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da promoção

Escaneie 

A partir de Janeiro a Nestlé já irá iniciar as Celebrações 
dos seus 100 Anos! Temos preparada uma Campanha 

com programação de mídia, material de ponto de 
venda e ativações on e offline super robusta, que 

conversará diretamente com nosso Shopper e promete 
encantar a todos nossos consumidores!
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o iniciarmos o novo ano repletos de reflexões e 
de projetos, é imperioso entender que vivemos 
novos tempos. Gostaríamos de registrar nosso 
respeito aos mais de 100 mil colegas que estão 
com a barriga no balcão, recebendo diariamente 
cerca de três milhões de gaúchos nos supermer-
cados durante toda a pandemia. Dividimos es-
tas homenagens com milhares de trabalhadores 
que estão na linha de frente nas áreas de pro-
dução, de logística, de gestão e principalmente 
da saúde. Não devemos comemorar totalmente 
o crescimento das vendas do nosso setor, pois 
infelizmente as oportunidades surgidas, em par-
te, foram em função de que outros setores não 
puderam trabalhar, ou ainda ao auxílio-emer-
gencial do governo. Este auxílio-emergencial 
demonstrou que precisamos de um Estado que 
tenha suas responsabilidades, já que somente 
ações liberais não seriam possíveis neste mo-
mento atípico.

No entanto, ainda constatamos números que 
envergonham a todos nós. O crescimento de mi-
lhões de desempregados, chegando às mais altas 
taxas da história, nos assusta. É difícil admitir que 
existam mais pessoas recebendo o auxílio-emer-
gencial do que um salário dentro da economia 
formal, mesmo no RS. Precisamos ajudar na so-
lução do equilíbrio fiscal de nosso Estado. Se não 
participarmos e não colaborarmos, quem viverá 
os problemas somos nós. Enxergamos com pre-

ocupação os próximos meses, que seriam de uma 
retomada lenta e gradativa, mas que hoje estão in-
definidos diante do fim do auxílio-emergencial, 
das dificuldades conjunturais, da escassez de in-
sumos, da alta do dólar e incertezas da pandemia. 

Confiamos na capacidade das equipes eco-
nômicas dos governos federal e estadual, mas 
o cenário a curto prazo é realmente instável e 
preocupante. Assim como fomos radicalmen-
te contrários à proposta de Reforma Tributária 
que impactaria negativamente na cesta básica 
e nos itens de hortifrúti, precisaremos dar um 
voto de confiança ao governador Eduardo Lei-
te: promessas de campanha nem sempre foram 
e podem ser cumpridas, sobretudo neste mo-
mento em que tivemos uma inversão total da 
economia mundial.  

Ao lembrarmos os feitos do presidente João 
Sanzovo à frente da Abras, como o reconheci-
mento da atividade supermercadista como essen-
cial e tantas outras, gostaríamos de desejar sucesso 
e sorte ao colega João Galassi, que assume a nossa 
entidade-mãe para dar continuidade a este traba-
lho. Estaremos à disposição para contribuirmos 
nas mais diferentes frentes, a iniciar pela pauta de 
liberação da venda dos medicamentos isentos de 
prescrição médica nos supermercados brasileiros. 
Que 2020 tenha nos trazido as lições de que pre-
cisávamos para fazer um 2021 melhor e mais feliz 
para todos nós. Uma boa leitura!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras)

O empresário e líder setorial João Galassi é o novo 
presidente da Associação Brasileira de Supermercados 

(Abras) para o biênio 2021/2022. Natural de Campinas (SP), 
ele é formado em Administração de Empresas pela Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) e possui MBA em Gestão de 
Pessoas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Sua carreira 

empresarial começou nos negócios da família, contribuindo 
com o desenvolvimento da rede de Supermercados Galassi, 

com mais de 50 anos de existência na sua terra natal. Ex-
presidente da Apas de 2010 a 2014, nesta entrevista revela 

seus objetivos para o setor no Brasil

Divulgação/Abras
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viva voz
inovAção com

excelênciA
Quais os planos da nova gestão?
Entre os principais pleitos da nova gestão estão a 
volta da comercialização nos supermercados da-
queles medicamentos que não precisam de pres-
crição médica, a realização de Reforma Tributá-
ria, e a chegada do PIX na forma de pagamentos 
de vouchers (vale-alimentação). Queremos que a 
Abras se torne referência em associação setorial 
e amplie a capacitação profissional virtual no 
setor supermercadista, reforçando os conteúdos 
nas áreas social, ambiental e de governança. 

Qual a importância da aprovação da venda dos 
medicamentos isentos de Prescrição (miPs) nos 
supermercados e como a Abras está agindo para 
acelerar este processo?
 
A venda de medicamentos seguros nos super-
mercados, os MIPs, tem a finalidade de dar maior 
acesso à população e garantir um preço justo. Isso 
contribui para melhorar a saúde básica e otimi-
zar os gastos públicos com o sistema de saúde. 
A Abras tem eivado todos os esforços para con-
vencer os envolvidos na aprovação desse projeto, 
seja no Poder Legislativo ou junto aos órgãos do 
Poder Executivo responsáveis por aprovar e regu-
lamentar o tema.  
 
na live com a Abras, o ministro da economia Paulo 
Guedes afirma que pode estender o auxílio emer-
gencial se a pandemia piorar, na chamada segunda 
onda iminente. como os supermercados encaram 
essa medida?
 
O auxílio emergencial gerou renda, poder de 
compra. O setor supermercadista é diretamen-

te ligado ao poder de compra da população. A 
continuidade do auxílio é muito positiva para 
milhões de brasileiros que só contam com essa 
renda, mas é uma solução paliativa. Precisamos 
pensar em ações de longo prazo, que possam 
contribuir com o melhor desenvolvimento so-
cial e econômico do país. Estamos confiantes na 
política do ministro Paulo Guedes e na volta da 
retomada da economia. E a previsão do governo 
de crescimento em torno de 4% para 2021 forta-
lece nosso otimismo.
 
O que a entidade defende em termos de Simplifica-
ção Tributária?
 
Queremos a reforma aplicada ao sistema de 
imposto pelo Valor Agregado (ICMS, PIS, Co-
fins). Que houvesse o direito de creditamento 
total do ICMS, tanto para produtos de reven-
da como para insumos. Hoje existem milhares 
de regras vigentes nos estados e no Brasil, o 
que resulta em uma enorme dificuldade para 
as áreas fiscais, gera muitas dúvidas que tem 
como consequência final o litígio entre os 
contribuintes e Fisco, ocasionando um imenso 
custo social.

Quais são os demais desafios para a competitivida-
de que os supermercados enfrentam?
 
Além da adaptação aos avanços tecnológicos, im-
prescindíveis para alcançarmos uma posição de 
destaque no mercado, precisamos trabalhar mais 
na adequação e diferenciação do nosso atendimen-
to. A inovação precisa vir junto com a excelência 
nos serviços prestados.

“O cliente 
necessita se 
sentir respeitado, 
especial e 
único. Trabalhar 
a junção do 
ambiente físico 
com o online de 
forma eficiente 
para vender 
praticidade junto 
com produtos 
será um fator 
de grande 
influência.”
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viva voz

 
Sua gestão defende o PIX para pagamento de vou-
chers. Qual a análise dessa nova modalidade de 
pagamento até agora?
 
O PIX é uma forma de pagar que nasce represen-
tando a inovação e menor custo para toda a cadeia. 
A nossa gestão sempre defenderá iniciativas que 
tragam eficiências. Nesse momento de implanta-
ção, já conseguimos enxergar o PIX em transações 
que antigamente eram feitas via cartões de débi-
to ou dinheiro, trazendo agilidade e segurança 
ao supermercado. Sobre os vouchers, conhecemos 
as características legais desses valores com des-
tinação específica e entendo que temos que nos 
aprofundar um pouco mais. Experiências com 
o PIX podem proporcionar no futuro avanços 
também para os vouchers. Já que estamos falando 
do assunto, gostaria de acrescentar, recentemen-
te chegaram ao mercado empresas operadoras de 
vale-alimentação que se denominam “plataformas 
digitais flexíveis”. Essas empresas inseriram-se no 
Programa de Alimentação do Trabalhador, porém 
vêm atuando em total desconformidade com seus 
requisitos. Estas plataformas atuam, aparentemen-
te, como as demais empresas operadoras do PAT, 
visto que já garantiram sua vinculação ao sistema. 
Ocorre que as operadoras de “benefícios flexí-
veis”, diferente das demais empresas, permitem, 
por meio de suas plataformas, que o trabalhador 

“Além da 
adaptação 

aos avanços 
tecnológicos, 

imprescindíveis 
para 

alcançarmos 
uma posição 
de destaque 
no mercado, 
precisamos 

trabalhar mais 
na adequação 

e diferenciação 
do nosso 

atendimento.”

utilize o saldo de seu benefício com serviços e/
ou produtos não previstos no programa, como o 
abastecimento de combustíveis, Uber, academias, 
inclusive plataformas de streaming como a Netflix. 
É igualmente preocupante que essas referidas em-
presas estejam declarando possuir o registro como 
Operadora PAT, mas, claramente, atuem em 
desfavor da destinação específica dos benefícios, 
podendo-se notar nítido desvio de finalidade dos 
cartões alimentação.

Um dos temas mais abordados por especialistas 
em varejo é a necessidade de investir na chamada 
“experiência de compra”. Como os supermercados 
podem avançar nessa área e quais os melhores 
exemplos que podemos citar?
 
Além da conveniência e comodidade, o cliente 
necessita se sentir respeitado, especial e único no 
momento da compra. Trabalhar a junção do am-
biente físico com o online de forma eficiente para 
vender praticidade junto com produtos será um 
fator de grande influência na decisão de compra. 
É importante destacar a união de agentes, a atuação 
em conjunto entre indústria e varejo para facilitar 
uma melhor experiência de compra. A tendência 
é o trabalho cada vez mais colaborativo. O maior 
desafio é o treinamento e o engajamento dos cola-
boradores para que utilizem as informações adqui-
ridas e as tecnologias com eficiência para criar uma 
jornada diferenciada para o consumidor no PDV. 
 
A pandemia faz crescer como nunca o varejo online 
e o delivery. O futuro do varejo é mesmo digital? O 
que fica como legado desse avanço?
 
A aceleração da digitalização será uma das maio-
res “heranças” da pandemia do novo coronavírus 
para o varejo.  O futuro continuará com a inte-
gração do varejo físico com o digital, e isso que já 
era tendência e se tornou uma necessidade ainda 
mais evidente. Trabalhar a flexibilidade dos ne-
gócios para gerar novas experiências de consumo 
será fundamental.
 
Como a Abras projeta 2021 para os diferentes tipos 
de lojas de autosserviço (vizinhança, atacarejo, hi-
permercado, minimercados)?
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Entre as mudanças mais significativas geradas 
pela pandemia, está a inclusão de novos canais 
na rotina de compra de abastecimento da popu-
lação, que tem buscado mais os mercadinhos de 
bairro, pequenos varejos e varejos tradicionais 
para evitar aglomeração. Além do mercado di-
gital englobando todos os formatos (aplicativos, 
site), e tem revolucionado a relação dos consu-
midores com as marcas e produtos. A multica-
nalidade continuará como tendência, cada canal 
atende a uma necessidade de consumo, mas 
todos esses canais precisam ampliar as opções 
online, incluindo compras no site e retirada na 
loja, entre outras.
 
A convenção da Abras teve um painel só sobre 
terceira idade, tendo em vista o gradativo envelhe-
cimento da população brasileira, fruto também da 
queda da taxa de natalidade. O que as lojas podem 
fazer para conquistar esse público?
 
A população está envelhecendo e no Brasil os 
idosos somarão mais de 50% até 2050. Dentro 
deste contexto, na Convenção da Abras trouxe-
mos grandes especialistas para falar sobre o tema.  

Como planejar a operação para uma loja inclusi-
va, pautada em um modelo de ecossistema, onde 
loja física, virtual, meios de pagamentos, logística, 
programas de marketing, dados do consumidor, 
eventos e parcerias estratégicas estarão todos co-
nectados e voltados para este público que movi-
menta bilhões e deseja qualidade de vida, bem 
estar, saúde...
 
Sobre as redes sociais: como os supermercados 
podem usá-las para fazer o negócio prosperar e 
para gerenciar a imagem pública da empresa?
 
As redes sociais são hoje um ótimo canal de co-
municação e relacionamento com os clientes. 
As possibilidades são gigantescas. Até por isso é 
preciso, antes de tudo, ter claro qual é o objetivo 
do negócio. Uma rede de supermercados pode 
explorar as mídias para reforçar a marca local ou 
nacionalmente e comunicar os consumidores 
com promoções e ofertas. As mídias são fantásti-
cas também para fidelizar os clientes. Cada pla-
taforma tem um formato ideal. Portanto, alinhe 
junto com o seu objetivo os conteúdos que pre-
tende entregar para o público.

Galassi 
promovendo 
abertura da feira 
Apas quando 
presidiu a entidade

Fotos: Divulgação/Alesp
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unisuPer inauGura sua 42ª loja
no dia 17 de dezembro de 2020, a rede unisuper inau-
gurou a sua 42ª loja – a 11ª em Canoas. o investimento 
foi realizado pela família Formenton, licenciada da rede 
unisuper, proprietária desta e de outras cinco na cidade. 
o novo empreendimento fica av. inconfidência, 710, no 
bairro Marechal rondon. a unidade tem 1,2 mil m² de 
área de vendas e gerou 70 empregos diretos. também 
conta com 75 vagas de estacionamento, com 62 delas em 
área coberta. a nova loja conta com um mix completo de 
produtos, com destaque para a rotisseria unisuper, no-
vidade com o objetivo de oferecer uma grande variedade 
de pratos quentes e frios preparados diariamente e com 
qualidade superior para seus clientes. 

juMbo ataCadista: noVo 
ataCarejo do Max Center
o Max Center, de alvorada, inaugurou em 16 de dezem-
bro o seu primeiro atacarejo. a nova bandeira da empresa 
foi denominada jumbo atacadista, com a loja instalada 
na av. zero hora, 1100, no bairro Porto Verde. o evento 
seguiu todos os protocolos de segurança diante da pan-
demia do novo coronavírus. a unidade tem 2,2 mil metros 
quadrados de área de vendas, conta com 14 check-outs e 
proporcionou a criação de 110 vagas de emprego diretas. 
além disso, a primeira loja do jumbo atacadista tem em 
seu portfólio 5 mil itens expostos nas gôndolas.

aGas PartiCiPa de reunião 
sobre Venda de MiPs
o presidente da agas, antônio Cesa longo, partici-
pou da comitiva da abras que se reuniu no dia 15 de 
dezembro de 2020, em brasília, com o ministro-chefe 
da secretaria de Governo da Presidência da república, 
luiz eduardo ramos. o objetivo foi tratar a respeito da 
venda dos Medicamentos isentos de Prescrição (MiPs) 
nos supermercados. os MiPs são indicados para 
tratamento de doenças e males menores, classificados 
após ampla análise pelas autoridades de saúde, não 
causando intoxicação ou dependência. além disso, a li-
vre comercialização dos MiPs em países desenvolvidos 
tem reduzido os custos com tratamentos e no sistema 
público de saúde.
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suPer aPolo eM FarrouPilha 
o super apolo, de bento Gonçalves, inaugurou no dia 
10 de dezembro a sua oitava unidade e primeira loja 
em Farroupilha. não teve cerimônia de inauguração, 
para evitar aglomerações, mas o prefeito do município, 
Pedro Pedrozo, esteve presente para conferir a 
novidade. também foram colocados brinquedos 
infantis no dia da abertura. entre os atrativos da loja 
está uma adega de vinhos com mais de mil rótulos 
nacionais e internacionais. a previsão é de que haja 
ainda um hub gastronômico na área externa da loja, 
conhecido como food hall, onde haverá espaço para 
opções gastronômicas dos mais variados tipos. 



