônimo para Volatility, 
Uncertainty, Complexity e Ambiguity (Vo-
latilidade, Incerteza, Complexidade e Am-
biguidade). A partir desses elementos, é ne-
cessário entender o momento atual de uma 
empresa e assim planejar os próximos passos 
rumo ao futuro. 

A transformação digital é um processo que 
já tinha iniciado, mas foi acelerado pela pan-
demia. No entanto, é preciso ter alguns cui-
dados para conseguir transformar sem com-
prometer o resultado. Algumas companhias 
apostam exclusivamente no investimento em 
tecnologia desenvolvendo novas plataformas, 
migrando para o cloud, adotando novas ferra-
mentas. Essas empresas acabam por verificar 
que os resultados são complexos e difíceis de 
alcançar porque a tecnologia é um viabiliza-
dor, um acelerador da transformação digital. 
É um meio e não um fim. 

Uma das principais dificuldades é a tra-
dicional cultura de fugir do risco da impre-
visibilidade. Trata-se aqui de um tema com-
plexo, porque as organizações são feitas de 

previsibilidade. Para alçar novos voos, é ne-
cessário se apropriar das metodologias ágeis, 
pois são elas que ajudam a gerenciar ciclos 
mais curtos e permitem maior flexibilidade e 
aumento da capacidade de resposta às novas 
necessidades. 

Outro ponto importante refere-se aos que 
concentram essa transformação digital e inova-
ção dentro de um departamento, de uma área 
específica, tornando-a responsável por toda a 
mudança da empresa. Pode e deve ser criada 
uma área para isso, mas ela deve incentivar a 
transformação e todos dentro da organização 
têm que ser responsáveis por criar e implantar. 
Todos devem colaborar com as ideias e modos 
de executá-la. 

A transformação digital passa por colocar o 
ser humano no centro das atenções. Isso sig-
nifica que a experiência do consumidor e do 
usuário passa a ser o carro-chefe do desenvol-
vimento de qualquer produto ou serviço. Por 
isso, a necessidade de fomentar uma nova cul-
tura e tornar a organização mais flexível para 
responder às necessidades. E isso se aplica 
também internamente onde as organizações 
precisam priorizar e engajar os seus colabo-
radores para que o resultado e o crescimento 
sejam mais sustentáveis.

A
“Para alçar novos 

voos, é necessário 
se apropriar das 

metodologias ágeis, 
pois são elas que 

ajudam a gerenciar 
ciclos mais curtos 
e permitem maior 

flexibilidade 
e aumento da 

capacidade de 
resposta às novas 

necessidades.”

CArlos BAPtistA, 
empresário, consultor de 

negócios e mentor 
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Como lidar Com a 
teCnologia no mundo vuCa
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A
Como lidar Com o ProCon

primeira edição online do seminário Agas em 
Foco aconteceu no dia 8 de outubro. O evento 
gratuito, que aborda temas pertinentes ao se-
tor supermercadista gaúcho, teve como tema 
Minha empresa foi autuada pelo Procon, como devo 
proceder?, com a palestrante Flávia do Canto, ex-
diretora do Procon de Porto Alegre e do Procon 
do Estado do Rio Grande do Sul. Na oportu-
nidade, ela reforçou que o órgão tem poder de 
polícia nas fiscalizações e o que o melhor a fazer 
é adequar-se às normas exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor.

O poder de fiscalização é oriundo do Estado 
e está previsto no CDC. “O fiscal pode entrar 
onde você acondiciona perecíveis, pode requisi-
tar notas fiscais, pode pedir para abrir produto, 
há decreto que regulamenta isso. O objetivo dele 
é investigar se normas estão sendo cumpridas 
de acordo com interesse público. Recebam-no 
com urbanidade e o atendam bem. Nenhuma 
fiscalização é caça às bruxas, mas uma operação 
para tentar evitar danos aos consumidores. O 
super não precisa fechar quando a fiscalização 

está em andamento”, esclareceu.
Com a experiência de cinco anos à frente 

do Procon-RS, Flávia defendeu mais equilíbrio 
e menos autuações interditivas. Atualmente, as 
ações são coordenadas e vários órgãos atuam ao 
mesmo tempo verificando o cumprimento das 
mesmas regras: Inmetro, Ministério Público, 
Anvisa, Coordenadorias da Vigilância Sanitária, 
os Procons e Delegacia do Consumidor (RS). 
“É importante o diálogo da Agas com esses 
órgãos para saber quais regras necessárias para 
manter estabelecimento aberto e evitar prejuízo 
à imagem das empresas. Ressalto, todavia, que 
todos têm de dar valor ao Procon porque todos 
são consumidores”, lembrou.

Como evitar problemas? As dicas de Flávia 
são verificar a qualidade e validade dos produtos; 
a inviolabilidade das embalagens; as condições 
de higiene; o acondicionamento; o atendimento 
adequado ao consumidor; a cautela na oferta ao 
consumidor, tendo em vista o princípio da vin-
culação; a obediência aos ditames da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). “O Procon irá 
examinar questões relacionadas a ofertas (Black 
Friday, Liquida Porto Alegre), comparando pre-
ço antes, vendo se os produtos estão próprios 
para o consumo, se há caixa para atendimento 
a pessoas idosas e questões sanitárias. Se o con-
sumidor quiser algo fracionado, venda assim e 
evite a queixa”, declarou.

O que Procon faz quando constata condu-
ta infratora? Emite um auto de infração. Se o 
Procon encaminha a Carta de Informações Pre-
liminares (CIP), significa que uma reclamação 
encontrou fundamento e já foi aberto processo. 
“Cabe ao empresário responder o que o consu-
midor quer; caso contrário, receberá uma mul-
ta. As multas não são iguais, podem diferenciar 
conforme leis municipais. O órgão pode ainda 
realizar apreensões, inutilizar produtos, suspen-
der serviços e interditar parcial ou totalmente o 
estabelecimento. A gravidade da infração é ana-
lisada conforme a vantagem auferida.” 

Seminário online 
mostrou aos 

supermercadistas 
como lidar com 

exigência do órgão de 
defesa do consumidor 

Jonas Oliveira/FotosPúblicas
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Diretoria da Agas foi reeleita
para mais um mandato 

Recondução ao caRgo
eleição para definir a diretoria do próximo biênio 
na Agas foi realizada no dia 30 de outubro e consa-
grou a atual direção no cargo por mais um mandato 
(2021/22). A chapa única apresentada tem o super-
mercadista Antônio Cesa Longo, do Super Apolo 
(Bento Gonçalves), ocupando a presidência. A elei-
ção foi realizada virtualmente e não houve altera-
ções nos componentes do quadro de diretores. 

Longo assumiu o comando da entidade em de-
zembro de 2002, dando continuidade ao plano de 

A
gestão de João Carlos Oliveira, que naquela ocasião 
havia assumido a Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras). Sua gestão consolidou diversos 
eventos no interior do Rio Grande do Sul, aproxi-
mando os supermercadistas à Agas. Nesse período 
houve a reestruturação do departamento de capa-
citação, para oferecer opções de aprimoramento de 
colaboradores e gestores, e implementação do Agas 
Jovem e o Agas Mulher. Hoje a Associação é refe-
rência em âmbito nacional. 

Confira a Composição da diretoria:

Presidente:
 Antônio Cesa Longo – Cia. Apolo de Supermercados

Vice-Presidentes:
 Augusto de Césaro – Unidasul Distribuidora Alimentícia Ltda
 Cláudio Zaffari – Cia. Zaffari Comércio e Indústria
 Ezequiel Stein – Supermercado Lanz Ltda
 Patrique Nicolini Manfroi – Osmar Nicolini Supermercados Ltda
 Sérgio Zaffari – Comercial Zaffari Ltda

Diretores:
 Ademir José Gasparetto – Unimix Comércio de Alimentos Ltda
 Antônio Alberto Righi – Righi Com. de Gêneros Alimentícios Ltda
 Antônio Ortiz Romacho – Asun Com. de Gêneros Alimentícios Ltda
 Cláudio Schwerz – Comercial Schwerz Ltda
 Jaime José Andreazza – Irmãos Andreazza Ltda
 Jairo Libraga – Libraga, Brandão & Cia Ltda
 Carlos Ely Topal – WMS Supermercados do Brasil S/A
 José Reni Milanezi dos Santos – Bom Mercado Com. de 

Alimentos Ltda
 Leonardo Taufer – Imec Imp. e Exp. de Cereais Ltda
 Manuel Ademir Pereira – Guarapari Com. de Gen. 