Anos

 As histórias de sucesso normalmente são construídas a muitas mãos. Mas no 
caso dos supermercados, essa característica é ainda mais marcante: somos 
clientes, somos indústria. Somos homens e mulheres de negócio. Somos produ-
tores rurais, garantindo o alimento fresco. Somos distribuidores, motoristas, 
conferentes, estoquistas. Empresários, operadores. Somos supermercadistas. 
Quantos de nós compramos, vendemos, empacotamos, fatiamos, organizamos, 
negociamos... Quantas feiras, quantos eventos, quantos cursos e seminários, de 
quantos encontros de aperfeiçoamento, de quanto aprendizado a nossa história 
é constituída?

No setor de supermercados, não existe sucesso sozinho. Ele sempre vem em 
grupos, em conjunto, no coletivo. E assim se fez o cinquentenário da AGAS: uma 
trajetória forjada a muitas mãos. As mãos dos valorosos diretores que por aqui 
passaram. As mãos dos laboriosos colaboradores. Mãos de parceiros, de patroci-
nadores, de expositores. Professores, alunos, mãos como as suas. As mãos que 
nos trouxeram e que continuarão nos empurrando em frente.

A muitas mãos, continuaremos mais fortes juntos – e muito mais super!

Obrigado!
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Candelária reCebe  
ranCho ataCadista
o rancho atacadista abriu a 3ª unidade em Cande-
lária, no Vale do rio Pardo. É a 29ª unidade do Grupo 
libraga brandão, que também administra a rede 
Vivo supermercados. a proposta do rancho é realizar 
vendas no varejo com preço de atacado para todos 
os públicos. Com área de vendas de 2,05 mil metros 
quadrados e amplo estacionamento, com capacidade 
para 100 veículos, a unidade de Candelária fica na 
avenida Marechal deodoro, 183. entre as novida-
des, o Clube rancho atacadista, um aplicativo de 
ofertas que pode ser baixado no smartphone.  não 
foi realizada cerimônia de inauguração. no entanto, 
para marcar a chegada da empresa com um gesto de 
solidariedade, foram doadas 50 cestas básicas para a 
assistência social do município.

suPer Útil reinauGura 
loja eM Cruz alta
Foi reinaugurado o super Útil da lomba, unidade 
em um dos pontos mais tradicionais de Cruz alta. a 
loja passou de 600 metros quadrados para 1,48 mil 
metros quadrados de área de venda, com estaciona-
mento para 50 vagas e atualização na organização do 
layout e na arquitetura. em 2020, o super Útil comple-
tou 60 anos. “estamos realizando o sonho de ofere-
cer aos nossos clientes uma loja totalmente remode-
lada que irá trazer novos conceitos de supermercado 
a Cruz alta e região”, diz o gerente comercial da rede, 
Marcelino schwerz.unidasul reÚne oPerações no 

CoMPlexo de esteio
o novo Complexo de esteio coloca a unidasul pronta para 
um novo ciclo de crescimento nos próximos anos. em 2020, 
houve a finalização do Centro de distribuição Central e da 
indústria de beneficiamento de Grãos, Farinhas, temperos e 
achocolatados, além de outras áreas de apoio – investimen-
tos que reforçaram a capacidade produtiva e de logística 
da holding. sua finalização está prevista para 2021, com a 
entrega das áreas de logística reversa e de apoio, além da 
Central de Padaria. 

sexta loja do Viezzer eM Canoas
a rede Viezzer supermercados inaugurou no início 
de dezembro a sua sexta loja, no bairro são josé, em 
Canoas. o súper, que possui uma estrutura de 1,2 mil 
metros quadrados de área de venda, dez check-outs e 
70 empregos diretos, representa o novo conceito da 

marca. o supermer-
cado foi construído 
dentro de um centro 
comercial, que conta 
com mais 13 lojas.  
o empreendimento 
conta com 80 vagas de 
estacionamento.

loja reinauGurada eM Porto aleGre
o Mercado anuar reinaugurou em dezembro a sua loja 
em Porto alegre com o sorteio de prêmios, degustações e 
ofertas exclusivas. o anuar fica no bairro Cavalhada. depois 
da reformulação do espaço, a projeção é de dobrar o fatura-
mento. Foram trocados 95% dos equipamentos da loja, que 
agora conta com dois check-outs, e aumentou o número de 
pessoas trabalhando de três para sete. Di
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aGas CoMPleta 50 anos
Meio século de atuação em nome do 
desenvolvimento do autosserviço no rio Grande 
do sul. Fundada em 21 de janeiro de 1971, a 
associação Gaúcha de supermercados (agas) 
completa 50 anos nesse início de ano. Primeira 
regional de supermercados a promover uma 
convenção estadual, além de premiações 
realizadas pelos fornecedores e encontros no 
interior, a entidade ajudou e ajuda empresas e 
empreendedores a superar desafios administrativos, 
políticos, econômicos e sociais. dos tempos do 
presidente don Charles bird ao atual presidente 
antônio Cesa longo, a agas evoluiu para se tornar 
a representante de um segmento que gera mais de 
100 mil empregos, com faturamento equivalente a 
7,7% do Pib estadual. Parabéns, supermercadista, 
você faz parte dessa história de sucesso.

serViços de delivery CresCeM 
no brasil 
as tele-entregas já tem 80% de penetração entre 
consumidores com menos de 50 anos por aqui, ficando 
atrás apenas dos países asiáticos, além de uma fre-
quência média de consumo de 18 vezes ao ano. os 
dados são da última pesquisa da consultoria Kantar. no 
brasil o cenário é de estabilidade, já que o gasto fora do 
lar retraiu 12% e dentro do lar teve um crescimento no 
mesmo patamar, equilibrando o gasto total. os snacks 
são uma das categorias que ganharam espaço com a 
transferência do consumo para dentro do lar, mas as 
bebidas sem álcool não mostram sinais de volta ao 
patamar e retraem fortemente em gasto total (dentro e 
fora do lar) no patamar de 14%, comparando os meses 
de janeiro a agosto de 2020 com o mesmo período do 
ano passado.

rede Codebal  
aMPlia seus doMínios
o Codebal Center foi inaugurado no dia 19 de 
dezembro, em eldorado do sul, com o conceito 
de comodidade, praticidade e exclusividade. a 
loja tem 100m² de área de vendas, 70 vagas de 
estacionamento e gerou 80 empregos diretos. 
são 12 check-outs. há um setor saudável 
com opção de vendas a granel, rotisseria 
com cardápio diferenciado para almoço e 
janta, pizza artesanal preparada em 7min na 
frente do cliente. o design conta com móveis 
personalizados. Mais 10 lojas devem ser 
inauguradas junto ao supermercado.

anuar Pezzi abre sexto 
suPerMerCado
sem evento de inauguração, por conta da pandemia do 
novo coronavírus, a rede de supermercados anuar Pezzi 
ergueu as cortinas de sua sexta loja em Porto alegre, 
desta vez na zona sul. a operação abriu no dia 27 de 
novembro de 2020. localizada na avenida Campos Velho, 
1.413, no bairro Cristal, a unidade ocupa imóvel alugado 
e gerou 65 empregos diretos. as outras cinco unidades 
da bandeira ficam nos bairros Medianeira, Cruzeiro, santa 
teresa, Glória e Menino deus. 

CoMPlexo lanGuiru  
no shoPPinG lajeado
no dia em que completou 65 anos, 13 de novembro, a 
Cooperativa languiru inaugurou oficialmente um grande 
empreendimento no Vale do taquari: o complexo com 
supermercado, Farmácia, agrocenter e agrocenter Má-
quinas no shopping lajeado. o presidente da languiru, 
dirceu bayer, lembrou que a cooperativa estava ‘que-
brada’ há 20 anos e agora vive seu melhor momento, 
graças à credibilidade que foi resgatada. entre outros 
números, valorizou a estimativa de crescimento de 25% 
para o faturamento bruto em 2020, apesar da pande-
mia, alcançando r$ 1,8 bilhão, e a previsão de r$ 150 
milhões em geração de impostos.
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reCorde PreVisto na saFra de Grãos
a produção de grãos no brasil na safra 2020/2021 deverá 
ser recorde. segundo o terceiro levantamento da Com-
panhia nacional de abastecimento (Conab), a estimativa 
é de que o país colha 265,9 milhões de toneladas. o 
montante representa um aumento de 3,5% no compara-
tivo com o período anterior. soja e milho correspondem 
a 89% da produção de grãos. a Conab estima em 3,1 
milhões de toneladas a produção total de feijão no país e 
em quase 11 toneladas o arroz. o trigo deverá render 6,2 
milhões de toneladas. Mais de 60% da soja brasileira é 
utilizada para exportação.

zaFFari do total de Cara noVa
Com um novo conceito inspirado em empórios, o 
zaffari shopping total passou por uma grande reforma, 
com mudanças significativas em todos os cantinhos. 
logo na fachada, já é possível perceber algumas 
diferenças, como os caixas mais próximos da entrada 
da loja, paredes com tijolos uruguaios e o novo serviço 
de self-checkout. esta é a segunda loja que conta com 
o autoatendimento, em que o cliente tem a opção de 
processar suas próprias compras e depois realizar o 
pagamento. hortifrútis e perecíveis também tiveram 
layout reformulado.
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banCo de aliMentos: 20 anos
o banco de alimentos comemorou, no dia 6 de dezem-
bro, o seu vigésimo aniversário e a incrível quantidade 
de doações realizadas no exercício: 3 milhões de quilos 
de alimentos distribuídos para instituições carentes e 
vítimas da Covid-19. a entidade beneficia mais de 300 
entidades assistenciais, de todos os bairros da Capital 
gaúcha. em sua história, o banco de alimentos já arreca-
dou e distribuiu mais de 55 milhões de quilos de alimen-
tos para instituições carentes. 

desCo no MultistoP 
Centro de CoMPras
o Multistop Centro de Compras, empreendimento que 
irá abrigar o primeiro desco super&atacado da região 
Metropolitana, está em construção em esteio. o novo 
centro de compras está localizado às margens da br-
116, a 500 metros do trensurb e a 12km de Porto alegre. 
o centro de compras terá mais de 400 vagas de esta-
cionamento numa área ampla com quase 20 mil m² e 
concebida com o moderno conceito de paradouro. além 
do desco, o Multishop terá lojas de conveniência, mate-
riais de construção, utilidades, restaurantes, pet shop e 
farmácia, entre outros. 

litoral aGora teM stoK Center
a Comercial zaffari abriu em 26 de novembro, em 
Capão da Canoa, a sua décima quarta loja do stok 
Center, centro de compras no formato de atacarejo. 
Com 4.560 m² de área de vendas, o empreendimento 
dispõe de 36 caixas de atendimento, seis self-che-
ckouts e 439 vagas de estacionamento. o empreen-
dimento gerou 150 empregos diretos na cidade e a 
Comercial zaffari chega à marca de 3.200 colaborado-
res nas suas 24 lojas. o stok Center Capão da Canoa 
está localizado na rodovia estrada do Mar, Km 35,7.
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CoaGrisol aPriMora 
loja de ibiraPuitã
a Coagrisol entregou no dia 18 de dezembro as me-
lhorias em seu supermercado em ibirapuitã. a soleni-
dade de reinauguração aconteceu de forma simples 
devido às medidas de distanciamento social, reunindo 
lideranças da cooperativa e autoridades do município. 
no espaço comercial, foram realizados investimentos 
estruturais, com ampliação da área de venda, melho-
ria das na área de produção dos setores de açougue 
e padaria. além disso, houve incremento no mix de 
produtos disponível aos clientes. o supermercado está 
localizado na rua Cristiano dastch.
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COVID-19 COMO DOENÇA OCUPACIONAL
No dia 11 de dezembro de 2020, a Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho publicou a Nota Técnica SEI 
nº 56376/2020/ME, que tem por finalidade esclarecer as 
regras aplicáveis à análise do nexo entre a Covid-19 e o 
trabalho para fins de concessão de benefício previden-

ciário. O informe, por 
exemplo, responde 
que a Covid-19 pode 
ser reconhecida como 
doença ocupacional ou 
acidente de trabalho, 
dependendo do con-
texto. A caracterização 
para fins de benefícios 
previdenciários é feita 
pela Perícia Médica 
Federal quando identi-
ficado o nexo entre o 
trabalho e o agravo. 

PUBLICAÇÃO EDUCATIVA SOBRE TELETRABALHO
O Tribunal Superior do Trabalho lançou em dezembro 
o material educativo Teletrabalho – o trabalho de onde 
você estiver. A publicação reúne as principais informa-
ções sobre o tema: definições, direitos, vantagens e 
desvantagens, além de dicas de saúde, ergonomia e 
tecnologia. Também é oferecido um breve panorama 
do teletrabalho no Brasil em 2020, quando houve am-
pla adoção dessa modalidade de serviço como medi-
da de prevenção à disseminação do novo coronavírus.

AJUSTES NO ESOCIAL PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O governo vai fazer nova rodada de ajustes no eSocial. 
Será lançada uma versão web do eSocial para que as 
micro e pequenas empresas possam apresentar, dire-
tamente na plataforma do governo, as informações de 
seus funcionários nos mesmos moldes do empregador 
doméstico e MEI. O foco é atender companhias com 
até 50 funcionários, o que representa 70% dos empre-
gadores do país. A substituição de obrigação acessória 
será intensificada. 

REFORMA ADMINISTRATIVA
O governo do Estado realizou em dezembro a primeira 
reforma administrativa no Secretariado. A mudança 
envolveu diretamente três secretarias, que além de 
alterações no comando também sofreram nas suas es-
truturas. A mudança mais impactante foi a saída de Le-
any Lemos do comando da Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Gestão para ir para o Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Como o Rio 
Grande do Sul será o próximo Estado a exercer a presi-
dência rotativa da instituição, Leany será presidente e 
irá se tornar a primeira mulher à frente do banco. 

MENOR PREÇO BRASIL TEM NOVA VERSÃO
O aplicativo Menor Preço Brasil, que permite que os usu-
ários encontrem o menor preço de um produto praticado 
no comércio, avançou em mais um processo para trazer 
segurança aos dados e informações disponibilizados na 
ferramenta. A nova versão do aplicativo gratuito solicita 
o login obrigatório pela conta gov.br, que é um meio de 
acesso do usuário aos serviços públicos digitais. Esta 
conta, proposta pelo governo federal, facilita a identifica-
ção e autenticação do cidadão.
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EXIGÊNCIA DE 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS 
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou válida regra 
do Código Civil (Lei 10.406/2002) que exige capital 
social de pelo menos 100 salários-mínimos para a 
criação de empresa individual de responsabilidade 
limitada (Eireli). Por votação majoritária em sessão 
virtual, o Plenário julgou improcedente a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 4637, com o entendi-
mento de que o parâmetro adotado pela lei, de caráter 
meramente referencial, não ofende disposição da 
Constituição Federal que veda a vinculação do salário-
mínimo para qualquer fim.



SER A MELHOR FORNECEDORA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA É UM
BOM SINAL. ESTAMOS LEVANDO
MOMENTOS AGRADÁVEIS PARA
MUITA GENTE.
VIVA O PRAZER EM ESTAR.

+

Essa conquista só existe porque Essa conquista só existe porque 
temos parceiros e consumidorestemos parceiros e consumidores
que, assim como nós, valorizamque, assim como nós, valorizam

o o prazer em estar.prazer em estar.
Agradecemos a confiançaAgradecemos a confiançaAgradecemos a confiança

de todos! Juntos ainda vamos 
compartilhar muitas conquistas.