Alimentícios Ltda
 Pedro Jacó Schneider – Supermercado Ivoti Ltda
 Raymundo Renero Beltrame Neto – Supermercados 

Beltrame Ltda
 Lindonor Peruzzo Júnior – Peruzzo Supermercados Ltda.

Diretor Secretário:
 Jacinto da Luz Machado – Supermago Comércio Ltda

Diretor Tesoureiro:
 Paulo Fernando Pfitscher – Supermercado Gecepel Ltda

Conselho Fiscal:
 Cesion do Nascimento Pereira – Super Novo Comércio de 

Alimentos Ltda
 Luiz Carlos Carvalho – Supermercado Guanabara S/A
 Olirio Bortolon – Supermercado Bortolon Ltda

Conselho Fiscal suplentes:
 Franck Flamarion Muller – Franck F. Muller Supermercado 

Eireli-Epp
 Matheus de Aguiar Viezzer – Viezzer Supermercados
 Sandro Formenton – Supermercados Formenton Ltda

Conselho Superior:
 Ademar Pedro Cappellari – Center Shop Com. Imp. Exp. Ltda
 Cláudio Ernani Neves – Dario Neves & Cia Ltda
 Lindonor Peruzzo – PGL Distribuição de Alimentos Ltda
 Santo Assis Beltrame – Supermercados Beltrame Ltda
 Ugo Dalpiaz – Supermercados Dalpiaz Ltda
 José Luiz Righi – Righi Com. de Gen. Alimentícios Ltda
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esde o início da atual gestão, a Receita Estadual 
procura incrementar o relacionamento entre fisco 
e contribuintes, fortalecendo o diálogo com enti-
dades e federações, em um novo ambiente de co-
operação. Essa é, inclusive, uma das prioridades da 
agenda Receita 2030, que consiste em 30 iniciativas 
para modernização da administração tributária gaú-
cha. Nesse sentido, atentos aos efeitos que a tribu-
tação tem para o desenvolvimento do Estado e para 
a competitividade das empresas, anunciamos no 
final de setembro a prorrogação e a ampliação do 
Regime Optativo da Substituição Tributária (ROT-
ST) para adesão de todas empresas enquadradas na 
Substituição Tributária (ST) no Rio Grande do Sul, 
de qualquer faixa de faturamento, a partir de 2021.

As mudanças na apuração do ICMS-ST são 
fruto de decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que abrange todos estados. A norma prevê 
a restituição ao contribuinte do ICMS-ST pago a 
maior – ou seja, quando a base de cálculo presumi-
da do produto for superior ao preço final efetiva-
mente praticado, mas também a complementação 
ao Estado do valor pago a menor – quando a base 
de cálculo presumida for inferior ao preço final. 

Visando a retomar a definitividade da ST e pro-
porcionar mais segurança jurídica aos contribuin-
tes, criamos o ROT-ST: um regime alternativo no 
qual não é exigida a complementação e nem per-
mitida a restituição do imposto. Inicialmente com 
abrangência para cerca de 5 mil empresas gaúchas 

com faturamento abaixo de R$ 78 milhões, cuja 
adesão entre os varejistas, por exemplo, foi de 75% 
em 2020, o Regime agora foi prorrogado para 2021 
e está disponível para todas empresas, conforme 
estabeleceu o Decreto nº 55.521/20.