COMPARTILHANDO A ALEGRIA 
DE SER RECONHECIDA COMO 
A MELHOR FORNECEDORA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA
DO RIO GRANDE DO SUL PELA AGAS. 
           

www.girandosol.com.br        n + 55 51 3716 9400         e  contato@girandosol.com.br

MAIS

Cuidamos de cada cantinho da casa.
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NOVA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
Os critérios para classificação de risco das atividades 
econômicas sujeitas à vigilância sanitária, além das dire-
trizes gerais para o licenciamento sanitário pelos órgãos 
de vigilância sanitária dos estados, municípios entraram 
em vigor em 1º de dezembro de 2020 com a Resolução 
nº 62/2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (CGSIM). Os órgãos responsáveis 
pelo licenciamento sanitário deverão considerar três 
faixas de classificação de risco (leve, moderado e alto).

CERTEZA TRIBUTÁRIA AVANÇA NO SETOR
A Receita Estadual avança na iniciativa Conformidade 
Cooperativa, que integra a agenda Receita 2030. A me-
dida de Compliance Tributário tem em andamento um 
projeto piloto com o setor de supermercados. Fruto de 
Protocolo de Intenções firmado com a Agas, o projeto 
conta com participação de supermercados e traz se-
gurança jurídica e a redução do risco fiscal. Com uma 
estratégia de mineração de dados de Notas Fiscais, os 
produtos abrangidos estão sendo identificados para 
posterior publicação das regras de ICMS aplicáveis, 
que contarão com a chancela da Receita Estadual. 

LEITE SANCIONA PROJETO SOBRE CACHAÇA
O governador Eduardo Leite sancionou, no dia 11 de 
novembro, seis projetos de lei de autoria de deputados 
estaduais e um do Poder Executivo. O Executivo dispôs 
sobre a cachaça artesanal gaúcha, estabelecendo re-
quisitos e limites para produção e comercialização, defi-
nindo diretrizes para registro e fiscalização do produtor 
e criou o Selo da Cachaça Artesanal Gaúcha e o Selo de 
Revenda da Cachaça Artesanal Gaúcha.

PORTAL PARA PESSOA FÍSICA
A Receita Estadual lançou seu novo Portal de Serviços 
para Pessoa Física. A primeira fase abrange 27 serviços 
e irá eliminar quase por completo a necessidade de 
atendimentos presenciais, já que os próprios cidadãos 
poderão realizar protocolos diretamente no portal. O 
acesso à ferramenta já está disponível nos sites da Se-
cretaria da Fazenda e da Receita Estadual e no portal in-
tegrado de serviços digitais rs.gov.br. Entre os serviços 
disponíveis estão a solicitação de Isenção de ICMS de 
Veículos, Isenção de IPVA, entre outros. 

NOVO APP PARA CONSULTA À LEGISLAÇÃO
O novo aplicativo do sistema Normas traz funcionalida-
des inéditas para o acompanhamento da legislação da 
Receita Federal. O sistema Normas é uma importante 
fonte para consultas à legislação publicada pela Receita 
Federal, com um acervo que conta com mais de 79 mil 
atos. A nova versão do app permite agora que o usuá-
rio selecione até 40 atos favoritos para acesso rápido e 
notificação sobre alterações sofridas pelos atos favoritos 
ao longo do tempo, entre outros aprimoramentos.

COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES CONTRA CNJ
Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) mudou seu entendimento e definiu que a 
competência para processar e julgar ações ordinárias 
contra decisões e atos administrativos do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do 

Ministério Público 
(CNMP) é do próprio 
Supremo. Prevale-
ceu o entendimento 
de que a missão 
constitucional dos 
conselhos, órgãos 
de controle, ficaria 
comprometida caso 
suas decisões, que 
têm eficácia nacional, 
fossem revistas pelos 
mesmos órgãos que 
estão sob sua super-
visão e fiscalização. Ek
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presidente da Mondelez  
brasil é preMiado
O presidente da Mondelez Brasil, 
Liel Miranda, foi reconhecido 
em dezembro como um dos 
dez CEOs Mais Admirados pelos 
RHs, prêmio do Grupo Gestão 
RH. A conquista certifica a líder 
mundial em snacks (dona das 
marcas Lacta, Bis, Halls, Trident, 
Club Social, Oreo e Tang, entre 
outras) como marca empregado-

ra que investe em bem-estar, capacitação e desenvolvi-
mento de seus colaboradores. Desde 2019, a premiação 
elege os profissionais do setor mais admirados do país 
e da América Latina e foi criada para distinguir os líderes 
que têm um olhar humanizado para a gestão dos negó-
cios e atuam sinergicamente com o RH.

aliMentando a solidariedade
O propósito da Orquídea de Alimentar além do Alimento 
tem tomado força inclusive fora da fábrica. Num ano 
tão complicado como 2020, a empresa colaborou com 
diversos projetos que atuam no auxilio às famílias em 
vulnerabilidade social, com situação agravada pela 

pandemia. Foram mais de 30 
toneladas de alimentos da 
segunda quinzena de março 
até novembro, devendo 
ter fechado o ano em 35 
toneladas, já que dezembro é 
um mês que naturalmente a 
empresa já faz mais doações.

oportunidades de vagas abertas a iMigrantes
A Organização Internacional para as Migrações (OIM) 
publicou cartilha reconhecendo o exemplo dado pela 
AgroDanieli, de Tapejara (RS), na contratação de imigran-
tes. A empresa conta com 352 colaboradores de fora 
do Brasil em seu quadro funcional, representando cerca 
de 14% dos seus empregados. Venezuelanos, cubanos, 
nigerianos, haitianos e trabalhadores de outros 10 países 
ocupam cargos na produção e em áreas de apoio.

Marilan adquire Casa suíça 
A Marilan, especialista em biscoitos e a segunda maior 
fabricante da categoria no país, anunciou a aquisição da 
empresa Casa Suíça, uma das principais do mercado 
de panettones e bolos. A transação marca a entrada da 
companhia nestas categorias de alto valor agregado. A 
compra está alinhada aos planos da Marilan de alcançar 
crescimentos expressivos nos próximos anos. A Casa 
Suíça foi fundada em 1996 pelo suíço Emile Otto Eichen-
berger com o objetivo de levar a confeitaria suíça para a 
mesa de milhões de brasileiros. Atualmente, emprega 
mais de 800 pessoas em suas duas unidades industriais, 
em Jandira e Itapevi (São Paulo).
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inovação no Ct
A Oniz recentemente inovou na criação do Centro de 
Treinamento e Desenvolvimento que tem como objetivo 
qualificar e desenvolver profissionais conceituados para 
uma entrega de serviços de qualidade ao mercado.
A empresa atua há mais de 30 anos na Região Centro-
Sul do país, abastecendo os estados do RS, PR e o 
interior de SP. Como empresa de distribuição de produ-
tos, tem como missão disponibilizar produtos e serviços 
atendendo a necessidade de distribuição dos fornecedo-
res e de abastecimento dos clientes. 

gota liMpa ganha prêMio de design
Com uma ação transformadora de resíduos plásticos em 
bolsas ecológicas, a empresa Gota Limpa foi agracia-
da com o Prêmio Bornancini de Design, em sua oitava 
edição realizada em 2020. As bolsas confeccionadas 
com resíduos industriais foram distribuídas como brindes 
ecologicamente corretos. A empresa utilizou uma tonelada 
de resíduos na fabricação de 3 mil itens promocionais, e 
o mais importante, gerou R$15 mil em renda em prol da 
comunidade de mulheres que buscam a melhoria contínua 
e inclusão social.
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Live da Abras em homenagem ao Dia Nacional do 
Supermercado contou com o ministro da Economia 

falando sobre o cenário brasileiro em sua pasta

O

Sintonia  
com o miniStro

Reprodução

Dia Nacional do Supermercado foi comemorado 
pela Abras no dia 12 de novembro em uma live 
com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na 
oportunidade, ele recebeu o título de Supermerca-
dista Honorário pela sua atuação em prol do setor. 
O ministro destacou o sucesso do trabalho conjun-
to do governo federal e das redes de supermerca-
dos no Brasil para distribuição segura de alimentos 
durante este período de pandemia, que de acordo 
com ele foi responsável por manter “os sinais vitais 
da economia brasileira em funcionamento”.

Guedes ressaltou que, se houvesse uma se-
gunda onda de contaminações pelo novo coro-
navírus no Brasil, o governo voltaria a conceder o 
auxílio emergencial aos brasileiros em situação de 

Ministro agradeceu 
distinção entregue 

pela entidade 
nacional

vulnerabilidade econômica, mas não na mesma 
medida de comprometimento do PIB (chegou 
a 10%, a possibilidade futura seria de 4%). “Se 
houver uma segunda onda, não é uma possibili-
dade, é uma certeza que o governo vai pagar no-
vamente auxílio emergencial”, disse na ocasião.

Redução de impostos
O ministro defendeu sua proposta de reduzir 

a carga de impostos indiretos, se referindo à deso-
neração da folha de pagamentos, com o objetivo 
de trocar por impostos sobre transações, inclusi-
ve as digitais. Ele disse ainda que a prioridade da 
geração de empregos formais tem como objetivo 
combater a informalidade que trava o índice de 
crescimento da produtividade no Brasil. Defen-
deu ainda renovar o marco regulatório, um novo 
regime fiscal, menos complexo e mais favorável 
à livre iniciativa.

O presidente da Abras (na ocasião), João San-
zovo Neto, destacou a essencialidade do setor. “É 
especial comemorar o Dia Nacional do Super-
mercado. 70% do setor são de empresas familiares, 
que começaram com pequenas lojinhas e foram 
evoluindo”, relatou. “Os supermercados brasilei-
ros não deixam nada a desejar para nenhum su-
permercado do mundo. Nessa pandemia tivemos 
a nossa classificação de atividade essencial testada 
e ficou comprovado que realmente somos essen-
ciais, adequando as operações aos protocolos de 
segurança sem fechar as portas.”
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O 1º Fórum Cone-Sul de Integração Varejo-Indústria 
Online com representantes dos dois setores ofereceu 

informações, troca de experiências e novidades

O

Integração de  
Interesses

Reprodução

1º Fórum Cone-Sul de Integração Varejo-In-
dústria Online reuniu supermercadistas gaú-
chos e catarinenses com fornecedores de todo 
o país numa roda de conversas e apresentações 
de produtos e serviços. Ambev, BR Spices, Ce-
pêra, Consinco, Izio, KPMG e Indikatore parti-
ciparam da iniciativa promovida numa parceria 
entre a Agas, a Associação Catarinense de Su-
permercados (Acats) e a revista SA Varejo. O 
evento ocorreu no dia 11 de novembro e teve 
306 varejistas inscritos, com mediação do CEO 
da SA Varejo, Sérgio Alvim. 

A primeira empresa a se apresentar foi a Am-
bev, a maior cervejaria do mundo. O vice-pre-
sidente de Off-Trade, Caio Lira, falou sobre as 
mudanças no modo de consumo decorrentes da 
pandemia, que fechou bares e proibiu eventos 

KPMG apresentou 
cenários de 

mercado para os 
varejistas 

ao vivo, trocando-os pelas lives. “Queremos ser 
o melhor fornecedor do varejo. Aumentamos 
nosso time comercial para estarmos próximos e 
fornecemos aos clientes dados de sell-out, com-
parativos com estabelecimentos da região, mix 
mais consumido”, enfatizou.

Gabriel Daniel, diretor executivo da BR Spi-
ces (indústria paulista especializada em tempe-
ros) traz para o Brasil especiarias do Chile, do 
Canadá, Índia, Egito, Argentina, Sudão, entre 
outros países. “Há cada vez mais pessoas cozi-
nhando em casa. E elas também estão mais cri-
teriosas, lendo mais rótulos, vendo mais vídeos 
de receita no YouTube”, revelou. Com produtos 
à venda em redes como Guanabara, Rissul, Bis-
teka e Beltrame, a empresa enfoca suas ações em 
uma experiência de compra prazerosa. 

Visão de oportunidades
A fábrica de condimentos Cepêra está inves-

tindo nas suas instalações para se aproximar cada 
vez mais dos varejistas. “O importante é agregar 
valor e conhecer o público, pois sabemos que a 
gôndola não é elástica. Estamos dispostos a di-
versificar o mix para que os espaços se ajustem”, 
explicou o presidente Décio Costa Filho. “O 
desempenho de nossos produtos surpreende no 
Sul, com 123% de crescimento ao passo que no 
Brasil está em 49%.” 

João Alberto Giaccomassi, gerente de Pro-
dutos da Consinco, incentivou os supermerca-
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distas a investirem em sistemas de automação. 
“Não precisa ir do zero aos 100% de uma vez 
só, é possível começar aos poucos, deixando 
que o sistema sugira os pedidos de compras mas 
não as efetive. Aí você vai ganhando confiança 
no processo até automatizá-lo”, explicou. “Você 
pode obter como resultado redução de ruptura, 
redução de estoque e aumento de vendas”.

A plataforma de CRM e cashback Izio mos-
trou as varejistas como se conectar com o con-
sumidor e conhecê-lo de modo mais profundo. 
“Vender uma vez é fácil. Difícil é vender de 
novo e ainda mais para o mesmo cliente. Não 
importa o que você vai oferecer, é preciso ter 
proposta de valor estruturada. O que faz seu 
cliente se engajar com sua loja?”, refletiu o CEO 
Christian Vincent. 

noVos aprendizados 
A consultoria de mercado KPMG mostrou 

que, durante a pandemia, o cliente reduziu a 
frequência de visitas ao mesmo passo em que 
ampliou o tíquete médio de compras. “Com-
pramos de quem resolve nossos problemas de 
forma ágil, isso fideliza. Cada vez mais o tempo 
é o maior ativo que ser humano tem e o que 
ele mais luta para ter. Depois vamos para perso-
nalização e customização com base nos dados”, 
detalhou o sócio líder Paulo Ferezin.

Rodrigo Beleze, CEO da Indikatore, apre-
sentou sua tecnologia para comprar e abastecer 
lojas com assertividade. Presente em mais de 
200 supermercados brasileiros, a plataforma 
atua tanto na diminuição da ruptura quanto 
no controle de estoque. “Conseguimos ganhos 
substanciais”, afirmou. 

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, 
reconheceu que novos tempos demandam novas 
experiências como formas positivas de aprendi-
zados. “Toda mudança gera oportunidade. Só 
nós mesmos brasileiros para continuarmos en-
tendendo essa economia e o varejo. É importan-
te sinergia entre os pequenos, médios e gran-
des.” Paulo César Lopes, presidente da Acats, 
salientou a necessidade de engajamento para a 
superação de momentos difíceis. “Estamos ven-
do crescimento da pandemia novamente e refor-
çamos protocolos para atravessar a crise”. 

Sérgio Alvim 
ressaltou que há 

muitas oportunidades 
a serem aproveitadas

Reprodução

Reprodução
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Junto aos
clientes

empre pertinho de você! Este é o slogan do 
Multi Croata, empresa familiar criada em 
25 de fevereiro de 1988 por Eduardo Luis 
Slomp, em Caxias do Sul. Além dele, a es-
posa, Teresinha Slomp, e o sócio do começo 
do negócio, Gregorio Crippa, já trabalhavam 
em supermercado como funcionários. Com 
duas lojas, os maiores diferenciais para a con-
corrência são a oferta de alimentação pronta, 
tipo restaurante a kg, recebimento de paga-
mentos com o Banriponto, espaço amplo e 
a qualidade de atendimento, onde o cliente 
pode falar e pedir suas necessidades direto 
com o proprietário.

A trajetória da família no ramo come-
çou com uma loja de 115 m², sem açougue 
e padaria e os funcionários eram Eduardo e 
a esposa. Em 2004, passou por uma amplia-
ção para 900 m². Mais tarde, em 2013, acon-
teceu outra mudança para 1.200 m² de área 

S
de vendas, 1000 m² de depósito, 800 m² de 
estacionamento coberto, e mais 1.200 m² de 
estacionamento aberto. Atualmente, a matriz 
conta com 42 funcionários e oito check-outs. 
Em 2017, pela visão de que poderiam crescer, 
surgiu a filial, o Supermercado Croata Alvo-
rada, em Farroupilha, com 700 m², 14 fun-
cionários e cinco check-outs.

O perfil do consumidor é bem variado, 
sendo atendidos todos os perfis, das classes 
A e E. Os filhos de Eduardo e Teresinha aju-
dam no negócio, na matriz e filial, Alanna 
Slomp Cassol é responsável pela administra-
ção, Alyssa Slomp pelo fiscal e Luís Eduardo 
Slomp é comprador. Atualmente, trabalham 
com 13.800 itens e o objetivo da empresa é 
comprar e vender mercadorias do ramo de 
supermercados com qualidade e obtenção de 
lucro para novos investimentos.

Fazer parte da Rede Multimercados, se-
gundo Eduardo, é obter informação de como 
está o segmento, ter acesso à mídia com valo-
res mais baixos, conseguir comprar melhor, 
ter a oportunidade semanal de estar junto 
com outros empresários do mesmo ramo e 
trocar experiências. Para ele, os principais de-
safios para uma loja no autosserviço hoje é 
manter-se no ramo perto de uma concorrên-
cia cada vez maior e onde há  pouca formação 
de mão de obra especializada.

As perspectivas para 2021 é de abrir mais 
uma loja e aperfeiçoar-se ainda mais no 
ramo. Em médio e longo prazos, Eduardo 
diz que “esperamos e trabalhamos para me-
lhor atender os clientes com menos mão de 
obra. Check-outs automáticos e vendas onli-
ne, com entregas 24 horas até 25 km do su-
permercado.” 

Oferta de 
alimentação 

pronta,  
espaço amplo e 
a qualidade do 

atendimento  
são os diferenciais 

do Multi Croata
Eduardo Luis Slomp
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uniões evolutivas
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s Centrais de Negócios aju-
daram os supermercados a prosperar no ano da 
pandemia apostando em seus pontos fortes: me-
lhores preços e condições de pagamento para as 
mercadorias, economia logística e relacionamento 
estreito com fornecedores. Mas 2021 começa com 
o desafio de superar rupturas decorrentes dos efei-
tos da parada industrial, com a escassez de matéria-
prima que afeta diversos setores. Outro obstáculo 
é a alta do custo dos produtos, incluindo a cesta 
básica, cujo repasse aos consumidores é mais difí-
cil de realizar. No horizonte empresarial, alastra-se 
a ideia de que é preciso fazer mais: trabalhar em 
conjunto também pela melhora no atendimento, 
na estrutura das lojas e no uso da tecnologia. 

O professor titular do Programa de Pós-Gra-
duação de Administração da Unisinos, Alsones 
Balestrin, participou da construção do modelo 
dessas redes. Co-autor do livro Redes de Cooperação 

Empresarial, juntamente com o colega Jorge Vers-
choore, no ano 2000, ele considera que a maior 
empreitada pós-pandemia para essas associações é 
chegar um nível mais alto de tecnologia, para en-
tender o comportamento do consumidor das lojas, 
fortalecendo a gestão de estoque e as compras au-
tomatizadas. “A implementação de vendas online 
virou uma necessidade, e o melhor é fazer por um 
aplicativo da bandeira, que determina ao associado 
mais próximo a separação da cesta e entrega. Essa 
comodidade é fundamental”, diz. 

A economia das compras em conjunto pode 
chegar a 40% em média, segundo os cálculos do 
docente. Afora isso, há mais vantagens com a re-
dução de custos de marketing, no lançamento de 
cartões, negociações com as operadoras, padro-
nização de layouts. “Pode haver algumas compli-
cações em adaptar-se a uma cultura de coope-
ração, porque normalmente os empresários são 

a  Foto de abertura: ©istock.com/Metamorworks

gestão

Centrais de 
Negócios 
crescem 
apostando 
em seus 
pontos 
fortes e 
estudando 
novos 
rumos para 
expandir 
suas 
atuaçõesuniões evolutivas
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formados para competir, mas a união alavanca 
grande potencial de crescimento. As centrais não 
aprisionam nenhum empreendedor, eles podem 
sair a hora que desejarem. Não o fazem porque o 
modelo é um sucesso”, declara. 

Centralização de interesses
A Rede Super, de Santa Maria, ocupa a pri-

meira posição no RS e a sétima posição entre as 
maiores do Brasil por faturamento anual: R$ 1,4 
bilhão. Com 24 anos de existência, 70 funcionários 
próprios e um Centro de Distribuição com 7 mil 
m², a franquia conta com 72 supermercados em 
36 municípios na região central do estado. Ela tra-
balha com pedidos e entregas centralizados, numa 
nota só.  A associação faz a separação conforme as 
solicitações individuais e o franqueado busca no 
CD as mercadorias. “Percebemos que este é um 
dever de casa no caso de estruturas como a nossa, 
porque as indústrias não querem perder tempo na 
entrega dos produtos. Há um sistema de informá-
tica interligando os diversos atores do processo, 
informando ofertas e prazos para resposta”, conta 
o presidente Ibanes Bertagnolli. 

A centralização das operações abarca ainda 
ações de marketing e administrativas, como unifi-
cação de cadastros, de mix de produtos, layout, rup-
tura e gerenciamento de categorias. O processo 
que não só facilita a vida dos compradores, como 
também coloca as lojas num patamar diferencia-
do. “Vamos falar em gestão de relacionamento: se 
a central operar esse CRM integrado, quantas fer-
ramentas de negociação gera a partir dos dados? 
Quantas ofertas personalizadas consegue obter? 
Há possibilidade de colocar seus associados num 
patamar igual ao das grandes lojas das grandes ci-
dades ou capitais. Isso tudo transcende a simples 
operação de compra, passa a ser inteligência.”

Integrante da RedeCen (R$ 8,6 bilhões de 
faturamento) e da Rede UniBrasil (R$ 7,6 bi), a 
Rede Super cresceu 11,4% em 2019. A pandemia 
gerou um aumento de custos nos produtos, tam-
bém ocasionou falta de matéria-prima em diver-
sos setores da indústria, afetando a produção de 
embalagens, mas o desempenho tem sido cres-
cente, até porque inicialmente os supermercados 
foram favorecidos. Os planos de expansão das 
atividades continuam. Se a parte externa já está 

uniformizada, falta ainda o interior das lojas e o 
oferecimento de mais capacitações por meio da 
Agas, do Senac e do Sebrae. 

“Estamos sempre na busca de preços mais 
baixos, mas isso só vem se a indústria nos perce-
ber como potenciais distribuidores e parceiros de 
seus produtos. Propomos venda com valor agre-
gado de serviços, com mix inteligente”, explica 
Bertagnolli. A capilaridade da Rede Super permi-
te aos fornecedores alinhados a chance de colocar 
em gôndolas itens especiais de seus portfólios, 
por exemplo. O objetivo é traçar os planos para 
ganhos conjuntos que atendam às necessidades 
de toda a cadeia. Boas experiências individuais 
são compartilhadas com o grupo: “Contratei para 
minha loja uma empresa que faz a correção de 
tributos nos softwares, já que o sistema gaúcho é 
complexo. Como obtive sucesso, propus uma 
negociação dos associados da rede e o serviço re-
duziu seu custo em 50%”, exemplifica. 

lojas próprias
A Rede UniSuper está entre as tradicionais 

marcas de supermercados do Rio Grande do Sul, 
existente há 20 anos. Administrada por sete em-
presários sócios desde 2010, ela conta atualmente 
com 42 lojas em 18 cidades: Alvorada, Balneário 
Pinhal, Cachoeirinha, Canoas, Capão da Canoa, 
Capela de Santana, Dois Irmãos, Esteio, Gravataí, 
Ivoti, Novo Hamburgo, Osório, Pelotas, Porto 
Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Viamão e 
Xangri-lá. O diferencial é que oito delas são pró-
prias e as demais 34 são licenciadas. A primeira 
própria foi aberta em 2013 e as últimas duas no 
ano passado.

“Percebemos a facilidade em operacionalizar 
lojas do grupo. Temos departamento comercial, 
padaria e confeitaria centralizados, e fizemos o 
mesmo com os hortifrútis para que os empresá-
rios não precisassem ir à Ceasa quatro vezes por 
semana”, explica o diretor-presidente Sandro 
Formenton, também presidente da RedeCen 
(agregadora de 11 congêneres no Estado). Segun-
do afirma, não há diferença de gestão entre um 
modelo e outro, só que as unidades próprias são 
administradas junto com o atacado do Unisuper. 
Elas são geridas por pessoal que trabalha na sede 
administrativa e no Centro de Distribuição. 

divulgação/rede super

“Há possibilidade 
de colocar seus 
associados num 
patamar igual ao 

das grandes lojas 
das grandes cidades 

ou capitais. isso 
tudo transcende a 

simples operação de 
compra, passa a ser 

inteligência.”

ibanes bertagnolli
Presidente da  

Rede Super
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O CD armazena 6 mil itens de mercearia seca 
no bairro Humaitá, em Porto Alegre, numa área 
de 21 mil m². A logística de entregas é própria. 
Questões tributárias são resolvidas por escritório 
especializado. O marketing fica a cargo de em-
presa terceirizada, mas suas ações refletem ofertas 
e campanhas praticadas em qualquer estabeleci-
mento da marca. A Unisuper conta com cartão 
próprio e há poucos meses lançou seu aplicativo 
para celular com um clube de vantagens. Mais de 
35 mil clientes já se cadastraram na plataforma. 
“Fizemos um trabalho de prospecção dentro das 
lojas e pelo app divulgamos ofertas personalizadas 
e descontos exclusivos”, assegura Formenton.

Um conselho formado pelos sete sócios de-
cide os passos da associação. Os licenciados rece-
bem informações diárias sobre as ações e inves-
timentos em vista. “A nossa prioridade é colocar 
os planos em prática. Este trabalho tem que ser 
veloz, senão concorrência te atropela”, pontua. 
O know-how adquirido facilita. “Quando alguém 
está enfrentando dificuldades a gente traz para a 
melhor loja no setor específico e treina o licen-
ciado in loco para que seus resultados melhorem. 
Atuamos em várias frentes. Se precisa reformar, 
entramos com expertise.”  

Na pandemia, a Unisuper aumentou os es-
toques para evitar rupturas. O crescimento em 
2020 deve ficar entre 12% e 15%, de acordo com 
as estimativas. “Hoje temos até dificuldade em 
cadastrar novos fornecedores porque os atuais 
estão satisfeitos e as gôndolas não são de borra-
cha. Muitos querem entrar e ninguém quer sair, 
estamos bem satisfeitos”, relata. A proposta para 
o ano corrente é prosperar, mesmo diante das 
incertezas. “Esperamos a vacina logo para reto-
marmos certo nível de normalidade. Enquanto 
isso, ressalto o apoio da RedeCen, representante 
de 620 mercados e mais de cem postos de com-
bustíveis. Por lá negociamos as taxas de cartões e 
reivindicações políticas”, acrescenta. 

Hora de refinar petróleo
A Rede Brasil está sediada em São Paulo e une 

16 bandeiras supermercadistas das regiões Norte, 
Nordeste, Sul e Sudeste do país. Coop (SP), Ex-
trabom (ES), Atakadão Atakarejo (BA), Nordes-
tão (RN) e Zona Sul (RJ) fazem parte do grupo 

divulgação/unisuper

Maior entre as gaúchas, 
a rede super centraliza 
entregas em seu Cd e 
paletiza os pedidos

diferencial da unisuper 
são as lojas próprias e 
produção unificada de 
pães e confeitos

divulgação/rede super

que fatura R$ 22 bilhões por ano, com 450 lojas e 
50 mil funcionários. Criada em 2004 para fomen-
tar negócios comerciais mais vantajosos, a asso-
ciação compra serviços em produtos em pacotes 
que beneficiam os participantes. As negociações 
ocorrem com fornecedores de grande porte, dada 
a distância geográfica dos seus integrantes. 

De acordo com seu presidente, Júlio César 
Lohn, diretor dos Supermercados Impetratriz 
(SC), a diversidade pode operar tanto como uma 
vantagem quanto uma desvantagem. É uma van-
tagem no sentido de mostrar diferentes experi-
ências e alternativas aos problemas encontrados 
no setor e para negociar melhores condições de 
pagamento. O alinhamento de ideias e interesses, 
todavia, é um desafio. A diretoria se reúne por 
plataformas online a cada mês ou bimestralmente, 
numa tendência consolidada pela pandemia. 
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rede catarinense 
importa mais de 50 

contêineres com 
diversos produtos 

para lojas do estado

A central negocia com 60 a 80 fornecedores 
nacionais e internacionais, sejam mercadorias, 
serviços bancários, taxas de cartão, taxas de servi-
ços, custos como energia e água. Uma das novi-
dades que anima o presidente é a chegada do Pix. 
“O Pix significa liberdade, você pode renunciar ao 
intermediário, baixando custos. A usabilidade nos 
supermercados ainda está baixa, mas podemos 
reduzir o transporte de numerários”, argumenta. 
Mais de 3 milhões de CNPJs já utilizam o siste-
ma que já superou 200 milhões de transações em 
menos de dois meses. 

Nas palavras de Lohn, em 2021 será preciso 
entender mais o cliente. “Quem tiver capacidade 
de codificar mais rápido e precisamente o que ele 
quer, atendendo suas necessidades de fato, largará 
na frente. Assim, cabe aos supermercados encon-
trar e utilizar ferramentas assertivas. Temos visto 
até algumas vendas diretas da indústria para con-
sumidores”, analisa. É fundamental olhar para 
os concorrentes estabelecidos, novos entrantes e 
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saiBa Mais

 Segundo dados da Abras, as 
receitas das Centrais de Negócios 
provêm de três fontes principais: 
mensalidades, bonificações e 
lucratividade nas negociações, 
nessa ordem. 

 Os três principais ganhos 
obtidos com este tipo de 
associativismo: aumento 

nas vendas, melhoria do 
relacionamento com os 
fornecedores e maiores chances 
de sobreviver à concorrência.

 O faturamento do setor teve 
aumento de 14,7% em 2019.

 O incremento no faturamento ao 
ingressar numa rede fica entre 10% 

e 30% para mais da metade dos 
participantes. Quatro em cada dez 
reportam ganhos superiores a 30%.

 Negociações paralelas, falta de 
cooperação e comprometimento, 
burocracias, ruptura de tabloides 
e questões culturais representam 
alguns dos maiores problemas 
administrativos.

para a perspectiva interna, mas incluir outro fator 
nessa mirada ganhou peso com a pandemia de 
coronavírus: as ações do governo federal. 

As pessoas não retomarão todos os hábitos 
mesmo com a vacina. “O varejo sempre teve mui-
to petróleo (dados de consumo), mas não neces-
sariamente refinava esse produto, o que Rappi e 
iFood fazem muito bem”, afirma. Outro objetivo 
da Rede Brasil é o desenvolvimento de um pilar 
de capacitação. “A maioria dos varejos diz ter setor 
de Recursos Humanos, mas na verdade tem De-
partamento Pessoal, fazendo só seleção e contrata-
ção, sem treinamento e desenvolvimento”, conta.

foCo nas iMportaçÕes
Em Santa Catarina, 15 empresas varejistas for-

mam a Rede Premium, a quarta maior do país, se-
gundo o Ranking da Abras, com um faturamento 
anual de R$ 2 bilhões somando 64 lojas. Fundada 
em 2014, a associação tem voltado seu foco para a 
importações (por meio da subsidiária RPVA Ata-
cado), bem como compras e vendas no mercado 
interno e negociações de taxas nos cartões. Cerca 
de 50 contêineres são encomendados anualmente 
pela companhia com produtos como azeites, cer-
vejas, massas, vinhos e especiarias. 