Com isso, empresas com faturamento acima 
de R$ 78 milhões por ano (cerca de 350 compa-
nhias), que atualmente estão na obrigatoriedade de 
fazer o ajuste, também poderão integrar o Regime 
a partir de 2021. Além disso, aquelas com fatura-
mento abaixo de R$ 3,6 milhões por ano, optantes 
ou não do Simples Nacional, continuam fora da 
obrigatoriedade de realização do ajuste e, assim, 
não precisam aderir ao ROT-ST para a dispensa da 
apuração. Por se tratar de um Regime Optativo, os 
contribuintes devem manifestar interesse e solici-
tar a adesão até 15 de dezembro, por meio do Portal 
e-CAC, no site da Receita Estadual. As empresas 
que aderiram ao ROT-ST em 2020 também de-
vem renovar a escolha para o próximo ano.

A ampliação do ROT-ST é uma importante 
demanda dos setores econômicos, atendida após 
inúmeras rodadas de debate. Nelas, buscamos 
encontrar as melhores alternativas para reduzir os 
custos tributários sem abrir mão da arrecadação. As 
soluções encontradas corroboram a importância da 
participação de todos agentes transformadores da 
sociedade, bem como reforçam que a Receita Es-
tadual está aberta ao bom debate e à construção de 
soluções criativas, inovadoras e eficazes.

D

“A ampliação do 
ROT-ST é uma 

importante demanda 
dos setores 

econômicos, 
atendida após 

inúmeras rodadas 
de debate.” 

RicARDO NeveS PeReiRA,  
Auditor-fiscal e subsecretário  

da Receita Estadual

ROT-ST: DIÁLOGO que
GeRa ReSuLTaDO
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ROT-ST, uma nova opção para
as empresas. Confira!

O que é ROT-ST?
É um regime alternativo para que as empresas tenham a      
possibilidade da definitividade na cobrança do ICMS retido 
por Substituição Tributária (ICMS-ST), ou seja, não é exigida a 
complementação e nem permitida a restituição do imposto.

Como foi fomentada a publicação?

Informações:

Demanda  dos setores econômicos e que foi atendida graças 
a muito diálogo. A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual 
têm mantido uma abertura para debater com as entidades e 
federações, e não olhar apenas o lado da arrecadação, mas 
também para os efeitos que tributação tem na economia e no 
desenvolvimento do nosso Estado.

Qual o prazo para adesão?
A adesão poderá ser feita de 3 de novembro a 15 de dezembro 
deste ano (2020).

Quem é destinado e como aderir?
É destinado para empresas de qualquer faixa de faturamento 
no Rio Grande do Sul. Para fazer a adesão, as empresas          
precisam acessar o portal e-CAC, no site da Receita Estadual e 
manifestar interesse.

Aspectos Gerais do Decreto nº 55.521/2020

Portal Agas
agas@agas.com.br
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iversos setores estão se estruturando para a re-
tomada da economia. O governo federal segue 
na tentativa de recuperar os prejuízos, agravados 
pelo desemprego. Na busca pelas tão necessárias 
reformas administrativa, trabalhista e fiscal, o 
ministro Paulo Guedes e sua equipe trabalham 
para desburocratizar a máquina estatal e atrair os 
corajosos empreendedores daqui e do exterior 
para que acreditem no país.

Com a queda na taxa de juros Selic para o 
mais baixo patamar da história e a inflação con-
trolada (mesmo que os índices não estejam uni-
formes), volta-se a criar um ambiente favorável 
e promissor para que se invista mais no Brasil, 
principalmente em obras de infraestrutura, in-
felizmente relegadas ao segundo plano pelos go-
vernos anteriores. Esse cenário compõe a energia 
propulsora para fazer a máquina econômica girar 
e trazer os necessários e urgentes empregos que 
uma grande parte da população anseia.

O Brasil pode recuperar, em parte, décadas 
perdidas e colocar-se próximo às nações que 
souberam fazer essa importante lição de casa no 
passado. Vale lembrar que obras de infraestru-
tura trazem em si muita tecnologia embarcada. 
O setor de serviços como um todo também se 
beneficiará e expandirá, pois a manutenção e su-
porte a essas tecnologias provocará uma busca 
por profissionais do setor de exatas. 