“Nossos fornecedores não veem a central 
como supermercados, porque os participantes 
não são obrigados a comprar de nós e não exigi-
mos padronização das unidades. Temos um sis-
tema interno que faz as negociações, passamos 
aos supermercadistas as condições obtidas e eles 
fazem os pedidos. Somos um braço a mais para as 
lojas que já tem departamento comercial”, declara 
o analista de negócios Sandro Custódio Rosa. 
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Confira aBaiXo 10 MotiVos para partiCipar de UMa Central de 
neGóCios na sUa reGião, indo alÉM da CoMpra ConjUnta de 
MerCadorias e insUMos e padronização de faCHada:

 Cartão de crédito para o 
consumidor

 Centrais de serviços 
contábeis, tributários e jurídicos 

 Contratação de fornecedores 
de serviços diversos, como 
telefonia, convênio de saúde, 
serviços bancários, frotas de 
veículos etc.

 Contratação de consultorias 
e serviços de marketing com 
custos compartilhados 

 Negociação com 
fornecedores de 

equipamentos, máquinas e 
mobílias em geral

 Participação coletiva em 
feiras e eventos do setor

 Participação em rodadas 
de negócios com clientes e 
fornecedores

 Contratação de sistemas 
informatizados e integrados

 Fornecimento de capacitação 
aos colaboradores

 Troca de experiências sobre 
gestão do seu negócio com 
outros empresários

O picking é realizado no município de Itajaí, 
sendo que associados mais distantes – como São 
Miguel do Oeste (SC), Francisco Beltrão (PR) ou 
Erechim (RS) – recebem seus pedidos de cami-
nhão. “Temos lojas em todas as regiões catarinen-
ses, mas evitamos o canibalismo. O ingresso de 
um novo integrante na mesma cidade de outro só 
ocorre se houver anuência do mais antigo e apro-
vação da diretoria”, diz. As reuniões ocorrem todo 
mês, de forma virtual. 

A Rede Premium estima seu crescimento em 
2020 entre 7% e 10%. Para o corrente ano, o cli-
ma é de incerteza, na visão de Rosa, pela situação 
da pandemia. A vacina poderia desencadear mais 
avanços, mas há desafios a serem vencidos. “Fal-
ta matéria-prima, recebemos parcelado, há vários 
atrasos. Recebo cargas que deveriam ter chegado 
há dois ou três meses. Já cancelei compras porque 
a indústria não tinha caixas de papelão para prote-
ger espumantes. Faltou garrafa, rolha, rótulo.”

Entendemos o que você
precisa e entregamos a
solução completa!
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Agas entrega troféus aos melhores fornecedores de 
2020 na primeira vez em que o Carrinho Agas ocorre 
de maneira virtual, conforme restrições da pandemia

O
PREMIAÇÃO ONLINE

Carrinho Agas 2020 ocorreu pela primeira vez no 
formato online em 36 anos de história, em decor-
rência das medidas de distanciamento social im-
postas pela Covid-19. A cerimônia de premiação 
aos melhores fornecedores do ano aconteceu no 
dia 30 de novembro numa transmissão ao vivo 
no canal do YouTube da Agas e contou com mais 
de 9 mil visualizações. Foi um evento de múlti-
plas homenagens, com o patrocínio de Prosegur 
e Beira Alta. Além de distinguir as 26 empresas 
escolhidas pelos supermercados gaúchos por sua 
atuação, o evento rendeu elogios aos trabalhado-

res de supermercados, indústrias, propriedades 
rurais, distribuidores, atacados e imprensa, que 
mantiveram suas atividades ao longo de 2020 e 
garantiram a continuidade do abastecimento das 
famílias gaúchas.

A escolha dos agraciados ocorreu através de 
votação direta por parte dos 200 maiores super-
mercados do Estado, que levaram em conta cri-
térios como responsabilidade social na pandemia, 
share de mercado, qualidade dos produtos ou ser-
viços, relacionamento com o varejo, índices de 
ruptura, capacidade de inovação e cumprimen-
to de prazos de entrega. A exemplo dos últimos 
anos, a maioria dos agraciados (61%) foi formada 
por empresas gaúchas. 

No seu discurso, o presidente da Agas, An-
tônio Cesa Longo, lembrou que o setor teve 
um ano de boas vendas, mas em parte devido 
ao fato de que outras empresas foram obrigadas 
a fechar as portas durante meses. Ele saudou a 
concessão do auxílio emergencial para as pes-
soas mais necessitadas e mostrou preocupação 
com o cenário atual. “Os próximos meses se-
riam de retomada lenta e gradativa, só que a es-
cassez de insumos, a alta do dólar e a chegada 
de uma segunda onda do coronavírus deixam 
incertezas”, relatou. Ao final, voltou a defender 
a venda de medicamentos isentos de prescrição 

Patrocínio

1957DESDE

2020
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médica (MIPs) pelos supermercados. “Quere-
mos essa liberdade em nossas lojas, com apoio 
da Fiergs e da Fecomércio-RS”, afirmou.

O ex-presidente da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, se 
despediu do cargo parabenizando todas as in-
dústrias premiadas. “Fazer parte dessa seleta lista 
é reconhecimento ímpar, ainda mais neste ano. 
Desejo a todos muito sucesso em 2021. Obriga-
do por manterem a cadeia funcionando, unindo 
campo, indústria e varejo.” O novo presidente, 
João Carlos Galassi, também se pronunciou. “O 
setor provou sua essencialidade. Deixo um abra-
ço a todos os amigos do Rio Grande do Sul e que 
possamos estar juntos novamente.”

Nas palavras do governador do Estado, Edu-
ardo Leite, os supermercados foram decisivos para 
manter o abastecimento da população num período 
em que, além da pandemia, houve estiagem. “Além 
das ações de prevenção e enfrentamento, não dei-
xamos de lado ações para tornar o Rio Grande mais 
competitivo. Reduzimos a despesa com pessoal e 
diminuímos o déficit da previdência. Temos uma 
ampla cartela de privatizações. Anunciamos exten-
são do regime optativo da Substituição Tributária e 
queremos avançar mais. Equilibrar as contas é ob-
jetivo em todas as áreas”, declarou.  

PALAVRA DOS PREMIADOS
A Santa Clara recebeu o reconhecimento 

como o Melhor Fornecedor do Queijos pela 13ª 
vez. O presidente Rogério Bruno Sauthier agra-
deceu: “Temos mais obrigação de melhorar nos-
so produto e nosso fornecimento”. A Orquídea 
foi eleita o Melhor Fornecedor de Massas. O su-
pervisor de Produção, André Ogliari, disse que o 
prêmio é parte do esforço e da dedicação de cada 
colaborador. “Que possamos juntos continuar 
alimentando além do alimento”, afirmou.

A Fröhlich ganhou na categoria Melhor For-
necedor de Mercearia Commodities. O pre-
sidente Lauro Carlos Fröhlich ficou honrado. 
“Completamos 65 anos em 2020 e comparti-
lhamos a conquista com parceiros de negócio e 
com a equipe”, relatou. A Nestlé comemorou a 
escolha como Melhor Fornecedor de Cafés. O 
gerente de Vendas Paulo Rodrigues lembrou que 
as iniciativas por qualificação nos cafés da marca 

Governador corta custos da máquina pública para amenizar crise

Novo presidente da Abras desejou ótimo 2021 para lojistas gaúchos

Presidente da Agas elogiou funcionários por trabalho na pandemia

Fotos:Reprodução/Agas
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VENCEDORES DE IPHONES 
SORTEADOS:
 Bladenir Machado, 

do Supermercado Righi 
(Santana do Livramento)
 Ismael Decker, 

do Supermercado São 
Jorge (São Leopoldo)
 Viviane Schenatto, 

da Oniz Distribuidora
 Thiago Stringhini, 

da Classy Brands (Porto 
Alegre)
 Ana Cristina Bostelmam, 

da Massa FM (Nova 
Prata)
 Rodrigo Silveira, 

do Comercial Samy 
(Balneário Pinhal)
 Siegrit Fernanda, 

do Supermago (Porto 
Alegre)
 Glênio Novakowski, 

do Asun (Cidreira)
 Maicon Alves Gomes, 

da Oniz Distribuidora 
(Alegrete)
 Lucas Magalhães,

do Asun (Gravataí)

começaram no Estado. “Tenho certeza de que to-
dos aprovaram os resultados obtidos. Mais novi-
dades virão”, anunciou. 

O Melhor Fornecedor de Chocolates pelo 7º 
ano consecutivo foi a Neugebauer. O gerente de 
Vendas Dirlei da Silva Pereira manifestou sua gra-
tidão. “Ficamos felizes em saber que contribuímos 
para o crescimento do segmento varejista”, pon-
tuou. A Oderich levantou o troféu como Melhor 
Fornecedor de Conservas. O gerente de Vendas El-
ton Laux recordou os 112 anos da empresa vencen-
do desafios. “O aperto no fornecimento de insu-
mos e matérias-primas fez com que nossa equipe 
trabalhasse muito para evitar desabastecimentos”. 

BEBIDAS 
A Suvalan venceu na categoria Melhor For-

necedor de Sucos Prontos. O presidente José 
Carlos Estefenon ficou honrado. “Quando 
nossos clientes reconhecem a qualidade e a se-
gurança alimentar dos nossos produtos, isso nos 
motiva a investir”. O Melhor Fornecedor de 
Água Mineral foi a Bebidas Fruki com a marca 
Água da Pedra, pelo terceiro ano consecutivo. 
“É com satisfação que recebemos o prêmio, é 
uma honra estar com vocês”, afirmou o diretor 
João Miranda. 

A Ambev foi o Melhor Fornecedor de Cer-
vejas de 2020. “Estamos felizes em saber que 
conseguimos nos aproximar dos clientes, entre-
gar resultados, ser mais transparentes e inovar”, 
relatou o gerente comercial Bernardo Torok. A 
Cooperativa Garibaldi se destacou como Melhor 
Fornecedor de Espumantes. O presidente Oscar 

Ló lembrou das 420 famílias associadas na conso-
lidação da marca como referência no mercado. 

MERCEARIA
O Melhor Fornecedor de Produtos de Higie-

ne e Beleza foi a Unilever. “Fizemos inovações 
disruptivas para o consumidor e aceleramos o 
desenvolvimento de plataformas digitais”, recor-
dou o diretor de Vendas, Décio Grizante Neto. 
A Girando Sol colocou na estante seu 27º troféu 
como Melhor Fornecedor de Produtos de Lim-
peza. “A empresa se dedica muito a criar produtos 
que façam diferença na vida do consumidor e do 
varejo”, declarou o presidente Gilmar Borscheid. 

A metalúrgica Mor sagrou-se O Melhor For-
necedor de Bazar. Segundo o proprietário André 
Backes, “o Carrinho Agas só faz com que nossa 
responsabilidade em bem atender se torne cada 
vez maior”. A Pedigree Mars venceu na categoria 
Melhor Fornecedor de Rações Pet. “Trabalha-
mos dia a dia para oferecer produtos de qualida-
de que atendam às necessidades dos pets e criem 
relacionamento com os supermercadistas”, con-
tou o administrador José Carlos Rapacci.

A Baly recebeu com alegria a escolha como 
Melhor Fornecedor de Energéticos. “É um prê-
mio que avalia não apenas a qualidade dos produ-
tos, mais relacionamento com varejo, capacidade 
de inovação e cumprimento de compromissos 
de vendas”, relatou a diretora executiva das Be-
bidas Grassi, Dayane Titon Cardoso. A Cia. Za-
fari recebeu o prêmio especial de Responsabili-
dade Social. O diretor Cláudio Zaffari estendeu 
o reconhecimento a todas as instituições, pessoas 
e empresas que intensificaram sua participação 
em projetos de socorro à saúde do povo, devido 
ao coronavírus. 

SORTEIO DE IPHONES E SHOW 
Buscando contemplar todos os trabalha-

dores de supermercados e da cadeia do abaste-
cimento, a Agas sorteou entre os inscritos no 
evento dez smartphones da Apple. Ao final, um 
show com um dos expoentes na nova músi-
ca sertaneja nacional, o gaúcho Joel Carlo. O 
cantor ficou popularizado pelas lives intituladas 
“Churrasco & Modão”, realizadas através das 
redes sociais durante a pandemia. 

Ao final da 
premiação, a live 

contou com show de 
música serteneja
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CARRINHO AGAS 2020 – OS PREMIADOS
Fotos:Reprodução/Agas

Melhor fornecedor de Cervejas

Melhor fornecedor de Refrigerantes

Melhor fornecedor de Águas Minerais

Melhor fornecedor de Biscoitos

Melhor fornecedor de Vinhos

Melhor fornecedor de Leites

Melhor fornecedor de Espumantes

Melhor fornecedor de Papéis

Melhor fornecedor de Energéticos

Melhor fornecedor de Mercearia Commodities

Melhor fornecedor de Produtos de Limpeza

Melhor fornecedor de Balas e Doces
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Melhor fornecedor de Conservas

Melhor fornecedor de Cafés e Matinais

Melhor fornecedor de Rações Pet

Melhor fornecedor de FLV

Melhor fornecedor de Higiene e Beleza

Distribuidor do Ano

Melhor fornecedor de Chocolates

Melhor fornecedor de Barras de Cereais

Melhor fornecedor de Sucos Prontos

Responsabilidade Social

Melhor fornecedor de Massas

Melhor fornecedor de Bazar

Melhor fornecedor de Queijos

Melhor fornecedor de Sucos em Pó
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A Nestlé, maior indústria de alimentos e bebidas do 
mundo, participou da última Expolive com o tema 

Novidades 100 anos Nestlé

EVENTO ONLINE FECHA 2020
COM CHAVE DE OURO

Expolive, evento online da Agas, foi lançada para 
oportunizar a aproximação de supermercadistas e 
fornecedores sem necessidade de deslocamento. 
Os encontros, com participação gratuita e exclu-
siva para os varejistas, são realizados pela platafor-
ma de videoconferência Zoom e se consolidaram 
devido à necessidade de apresentação das novi-
dades para o setor, já que encontros presenciais 
não puderam ser realizados desde março do ano 
passado. No dia 15 de dezembro, foi realizada a 
última Expolive de 2020 com a Nestlé, maior in-

A
dústria de alimentos e bebidas do mundo, com 
sede na Suíça e presente em 191 países. O evento 
teve como tema Novidades 100 anos Nestlé e con-
tou com a participação de 77 varejistas. 

Na abertura, o gerente de Vendas da empre-
sa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, 
Paulo Cesar Rodrigues, agradeceu a Agas por 
disponibilizar o espaço. “Obrigado pela pre-
sença de todos supermercadistas. Sabemos que 
esse período é muito importante para os nossos 
negócios. Então a gente convidou vocês para 
um café logo depois do almoço para brindar o 
fechamento de ano. Dentro de tudo que vem 
acontecendo somos a área privilegiada. Ou seja, 
hoje o que é essencial no Brasil passa também 
pelos supermercadistas. Ganhamos um papel, 
uma relevância impressionante na sociedade 
brasileira”, declarou. 