Com um cenário interno mais transpa-
rente e maior disciplina nos gastos públicos 

(severamente impactados pelos gastos emer-
genciais da Covid-19), devemos observar cada 
vez mais a chegada de empresas que não ou-
savam atracar por aqui. Sustentadas por um 
dólar ainda alto perante o real, verão no país 
um campo fértil para expandirem com escala 
seus negócios. Este quadro demandará a visão 
e conhecimento local de consultorias estraté-
gicas, advogados e profissionais de marketing 
e vendas para apoiarem e suportarem os novos 
players nas suas estratégias. 

Destaco ainda o importante papel das em-
presas de Venture Capital, Private Equity e ser-
viços financeiros. Estes setores farão o papel de 
Advisors, construindo a ponte com empresários 
locais e fomentando uma nova leva de parcerias, 
fusões e aquisições. Enquanto as reformas vão 
sendo encaminhadas pelo governo para o Con-
gresso, minha recomendação às empresas é que 
busquem sempre atualizar-se perante às novas 
tendências e tecnologias existentes no mercado.

Não poderia terminar esse artigo sem falar 
das indústrias gaúchas neste momento difícil. 
As cadeias ainda não acertaram o compasso em 
relação a insumos e mão de obra especializada. 
Há uma explosão de preços em vários insumos 
que afetam diretamente as empresas. Precisa-
mos ter calma e sabedoria para que, quando for 
exigida produção a todo o vapor, tenhamos so-
frido o menor impacto possível tendo a força 
necessária para retomá-la.

D
“Com a queda na 

taxa de juros Selic 
para o mais baixo 

patamar da história, 
a inflação controlada 

(mesmo que os 
índices não estejam 
uniformes), volta-se 
a criar um ambiente 

mais favorável e 
promissor para que 

se invista mais  
no Brasil.”

ARILDO BENNECH DE OLIVEIRA,
presidente da Superpan e 
vice-presidente da Fiergs
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TENHA UMA REVISTA COM
SUA MARCA PRÓPRIA!

 A TEMÁTICA FAZ PARA VOCÊ!
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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