A apresentação iniciou com a trainee de ven-
das, Aline Silva, que mostrou um vídeo sobre o 
cenário de macroeconomia, tratado por Alberto 
Serrentino, fundador da Varese Retail. Após, o 
gerente de Trade Marketing de cafés, Denis Val-
le, falou sobre novas oportunidades em café pre-
mium e os resultados da Nestlé no segmento.“A 
Nestlé decidiu apostar e liderar a gourmetização 
de cafés no mercado brasileiro. Foram mais de 
40 lançamentos em cafés em 2019”, comenta. 
Valle também mostrou o lançamento Nesca-
fé Intensidade Máxima. “É um produto que a 
Nestlé aposta muito. Ele irá trazer um ótimo 

Fotos: Divulgação/Agas
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Quer ter a sua marca divulgada 
aos maiores supermercadistas 

da região sul do país?

PERSONALIZE
SUA EXPOLIVE COM

APRESENTAÇÃO,
VÍDEO E SORTEIO

aos maiores supermercadistas aos maiores supermercadistas 

Para informações:Para informações:Para informações:

comercial@agas.com.br

A EXPOLIVE é o evento online da AGAS onde
você pode apresentar sua empresa, lançamentos
de produtos e condições especiais em um encontro
totalmente particular através da plataforma ZOOM
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Boituva deixa kit 
de produtos no 
SuperMago, em 

Porto Alegre

Super Útil foi o 
sorteado para 

ganhar produtos 
da Claramax

Comercial Buffon, de Canoas, recebeu  
uma das cafeteiras sorteadas pela Nestlé

benefício e vai fazer essa ponte para o café pre-
mium. Vem dentro do guarda-chuva de Nesca-
fé, que é uma marca fortíssima, estabelecida”, 
disse. O especialista em cafés, Daniel Carvalho, 
realizou uma harmonização com os produtos 
do Nescafé Intensidade Máxima e deu dicas de 
preparo do café. 

Aline mostrou o teaser da campanha de 100 
anos da Nestlé. “Em janeiro lançaremos a maior 
campanha que a Nestlé já fez. Serão R$ 100 mil 
todos os dias. Estamos falando de prêmios arre-
batadores. Cada consumidor que comprar um 
produto da Nestlé, ele entrará no site, se cadas-
trará e concorrerá a um número da sorte. Com 

esse número da sorte ele pode concorrer a esses 
R$ 100 mil todos os dias”, explica. No final do 
evento online, foram sorteadas cinco cafeteiras 
Nespresso Essenza mini para Manuel Ademir 
Pereira, do Super Guarapari, Marili Mombach, 
do Super Mombach, Adriana Ortiz, do Asun 
Supermercados, Lisarb Cristina, do Asun Su-
permercados, e Cristian Antunes, do Comer-
cial Buffon.

O projeto das Expolives, desenvolvido pela 
Agas desde o final de maio, abarcou 22 empresas 
de diferentes segmentos até o momento. Cente-
nas de supermercadistas participaram da iniciativa 
online que aproximou os elos da cadeia de abas-
tecimento em meio à pandemia. Nessas ocasiões, 
vários brindes foram sorteados e entregues aos va-
rejistas, que puderam experimentar lançamentos 
da indústria em primeira mão.
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Podendo ser consumido de diversas maneiras 
e com várias opções no mercado, o iogurte traz 

diversos benefícios 

Alimento sAudável e leve
ma pesquisa da Embrapa, divulgada em maio, 
mostrou que os iogurtes estão presentes na 
cesta de consumo de 89% dos brasileiros. É o 
quarto derivado de leite mais apreciado, atrás 
do queijo, da manteiga e do creme de leite. Os 
fatores apontados pelos consumidores como os 
mais importantes na hora da compra são a mar-
ca (43%), seguido de perto pelo preço (23%) e 
depois por qualidade (21%). O fato do produto 
ser fabricado por uma empresa local e os bene-
fícios nutricionais representam outros diferen-
ciais. O levantamento foi realizado por meio de 
redes sociais com mais de 5 mil respondentes 
distribuídos em todo o território brasileiro.

O crescimento da demanda tornou o mer-
cado de iogurtes bastante atrativo e várias em-

U
presas passaram a competir pela preferência 
dos consumidores. Atualmente, a concorrência 
entre as indústrias costuma ter ênfase na dife-
renciação de produtos, acarretando uma gran-
de variedade de iogurtes no mercado. Como 
exemplo dos naturais, com adições de mel, fru-
tas e cereais, light/zero, funcionais e fortificados, 
orgânicos, regionais e preparados com diferen-
tes tipos de leite (além do leite de vaca, o mais 
comum). 

A popularidade do iogurte pode ser atribuída 
ao reconhecimento dos consumidores quanto à 
eficácia de seus benefícios para a saúde. Uma 
pesquisa global realizada pela DSM Food Spe-
cialties em 2014 destacou, entre os fatores con-
siderados para o consumo diário de iogurtes, 
a percepção de ser um alimento saudável, rico 
em proteínas e cálcio, bom para jovens em cres-
cimento e a conveniência para lanches rápidos e 
para complementar refeições de famílias muito 
atarefadas no dia a dia. Vários estudos identifi-
caram que os consumidores de iogurtes fazem 
uma ingestão maior de nutrientes e tendem a 
ter hábitos alimentares mais saudáveis do que 
os não consumidores. 

De acordo com dados da Euromonitor, 
o brasileiro consome anualmente 6,5 kg de 
iogurtes por ano, nível baixo se comparado à 
Holanda (42 kg), à França (20,7 kg) e mesmo à 
Argentina (9 kg), o que confere ao país grande 
potencial de crescimento. 

Comportamento do Consumidor
Conforme pesquisa da Mintel de 2017 sobre 

iogurtes, quase metade dos brasileiros consome 

©iStock.com/jenifoto

Consumidor 
valoriza produto 
por marca, preço 
e qualidade, entre 
outros atributos



iogurte no café da manhã e mais de um quarto 
como parte do café da manhã. Essa ocasião de 
consumo faz parte da rotina diária dos consu-
midores de iogurte e tem potencial para ser mais 
explorada, especialmente entre aqueles que pro-
curam opções mais lights de café da manhã. De 
fato, um quarto dos consumidores brasileiros de 
pães ou produtos assados afirmaram que estão 
substituindo esses produtos por opções leves e 
saudáveis, como iogurte ou tapioca.

Apesar da maioria dos brasileiros tomar café 
da manhã em casa e gostar de consumir iogur-
te nesse período, existem poucos produtos co-
mercializados especificamente como iogurtes 
para o café da manhã, em comparação com ou-
tros países. 

Como surgiu 
Mesmo  que a origem exata do iogurte ainda 

seja um mistério para os pesquisadores, alguns 
acontecimentos ao redor do mundo dão boas 
pistas de como ele pode ter surgido na Antigui-
dade. Uma teoria data do período neolítico, en-
tre 5.000 a 3.500 a.C., quando pastores passaram 
a se alimentar com o leite de animais domestica-
dos. Armazenado em marmitas de barro, o leite 
ficava exposto às altas temperaturas do deserto, 
fermentava e virava um tipo de iogurte. Outra 

ideia sobre a sua origem vem da Turquia, onde o 
leite fresco era guardado em sacos feitos de pele 
de cabra. Transportados por camelos, os sacos 
em contato com o calor do corpo do animal fa-
voreciam a produção de bactérias ácidas e trans-
formavam o leite em iogurte. 

O iogurte propriamente dito só foi conhe-
cido na Europa em meados do século XVI, por 
volta de 1542, proveniente do Império Oto-
mano, onde teria chegado a partir da Ásia. A 
própria palavra iogurte tem etimologia turca 
que provém da palavra yoghurma, que significa 
engrossar. 

Na Antiguidade, o iogurte era considerado 
medicinal, pois é de fácil digestão e benéfico 
para a flora intestinal. As proteínas do leite, que 
têm um alto valor biológico, são parcialmente 
pré-digeridas por ação das bactérias lácticas, o 
que permite uma melhor digestão. A acidez do 
iogurte confere uma proteção natural contra as 
infecções, manifestando-se a inibição de dife-
rentes tipos de bactérias patogênicas no iogurte. 

ClassifiCação
O iogurte pode ser classificado de acordo 

com o processo de elaboração, consistência e 
textura em iogurte tradicional, no qual o pro-
cesso de fermentação ocorre dentro da pró-

Brasileiro consome 
cerca de 6,5kg de 
iogurtes ao ano

©iStock.com/NYS444
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Categoria atrai 
desde crianças 
até idosos com 

variedade de 
sabores e formatos

pria embalagem, não sofre homogeneização e 
o resultado é um produto firme, mais ou me-
nos consistente. Iogurte batido, cujo processo 
de fermentação ocorre em fermentadeiras ou 
incubadoras com posterior quebra do coágulo 
e iogurte líquido, onde o processo de fermen-
tação é realizado em tanques, sendo comer-
cializado em embalagens plásticas tipo garra-
fa ou do tipo cartonadas. O iogurte pode ser 
classificado, ainda, de acordo com a presença 

de flavor em iogurte natural, com ausência 
de flavo, iogurte com frutas e iogurte com 
aromas, onde há a presença de flavorizantes. 
Pode, também, ser classificado de acordo com 
o teor de gordura em iogurte com creme, ten-
do gordura mínima de 6g/100g, iogurte inte-
gral, com gordura mínima de 3g/100g, iogurte 
parcialmente desnatado, com gordura máxima 
de 2,9g/100g e iogurte desnatado, com gordu-
ra máxima de 0,5g/100g.  

CresCente demanda impulsiona merCado de iogurtes vegetais 

Segundo projeção da empresa 
de pesquisa de mercado Hexa 
Research, o mercado global de 
iogurtes vegetais deve valer US$ 
2,53 bilhões até 2025. Conforme 
a pesquisa há uma crescente 
procura por alternativas mais 
saudáveis e sem ingredientes de 
origem animal.
Em 2018, um relatório divulgado 
pela Data Bridge Market Research 
(DBMR) destacou que os iogurtes 

vegetais têm condições de superar 
os iogurtes lácteos a partir de 
2025, pelo menos na América 
do Norte. A DBMR considera em 
proporcionalidade a queda no 
consumo de laticínios e a procura 
por alternativas baseadas em 
vegetais. Segundo o relatório, o 
que tem favorecido o crescimento 
do mercado de iogurtes vegetais 
é o aumento do número de 
consumidores evitando o consumo 

de laticínios por questões de saúde 
e o crescimento do veganismo.
A projeção global para 2029, 
segundo a Future Market Insights, 
é de 10 bilhões de dólares em 
vendas – o que equivale a muito 
mais do que o triplo do que  
foi estimado para 2025. Entre  
os iogurtes vegetais com mais  
alta demanda atualmente estão  
os de soja, amêndoas, coco, 
aveia e arroz. 

©iStock.com/deyangeorgiev
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Perfil do fornecedor (Steffenon)

Preço e qualidade
empresa que nasceu quando Pio Steffenon 
comprou a pequena fábrica de laticínios que 
pertencia à família Carminatti, em meados 
dos anos 60, chega ao ano 2021 com 2 mil 
clientes supermercadistas na carteira. Sediada 
em Boa Vista do Sul, entre o Vale do Taquari 
e a Região Nordeste do Estado, a Steffenon 
Alimentos (razão social Laticínios Bio Ltda.) 
conta hoje com 100 colaboradores, 7 mil m² 
de área construída e capacidade de produção 
de 60 mil litros de leite por dia. O leite é cap-
tado de 420 propriedades rurais cadastradas 
num raio de 100km. 

“Nós procuramos oferecer aos consumido-
res um mix justo de preço e qualidade”, conta 
o diretor Evandro Steffenon. Mesmo diante de 
uma concorrência acirrada no setor, a indústria 
se destaca também pelos serviços. “No varejo, 
a maioria das entregas são feitas pela própria 
equipe. Prezamos muito a chegada do produ-
to na ponta, os atendimentos são semanais e 
tentamos até manter os horários de entregas e 
vendedores.”

Exposição E vEnda
Três marcas se destacam no portfólio de 

queijos e iogurtes: Rodeio, Biolat e Steffenon. 

Os carros-chefe de vendas no autosserviço são 
o queijo colonial e as bebidas lácteas em saco 
e garrafa. Os lançamentos nascem de pesquisas 
sobre tendências de mercado, aliadas a carên-
cias não supridas relatadas por varejistas, como 
o iogurte com polpa de fruta e probióticos com 
preço mais acessível. “Estamos trabalhando 
para promover algumas melhoras, conquistan-
do mais espaços nas prateleiras de cima. Quan-
to melhor a exposição, maior a venda”, explica.  

Se a chegada da pandemia, em março, não 
alterou significativamente os processos e cui-
dados já tomados pela Steffenon, a virada do 
ano apresentou dificuldades por causa da falta 
de matéria-prima para as ações de acondiciona-
mento de produtos. “Para o produtor de leite 
foi um dos melhores anos pois o preço do li-
tro ficou rentável”, diz. Na análise de cenário 
do ano que vem, há certa apreensão quanto a 
uma queda do poder aquisitivo da população 
com o fim de benefícios federais, tendo em 
vista também o aumento dos custos na cadeia 
de produção. “De qualquer forma, se houver 
migração para itens mais baratos, temos opções 
para suprir atender a essa necessidade”, reflete 
Evandro. A estimativa de crescimento no ano 
de 2020 é de 10%.

A
Steffenon Alimentos 

produz 36 SKUs e 
atende 2 mil clientes 

supermercadistas 
gaúchos com 

produtos lácteos 
para consumidores 

de alta e baixa renda
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VINícola aUrora

Mudança nos rótulos dos 
espuMantes
a vinícola aurora anuncia a repaginação das embalagens da 
linha de Conde de foucauld. os espumantes Brut rosé, Brut 
Branco, demi-sec rosé e demi-sec Branco estão com rótulos 
mais modernos e atrativos. 
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refriGerante 
seM açúCar
em dezembro, a Bebidas 
fruki lançou a Minifruki 
Guaraná Zero. a embala-
gem de 200ml foi criada 
para atender as necessi-
dades dos consumidores 
que preferem um produto 
com embalagens meno-
res, que facilitam o consu-
mo rápido. o foco é para 
o público que opta por 
refrigerante sem açúcar.

Divulgação/fruki

saNta clara 

novidade nos queiJos
o queijos Minas Meia Cura é o mais recente lançamento da 
Cooperativa santa Clara. Com 15 dias de maturação, ele não 
forma casca e pode ser encontrado em meias formas de aproxi-
madamente 500g.

Divulgação/santa clara

balY

priMeiro enerGétiCo
saBor MelanCia 
Chegou ao mercado uma novidade da marca 
Baly (Bebidas Grassi). o primeiro energético 
sabor melancia do Brasil está disponível para 
o consumidor no varejo em embalagens de 2 
litros, latas de 250ml e 473ml. 

Divulgação/baly
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Nescafé 

Café intenso e enCorpado 
Chegou ao mercado nescafé intensidade Máxima. 
os grãos são especialmente selecionados com torra 
intensa e o aroma é marcante e persistente. 

Mor

Cadeiras CoM estaMpas exClusivas
Chegaram novas cadeiras xadrez da Mor. sua estrutura é 
fabricada em aço carbono com acabamento em pintura 
epóxi a pó preta e peças plásticas em polipropileno, 
suportando até 110 Kg. sua tela é produzida em 100% 
polietileno e conta com três opções de estampas: Mel, 
Marine e oliva. 

Divulgação/Mor
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Isabela

leveMente doCe e CoM Cristais 
de açúCar derretido
o biscoito isabela Cristal, levemente doce e com cristais 
de açúcar derretido por cima, é o mais novo produto da 
marca isabela. está disponível em duas versões de tama-
nho: 450g e 150g.
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VINícola GarIbalDI

priMeiro proseCCo rosé do Brasil
a Cooperativa vinícola Garibaldi assina o primeiro espu-
mante prosecco rosé Brut do Brasil. exclusividade da 
marca, o Garibaldi prosecco rosé Brut já recebeu con-
sagrações internacionais. Com premiações em concur-
sos na itália, país que é o berço mundial do prosecco. 
o espumante também já arrebatou medalhas de ouro 
em outras competições, como o Catad’or Wine awar-
ds, no Chile, e na Grande prova vinhos do Brasil.
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rItter

CoMpleMento no portfólio 
os cremes ritter tiveram complemento no portfólio com o 
lançamento do Creme de avelã Zero adição de açúcares. ele 
foi especialmente desenvolvido para atender aos consumido-
res que não podem ou 
não querem consu-
mir produtos com 
adição de açúcares, 
mas que não abrem 
mão do sabor. 
também é livre de 
glúten. o produto 
está disponível em 
embalagem de 
150g.

oDerIch

pratiCidade e saBor
as frutas em calda oderich, pêssego, figo, cere-
ja, abacaxi, abóbora e ameixa em conserva são 
sinônimos de sabor para uma rápida sobremesa de 
verão, bem como cobertura e recheio para recei-
tas mais elaboradas. no final de ano, as frutas em 
calda tiveram como protagonista a nova safra de 
Morangos série premium 420g.

eleGê

ioGurtes líquidos
a linha elegê, qualidade e puro sabor do leite 
desde 1959 no rio Grande do sul, seleciona com 
cuidado seus produtores de leite e possui pro-
cessos de produção confiáveis. agora, a linha de 
iogurte líquido elegê está disponível também nos 
formatos 170g e 1250g. ideal para tomar sozinho 
ou com toda a família. 
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PeDIGree Mars

MarCas 
de saChês 
super 
preMiuM 
a Mars petcare 
acaba de lançar duas 
novas marcas de sa-
chês super premium 
no Brasil: sheba para 
gatos e Cesar para 
cães. a chegada das 
marcas representa 
uma nova tendência 
de consumo: os tuto-
res agora entendem 
a relevância dos itens 
premium na alimen-
tação dos pets. as 
linhas entregam 
produtos completos 
e balanceados com 
novos sabores e 
texturas.

Divulgação/Pedigree Mars
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frÖhlIch

CondiMentos no MIX
Mais sabor aos lanches. o Ketchup premium (200g) e 
Mostarda premium (190g) chegaram para a integrar o mix 
de mais de 250 produtos da marca gaúcha. a linha pre-
mium de condimentos oferece qualidade diferenciada. o 
design dos rótulos apresenta um visual retrô, remetendo 
ao conceito gourmet.

UNIleVer

produtos para pets
a unilever anuncia sua chegada ao mercado pet no Bra-
sil com a marca Cafuné, 100% nacional. a marca lança 
três linhas: cuidados com os pets, higiene e produtos de 
limpeza para a casa. os produtos têm opções sem fra-
grâncias e são desenvolvidos com extratos naturais, livre 
de parabenos e corantes ou silicones. Cafuné é aprovada 
pela peta e traz garrafas sustentáveis.

Divulgação/Unilever

Divulgação/fröhlich

sIlVestrIN

destaque para Castanha do parÁ 
a linha happy hour da euro Company, tem na castanha 
do pará um dos seus maiores destaques. são castanhas 
grandes e selecionadas, admitindo apenas grãos inteiros 
e de mesmo calibre. o processo de embalagem diferen-
ciado evita que sejam embalados pedaços pequenos e 
farelos. está disponível em embalagens de 120g transpa-
rentes, que permitem melhor visualização do produto e 
garantem a sua qualidade. 
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novos saBores de prinGles
a pringles, consolidada marca do segmento de batatas, 
lançou a pringles Gaming. os sabores do salgadinho, 
pizza e Chicken Wings, são inspirados nas comidas fa-
voritas dos gamers na hora do jogo. o mercado Gaming 
cresce a cada ano e acelerou exponencialmente durante 
2020. atualmente, cerca de 75% dos brasileiros com 
acesso à internet jogam algum jogo eletrônico, sendo 
um público ideal para pringles Gaming.
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MIlI 

efeito hidratante
as toalhas antissépticas, mais um lançamento de sucesso da 
Mili, são ideais para a higiene frequente das mãos, do corpo 
e das superfícies. o produto contém clorexidina, que elimina 
99,9% das bactérias e substitui o álcool 70%. elas têm efeito 
hidratante, que evita o ressecamento da pele. ela é fácil de 
levar na bolsa, na mochila e dentro do carro.

coca-cola

CrYstal Muda 
eMBalaGeM
a água mineral 
Crystal mudou. 
agora, a embala-
gem da marca é 
produzida apenas 
com material pet 
reciclado, redu-
zindo o uso de 
insumos e a emis-
são de Co2, entre 
outros benefícios. a 
novidade faz parte 
de um plano maior 
da Coca-Cola Bra-
sil: até 2025, desti-
nar corretamente o 
equivalente a 100% 
das garrafas de 
Crystal, zerando a 
geração de resíduos da operação e entregando ao 
consumidor somente água.

sUValaN

seM Conservantes e 100% 
fruta
toda a linha de sucos 100% da suvalan é sem 
adição de açúcar. a sensação do sabor adoçado é 
proveniente da frutose. os sucos também não têm 
conservantes e são distribuídos em todo Brasil. a 
indústria, localizada em Bento Gonçalves, garantiu 
a dose de saúde em caixinha a todos no ano atípico 
de 2020. a marca foi homenageada com o Carrinho 
agas e agradece a preferência.
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GIraNDo sol

aMaCiante de roupas CoM 
CÁpsulas ativas
a linha de amaciantes de roupas tradicionais da Girando sol 
recebeu mais três novidades: as fragrâncias pura Magia e 
paixão secreta e a versão hipoalergênico, que oferece todo 
o cuidado que as peles sensíveis precisam. os produtos 
apresentam uma fragrância suave e duradoura, resultado da 
tecnologia de “cápsulas ativas”, além de deixar as roupas 
macias e mais fáceis de passar. 
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ebater sobre diversidade em empresas é um 
tema que sempre está em pauta. Embora não seja 
assunto recente, muitos profissionais ainda pos-
suem dúvidas sobre e por que implementar essa 
cultura em suas empresas e como desenvolver 
esse projeto de forma inclusiva e que realmente 
cause transformação. 

Um recente estudo realizado pela consulto-
ria McKinsey em 12 países mostrou que com-
panhias que possuem times de executivo com 
maior variedade de perfis são mais lucrativas. 
O levantamento contou com a participação de 
mil empresas globais e ainda revelou que orga-
nizações com maior diversidade de gênero pos-
suem 21% de chances de apresentar resultados 
acima da média. 

Esse é apenas um dos muitos dados que 
exemplificam claramente a necessidade de for-
mar um novo cargo de liderança dentro da cul-
tura das organizações: o líder de diversidade. 
Basicamente, uma empresa diversificada pos-
sui colaboradores com distintas idades, etnias, 
necessidades especiais, religião, estado civil, 
crenças, orientações sexuais, classes sociais, gê-
neros e culturas. 

Pode não ser claro, mas a diversidade é pre-
sente nas empresas e o papel do RH é iniciar um 
trabalho de mudança com os colaboradores para 
incentivar uma nova cultura, reforçando o códi-
go de conduta de respeito ao próximo. Para que 

isso seja posto em prática, também é necessário 
que líderes e motivadores dentro da empresa 
trabalhem sempre a inclusão de profissionais na 
equipe como o tratamento igualitário perante os 
outros funcionários. 

Conhecer os colaboradores que compõem 
a empresa é um primeiro passo para que o líder 
realize uma análise concreta, principalmente 
de funcionários que se encaixam em tais di-
versidades, para procurar saber mais sobre as 
suas competências e os motivos que favorece-
ram seu interesse pela oportunidade de fazer 
parte da empresa. Esse é um bom começo para 
que o RH entenda o seu quadro atual e passe a 
traçar novos planos para ampliar a diversidade 
nas empresas. 

Os processos seletivos digitais podem ser 
uma boa opção para a inclusão e oportunidade 
de ainda mais profissionais. Nestes moldes, o 
sistema avalia o candidato de acordo com suas 
competências, alcança um público maior e dá 
como resultado perfis que que tenham mais 
correspondência com a posição, sem quaisquer 
preconceitos. 

O verdadeiro líder é aquele lidera pelo exem-
plo. Reforce a cultura de inclusão e torne isso 
não apenas como um diferencial competitivo 
diante das outras empresas, mas como algo que 
os colaboradores que atualmente fazem parte da 
sua equipe, realmente valorizem.

D

“Os processos 
seletivos digitais 

podem ser uma 
boa opção para 

a inclusão e 
oportunidade 

de ainda mais 
profissionais.”

CELSON HUPFER,  
CEO da Connekt e Doutor 

em Psicologia Social

UM NOVO CARGO: 
LÍDER DE DIVERSIDADE
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Como 
resgatar  
os 

Consumidores? 
de acordo com alexandre 
ribeiro, Ceo da r-dias, 
a primeira ação a ser 
realizada para resgatar 
os consumidores inativos 
do supermercado não é 
tentar trazer o consumidor 
de volta. “Porque se eu 
nem sei por que ele saiu, 
que esforços eu vou fazer 
pra trazer ele de volta?” a 
primeira ação é determinar 
em que nível – seja da 
frequência ou do valor  – se 

irá iniciar um processo de análise do cliente. o 
primeiro contato deve ser uma pesquisa ou um 
bate-papo com o consumidor para entender. 
Como por exemplo: “não temos mais visto 
você na loja, nós fizemos alguma coisa de 
errado?”, “está faltando algum produto?” e 
então embutir uma pesquisa de cinco ou seis 
perguntas no máximo. “Com base nisso, você 
vai ter uma radiografia do porque aquele grupo 
de consumidores está deixando de ir a sua loja. 
Pode ser por causa do medo da Covid-19 ou 
porque o concorrente fez uma mudança na loja 
dele que ficou melhor do que a sua, entre outras 
razões. Para cada uma, deve-se ter um plano de 
ação diferente”, explica ribeiro. 

uma boa forma de incrementar 
vendas e movimentar o caixa da 
empresa é concentrar alguns 
esforços em resgatar clientes inativos 

entender a razão  
da inatividade
o acúmulo de clientes inativos pode resultar 

em verdadeiras perdas de oportunidades para as 
empresas. isso porque, atualmente, o varejo gasta 
cinco vezes ou mais para conquistar um novo cliente 
do que ele investiria na retenção, na fidelização dos 
clientes que ele já tem. Às vezes, dependendo da razão 
da inatividade, se tem a possibilidade de recuperar 
os clientes. Portanto, é preciso entender o motivo da 
inatividade para que você possa efetivamente investir e 
desenvolver ações direcionadas para aqueles que ainda 
valem a pena reconquistar. 

©iStock.com/Bet_Noire

métodos de identifiCação 
Customer Relationship Management (CRM) 
e CPf na compra são algumas formas 

para se chegar à identificação de clientes inativos. 
o cliente que utiliza o wifi da loja, com a exigência 
que ele se identifique, também pode ser identificado. 
é feito o uso de um Qr Code para que o cliente se 
identifique quando se cadastra para utilizar o seu 
wifi. ele também pode usar o código no Pdv para se 
identificar, para poder por exemplo fazer parte de um 
clube de compras ou ganhar vantagem em compras.

recuperação de clientes

inativos
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ferramenta de  
CustoMeR Relationship 
ManageMent (Crm)

Cada vez mais, conforme fatima merlin, Ceo 
da Connect shopper, a partir da ferramenta de 
Customer relationship management (Crm) é 
possível construir relacionamento. “ela é muito 
mais do que ativação promocional. é construir 
relacionamento contínuo. estar sempre ouvindo 
o cliente, buscando esforços para melhorar 
o relacionamento, criando uma proximidade, 
cativando. falamos muito de tornar os clientes fãs 
e promotores”, comenta. 

régua de relaCionamento
segundo fatima, quando se é adotada uma 
ferramenta de Crm, é possível, de acordo 

com sua recomendação, construir uma régua de 
relacionamento, através da qual você irá desenvolver 
ações contínuas com os clientes. além de ofertas, 
campanhas, promoções, você vai estabelecer uma régua 
de relacionamento, fornecendo informações relevantes, 
alertando o cliente sobre temas e realizando ações de 
comunicação. “se essas ações forem relevantes, o 
cliente por si só vai querer manter o relacionamento. na 
hora que você estabelecer um processo de atualização 
da base de cadastro, como o endereço, telefone, ele vai 
ter interesse em responder. seja isso através de algo 
recorrente ou de pesquisa, sms, e-mail marketing, para 
ele fazer a atualização no cadastro dele.”

lei geral de  
Proteção de dados 
é importante que todas as empresas estejam 

antenadas a lei geral de Proteção de dados (lgPd), que 
entrou em vigor em agosto. “a minha recomendação 
é que como a lei tem como objetivo estabelecer os 
princípios, direitos e deveres que devem ser aplicados 
para tratamento e utilização dos dados pessoais das 
empresas e pessoas físicas com finalidade comercial, é 
preciso que se conheça a fundo e estar preparado para 
aplicar em conformidade com a lei. ou será autuado e 
processado”, afirma a Ceo da Connect shopper. 

Cartão-fidelidade
é possível reconquistar clientes com um car-
tão fidelidade, que é uma forma de estreitar 

relacionamento com o shopper. normalmente ele 
representa um programa de benefícios. os benefícios 
podem ser de todas as naturezas: desconto, cash-
back, acúmulo de pontos, milhagens ou participação 
direta em promoções exclusivas. segundo ribeiro, o 
cartão importa pouco. “o que importa é qual o progra-
ma que está por trás dele”, conta. 



SUA LOJA

60 REVISTA AGAS

ESTOQUE ORGANIZADO
anter o estoque de supermercado bem estrutu-
rado e organizado é fundamental para atender 
as demandas dos clientes (evitando perdas nas 
vendas em decorrência da indisponibilidade 
dos produtos), ao mesmo tempo em que oti-
miza a rotina de aquisições para evitar os ex-
cessos (que aumenta os custos operacionais e  
o índice de perdas). O varejista pode escolher 
o tipo de organização que melhor se adequa às 
suas operações, maximizando a capacidade de 
armazenagem. 

Para quem vai construir um estoque ou cen-
tro de distribuição, antes disso é preciso decidir o 
conceito de abastecimento: centralizado ou des-
centralizado. O abastecimento centralizado faz 
com que a maioria dos seus fornecedores entre-

M

Estrutura de estocagem é de suma importância para 
atender as demandas dos clientes, além de otimizar a 

rotina de aquisições para evitar os excessos 

guem suas mercadorias num local e depois sua 
equipe faz a distribuição para as lojas da rede. O 
modelo descentralizado prevê área de armazena-
gem em cada unidade. 

“Há um grande ganho logístico na primeira 
forma. Em virtude disso, o supermercadista pode 
propor aos fornecedores uma participação nos 
custos de construção do CD, porque o fornece-
dor facilmente percebe a economia em virtude 
disso”, explica o consultor Ihor Woznarowycz, 
sócio-diretor da WZ Consultoria, que desde 
2007 conduz projetos logísticos e reestrutura-
ções em empresas dos mais diversos segmentos, 
incluindo clientes como Cia. Zaffari, Unidasul e 
Grupo Pão de Açúcar. “Claro, alguns itens con-
tinuarão sendo entregues diretamente nas lojas, 
principalmente itens frescos, FLV e resfriados de 
alto giro, então você não pode simplesmente não 
ter estocagem nenhuma nas unidades. Mas 80% 
pode ser transferido para o CD”, explica. 