Presidente

Antônio Cesa Longo / Bento Gonçalves

Vice-Presidentes

Augusto de Césaro / Esteio

Cláudio Zaffari / Porto Alegre 

Ezequiel Stein / Igrejinha

Patrique Nicolini Manfroi / Bagé

Sérgio Zaffari / Passo Fundo

Diretores

Ademir José Gasparetto / Viamão

Antônio Alberto Righi / Santana do Livramento

Antônio Ortiz Romacho / Gravataí

Carlos Ely / Porto Alegre 

Cláudio Schwerz / Cruz Alta

Jaime José Andreazza / Caxias do Sul

Jairo Libraga / Santa Maria

José Reni Milanezi dos Santos / Imbé

Leonardo Taufer / Lajeado

Lindonor Peruzzo Júnior / Bagé

Manuel Ademir Pereira / Viamão

Matheus de Aguiar Viezzer / Canoas

Paulo Fernando Pfitscher / Porto Alegre 

Pedro Jacó Schneider / Ivoti

Raymundo Renero Beltrame Neto / Santa Maria

Conselho Fiscal

Cesion do Nascimento Pereira / Capão da Canoa

Franck Flamarion Muller / Taquara

Jacinto da Luz Machado / Porto Alegre 

Luiz Carlos Carvalho / Rio Grande

Olirio Bortolon / Vacaria

Sandro Formenton / Canoas

Conselho Superior

Ademar Pedro Cappellari / Porto Alegre 

Cláudio Ernani Neves / Jaguarão

José Luiz Righi / Santana do Livramento

Lindonor Peruzzo / Bagé

Santo Assis Beltrame / Santa Maria

Ugo Dalpiaz / Osório

Representantes

Ademir Fávero / Erechim

Alceu Maggi Borges / Cachoeirinha

Amaury Andre Feron / São Luiz Gonzaga

Ardi Deloi Muller / Taquara

Arlei José Karpinski / Getúlio Vargas

Arthur Ribeiro Sobrinho / Soledade

Carlos Alberto Bucker / Ibirubá

Celso Miller / Santa Cruz do Sul

Cláudia Sonda / São Paulo

Cláudio Zaleski / Horizontina

Daniel Lenz / Venâncio Aires

Danilo Tiziani / Porto Alegre

Davi Treichel / Pelotas

Eduardo Vilella Neves / Jaguarão

Ezequiel Longo / Marau

Fernando De Césaro / Farroupilha

Gastão H. Weinert / Santo Ângelo

Gilberto José Cremonese / Santa Maria

Helvio Debona / Sarandi

Ismael Ali Baklizi / Uruguaiana

Ismael Becker / São Leopoldo

Joel Erling / Balneário Pinhal

Leandro Alberto Rheinhermer / Carazinho

Luiz Antônio Oliveira / Alvorada

Luiz Brandão / Santiago

DePARtAmentoS   
Associado / atendimento@agas.com.br

Capacitação / capacitacao@agas.com.br

Comercial / comercial@agas.com.br

Financeiro / financeiro@agas.com.br

Imprensa / imprensa@agas.com.br

Jurídico / juridico@agas.com.br

marketing e eventos / eventos@agas.com.br

Marili Mombach / Montenegro

Matheus Tischler / Cachoeira do Sul

Nelson Sebben / Espumoso

Renan Figueiredo Martins / Guaíba

Rodrigo Marin / Guaporé

Rosane Ávila Roxo / Camaquã

Rudi Nei Schneider / Panambi

Sergio Copetti / Santa Maria

Tania Maria Ampessan Fochesato / São Marcos

Tiago Zaffari / Passo Fundo

Vinicus Righi / Santana do Livramento

AGAS JoVem

Presidente

Patrícia Machado / Porto Alegre

Vice-presidente

Luiz Antônio Pereira / Viamão

Diretores

Adriana Ribeiro Ortiz / Gravataí

André de Césaro / Esteio

Arthur Bolacell / Porto Alegre

Bruno Delazari Lang / Porto Alegre

Denise Paolazzi / Gravataí

Guilherme Viezzer / Canoas

Mathias Rolf Schneider / Ivoti

Raquel Schramm Beltrame / Santa Maria

Roberta Cristine Barreto / Eldorado do Sul

Samuel Melo Erling / Balneário Pinhal





Leite

De origem direta de produtores 
rigorosamente selecionados, o Leite 

Seleção é um leite fresquinho, cremoso, 
que sai da propriedade rural, chega na 

indústria, onde é pasteurizado e 
homogeneizado, e vai para o mercado 

no mesmo dia em que foi coletado.


	01-Capa-351
	02e03-An-Marquespan-351()
	04-editorial-351
	05-Sumario-351
	06a08-Viva-Voz-351
	09-An-Silvestrin-351 ()
	10a14-A-Vista-351
	15-An-sos-vagas-351
	16a18-Informe-Juridico-351
	19-An-Aurora-351
	20-Rapidinhas-351
	21-An-Moinho-Nordeste-351
	22-carrinho-351
	23-An-Carrinho-Agas-351
	24a26-Boas-Praticas
	27-An-languiru-351
	28-Perfil-do-Varejo-Super-Cruzeiro-351
	29-agas jovem-351
	30a34-Especial-351
	35-An-garibaldi-351
	36a38-Marketing-351
	39-An-Frohlich-351
	40-Perfil-Varejo-II-Super-Horn-351
	41-An-acquafast-351
	42a44-Expolives-351
	45-An-Natal-Agas-351
	46a48-Produtos-base-de-coco-351
	49-An-DistrPrado-351
	50a53-Destaques-351
	54-Perfil-do-Fornecedor-351
	55-An-Porto-balancas-351
	56a58-anote-ai-351
	59-An-claramax-351
	60a62-Sua-Loja-351
	63-An-Girando-Sol-351
	64-Dicas-de-Especialista-351
	65-An-Arneg-351
	66a68-Produtos-destilados-351
	69-An-Boituva-3511
	70e71-Tendencias-351
	72e73-capacitacao-351
	74-Capacitacao-LGPD-351
	75-artigo351
	76-Agas-em-foco-351
	77-eleições-351
	78-legislação-351
	79-An-agas-juridico-351
	80-microfone-351
	81-An-Tematica-351
	82-Expediente-351
	83-An-Camnpal-351
	84-An-Santa-Clara-351