CUIDADOS NA ESTRUTURA
Em termos de estrutura física, que em geral 

é muito simples, os fatores mais importantes 
são teto e piso resistentes. “O piso tem que ser 
liso porque os carrinhos e empilhadeiras não 
contam com sistemas amortecedores e eles 
precisam rodar com segurança, já que qual-
quer problema pode colocar uma carga em 
risco”, relata Woznarowycz. “No caso do teto, 
a maioria das empresas prefere fazê-lo com 
estrutura metálica, que é eficiente e menos 
custosa. O importante é evitar vazamentos, 
porque a água prejudica o acondicionamento 
de produtos e pode causar o descarte de mer-
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Setor é chave para 
redução de custos 

e agilidade 
nas operações
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cadorias. Hoje em dia estão fazendo CDs com 
pé direito de 12 a 14 metros.”

Outro aspecto a ser considerado é a locali-
zação. Na escolha do modelo centralizado, é 
bom escolher uma área equidistante da maioria 
das lojas e condizente com a região para onde 
se planeja crescer no futuro. Na área, o ideal é 
prever um pátio grande para as manobras de ca-
minhões, preferencialmente com entradas em 
um lado e saídas no outro, porque assim as ope-
rações não se misturam, ficando o recebimento 
em uma parte e o picking na outra. 

Em relação ao maquinário, várias empresas 
estão aptas a atender as necessidades dos varejis-
tas. As empresas podem contar com o auxílio das 

fabricantes para cálculo de necessidades no que 
diz respeito a veículos industriais, equipamentos 
de elevação e transferência (guindastes, pon-
tes, pórticos, talhas), transportadores contínuos 
(correias, correntes, taliscas, elevadores), paletes 
e embaladoras. O investimento exigido é grande, 
dependendo do caso, mas é possível obter boas 
condições de pagamento.

Tudo isso ainda depende dos sistemas opera-
cionais, porque o processo é o ponto mais crítico 
para redução de custos no setor. “Hoje os siste-
mas operacionais como o WMS já deixam toda 
a operação integrada com o ERP, conectando 
saídas com entradas, gerando pedidos de forma 
automática conforme as vendas no caixa, indi-
cando locais de armazenamento e quantidades 
de estoque”, aponta o consultor. WMS é a sigla 
em inglês para Warehouse Management System 
(Sistema de Gerenciamento de Armazém).

DISPOSIÇÃO DA MERCADORIA 
Há muitas soluções em logística que podem 

ser aplicadas dentro dos estoques para aumen-
tar sua eficiência. Além, é claro, de maximizar a 
capacidade que um armazém tem de guardar os 
produtos em condições ideais. Um dos métodos 
utilizados é o sistema de armazenagem blocado. 
Um palete é estocado no chão do almoxarifado, 
e depois, um por cima do outro até completar a 
altura máxima. Por conta disso, é possível sobre-
por uma série de paletes no mesmo espaço, oti-
mizando a área livre existente. É uma boa opção 
para produtos perecíveis ou de pouca durabilida-
de, operando na ordem Last In First Out (Último 
a entrar, primeiro a sair). 

Outro método largamente usado nos super-
mercados é o Sistema porta-pallets (Drive-In e 
Drive-Thru). Segundo Woznarowycz, é a melhor 
solução para armazéns onde é preciso guardar 
produtos com variedade de itens e com necessi-
dade de rápida movimentação. Uma das maiores 
vantagens do sistema porta paletes é a facilidade 
na distribuição e na altura das estantes, que po-
dem ser determinadas de acordo com as carac-
terísticas do armazém, das empilhadeiras e dos 
elementos da própria armazenagem, facilitando 
a localização de cada item, o picking e reduzindo 
os custos com a gestão.
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Perfil do fornecedor (Orquídea)

Liderança de vendas
om a capacidade de produzir 6,5 toneladas 
mensais de massa e 1,8 tonelada mensal de bis-
coitos, a Orquídea destaca-se no mercado bra-
sileiro por ter um parque fabril altamente auto-
matizado, mais de 150 promotores de vendas e 
campanhas de marketing constantes. Líder de 
venda em farinha de trigo e mistura para bo-
los, vice-líder em massas, a empresa constrói 
seu valor junto com os varejistas, num jogo de 
ganha-ganha que também beneficia, no final 
das contas, o consumidor.

A marca da Tondo S/A tem mais de 70 mil 
m² de área construída – incluindo as unidades 
de Bento Gonçalves e Caxias do Sul e os centros 
de distribuição em Garibaldi (RS), Itajaí (SC), 
Tijucas (SC), Curitiba (PR) e São Paulo. A cada 
ano, cerca de seis lançamentos chegam às gôn-
dolas supermercadistas. “Os novos produtos são 
fruto de muita pesquisa de mercado. Numa re-
visão das embalagens de biscoitos, usamos neu-
rociência e sensores para identificar quais eram 
os fatores que mais destacavam a percepção dos 
compradores. Há uma gerência de Pesquisa e 
Desenvolvimento focada nas oportunidades de 
mercado”, relata o diretor Rogério Tondo. 

Segundo diz, a diferenciação está ligada ao 
propósito de alimentar além do alimento: “Que-

remos ir além do relacionamento, entregar ex-
celente experiência, não somente na segurança 
alimentar, mas na satisfação em interagir com 
clientes.” O investimento em propaganda é forte 
para manter a marca na mente do consumidor. 
“Nosso esforço em comunicação não serviria 
para nada se por acaso não houvesse excelente 
relacionamento com os supermercados, porque 
o super é a porta de entrada para chegar ao clien-
te final”, admite. 

Com 957 funcionários e crescimento de dois 
dígitos a cada ano, a Orquídea enfrenta como 
principal desafio o repasse de custos em virtude 
na alta do preço do trigo. O cereal gaúcho (70% 
do total nas suas unidades fabris) sofreu aumen-
to de 100% de safra a safra. “Precisamos achar 
um equilíbrio entre preço e custos da matéria-
prima, considerando o poder aquisitivo menor 
na população. Não conseguimos repassar tudo 
para o consumidor, de modo que reduzimos 
rentabilidade. Isso desorganiza a cadeia”, argu-
menta o diretor. Para 2021, a expectativa é de 
que o primeiro trimestre seja parecido ao último 
de 2020. “Haverá muitos desafios e incertezas, 
como o preço do dólar, do trigo e a situação da 
pandemia, mas depois acredito que melhore”, 
finaliza Tondo.  

C

Marca reconhecida 
nas regiões Sul e 

Sudeste, a Orquídea 
produz massas,  

farinhas, biscoitos  
e misturas para 
bolos em duas 

unidades fabris no 
interior gaúcho
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Brasil é o segundo maior mercado global de 
produtos pet. Faturamento mundial do setor  

em 2019 foi de U$ 31,3 bilhões 

vendas em expansão
mercado brasileiro de produtos para animais de 
estimação continua mostrando seu fôlego, mes-
mo frente à crise financeira do país nos últimos 
anos. De acordo com levantamento recente da 
Euromonitor International, o Brasil se tornou o 
segundo maior mercado global de produtos pet, 
com 6,4% de participação, ultrapassando o Reino 
Unido (6,1%) pela primeira vez. Em primeiro 
lugar estão os Estados Unidos, com 50%. Segun-
do relatório da Euromonitor, a mudança no esti-
lo de vida da sociedade tem impacto direto nestes 
resultados. Com o aumento no número de lares 
com uma só pessoa, taxas de natalidade em queda 
e famílias tendo filhos cada vez mais tarde, os pets 
se tornaram uma opção de companhia. 

Segundo o Instituto Pet Brasil, no Brasil, 
de 2006 para 2019, o faturamento da indústria 
de produtos para animais de estimação saltou 
de R$ 3,3 bilhões para R$ 22,3 bilhões. Esses 
valores englobam a movimentação das indús-

O
trias e das empresas que fazem parte da cadeia 
de distribuição dos segmentos de Pet Food, Pet 
Vet e Pet Care. Em 2019, o setor pet representou 
em 0,30% do Produto Interno Bruto (PIB) na-
cional, sendo responsável por uma fatia maior 
do que outros setores relevantes, como o de 
automação industrial (0,08%). Já o faturamen-
to mundial em 2019, conforme o Instituto Pet 
Brasil, foi de 131,3 bilhões de dólares. 

CresCimento mesmo na pandemia
Em meio à crise econômica mundial provoca-

da pela pandemia do coronavírus e ao isolamento 
social por causa do aumento crescente dos casos 
da Covid-19 no Brasil, a demanda por compras 
de produtos ligados à alimentação animal – pela 
consequência do também confinamento dos pets 
em casa – disparou 30% desde o início da pande-
mia no Brasil, conforme a Associação Brasileira 
da Indústria de Produtos para Animais de Estima-
ção (Abinpet). A categoria se enquadra na relação 
de serviços considerados essenciais, como os de 
alimentação, e não precisou fechar as portas com a 
determinação de governos estaduais pela quaren-
tena para boa parte do comércio, varejo e setor de 
serviços no Brasil.

A projeção do Instituto Pet Brasil (IPB) para 
2020 do setor de serviços e produtos para ani-
mais domésticos foi de crescimento (6,07%). O 
ganho é impulsionado pelas vendas via e-com-
merce, que tiveram aumento de 65% no primei-
ro trimestre de 2020. Conforme a Abras, em 
2018, o número de pontos de venda de produ-
tos para pet no Brasil superou 150 mil estabele-
cimentos. Entre esses, cerca de 60% pertencem 
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à categoria de varejo alimentar, que compreen-
de estabelecimentos como supermercados. As 
pet shops (via canal indireto), representadas por 
lojas de médio porte e de vizinhança também 
são expressivas, com 20,4% (mais de 31 mil es-
tabelecimentos). 

atenção para merCadorias de maior 
luCratividade e interesse do Consumidor

Dentro da seção de produtos para animais 
de estimação, o varejista deve estar atento às 
mercadorias com maior lucratividade e interes-
se do consumidor, colocando-as em um espaço 
adequado. O sortimento é outro aspecto fun-
damental. Não basta apenas oferecer as marcas 
mais reconhecidas, campeãs de venda. O ideal 
é o equilíbrio entre itens com tamanho, sabor e 
posicionamentos diferentes (premium, interme-
diário e de preço baixo). 

Além das rações, os acessórios e produtos de 
higiene animal também geram interesse do pú-
blico. As vendas desses produtos, de maior lu-
cratividade para o supermercado, estão em as-
censão, portanto a recomendação é cuidar para 
que  não  faltem  opções  para todos os gostos.

Censo pet 
Segundo a Abinpet, o Brasil tem a segunda 

maior população de cães, gatos e aves canoras 
e ornamentais em todo o mundo e é o tercei-
ro maior país em população total de animais de 
estimação. Em 2019, os dados da Abinpet con-
tabilizam 55,1 milhões de cães, 24,7 milhões de 
gatos, 19,4 milhões de peixes ornamentais, 40 
milhões de aves canoras e ornamentais e mais 
2,4 milhões de outros animais no Brasil. O total 
é de 141,6 milhões de pets, o que demonstra a 
força potencial do setor na economia brasileira.

O destaque dos números levantados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e atualizados pela inteligência comer-
cial do IPB vai para o crescimento de casas que 
escolhem o gato como animal de estimação. 
No acumulado, esse foi o animal que mais teve 
crescimento de escolha, com alta de 8,1% des-
de 2013. Em seguida, os pets que acumularam 
maior crescimento nos lares brasileiros foram 
os peixes com 6,1%. Répteis e pequenos mamí-

Brincar é uma das 
atividades preferidas 
dos pets. Existem 
diversas opções de 
modelos de brinquedos 
no mercado 
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feros registraram alta de 5,7%; aves, 5% e, cães 
tiveram crescimento de 3,8% em sua popula-
ção. A média geral é de 5,2%.

sabores de rações para gatos e Cães
Existem diversos sabores de rações para ga-

tos e cães. Tanto em sachê de ração úmida quan-
to em ração seca. Alguns dos sabores de sachê 
de ração úmida para gatos são de carne ao mo-
lho, atum ao molho, salmão ao molho, frango 
ao molho, cordeiro ao molho, carne jelly e peixe 
jelly. Na ração seca, há sabores de carne, peixe, 
frango, mix de carnes, frutos do mar e peru. Os 
sabores de sachê para cães são de carne ao molho 
e frango ao molho. De rações secas algumas das 
opções: carne, frango, vegetais e fígado.
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perfil dos Consumidores de donos de Cães 
e os seus hábitos de Consumo 

Uma ampla pesquisa nacional divulgada 
pela Abinpet, com 14.500 donos de cães, entre 
homens e mulheres das classes socioeconômi-
cas A, B, C e D, de todas as regiões do país, traz 
uma série de números relacionados aos cães e 
seus donos. Destacam-se: o perfil dos donos 
são 50,2% homens e 49,8% mulheres, faixa etá-
ria de 25 a 44 anos, (57,7%) e classes C, D e E 
(54,4%) e classes A e B (45,5%). 

A pesquisa mostra ainda que o consumo em 
geral de produtos são as rações (88,1%), sham-
poo e condicionador (57,3%), petiscos/biscoitos 
(51,7%) e brinquedos (43,7%). Os locais onde 
mais realizam compras para os pets são em 
pequenas lojas/pet shops de bairro (53%), su-
permercados (16,3%) e 20,3% preferem com-
prar em grandes lojas físicas especializadas em 
produtos animais. Já os serviços mais realizados 
são: medicamentos e vacinas (50,4%) e 76,5% 
mantém em dia as vacinas dos pets. 

animais de estimação e seres humanos: a 
história de uma relação

A história dos pets tem início no momento 
em que o homem começa a domesticar alguns 
animais. Ao que tudo indica os primeiros a 
criar uma relação de simbiose com os humanos 

foram os cães. Quando ainda eram selvagens, 
tinham mandíbulas mais fortes, eram mais ve-
lozes e agiam como hábeis caçadores. À medida 
que foram sendo domados e passaram a viver 
em entorno dos homens, trocando seus servi-
ços de ajudante nas caçadas e de segurança/vigia 
por comida fácil e um lugar quente nas caver-
nas ou próximo às fogueiras, eles foram ficando 
mais dóceis e menos ferozes. 

Os primeiros indícios dessa parceria entre 
homens e cães datam do período Paleolítico, 
por volta do século 30 a.C., na Sibéria. Na 
Península Arábica, foram encontradas pintu-
ras rupestres datadas do século 9 a.C. com as 
primeiras representações de humanos intera-
gindo com seus cachorros. No início desta re-
lação entre homens e animais, a palavra “esti-
mação” talvez não fosse a mais apropriada. Os 
cães — assim como, posteriormente, os gatos, 
as hienas e até os falcões — “trabalhavam” para 
seus mestres, ajudando os nas perseguições a 
ratos, lebres, cervos e perdizes ou protegen-
do e pastoreando rebanhos de ovelhas e ca-
bras. Se executassem suas tarefas de maneira 
apropriada, eram recompensados. Até mesmo 
os territorialistas gansos eram treinados para 
atuar como guardiões de determinadas pro-
priedades. A relação com esses bichos era es-
tritamente “profissional”. 

os mais proCurados
Como em qualquer 
mercado, o dos 
pets também têm 
aqueles produtos 
com maior saída, 
independentemente 
dos perfis de cliente. 
De acordo com uma 
pesquisa do IBGE, 
itens e serviços para 
cães são os mais 
procurados. Depois, 
entram produtos 
voltados para as aves 
de estimação, gatos 
e peixes. Segundo a 
Abinpet, os setores 
mais procurados no 
mercado pet são os 
seguintes: 

 Pet Food: relacio-
nado à alimentação

 Pet Serv: relaciona-
do aos cuidados e à 
estética de animais 
(como é o caso de 
banho e tosa em 
cães)

 Pet Care: relacio-
nado a produtos que 
garantam os cuida-
dos com os animais

 Pet Vet: relacionado 
aos medicamentos

Pesquisa realizada pela 
Abinpet com 14.500 

donos de cães mostra 
que o maior consumo 
em geral de produtos 

são as rações (88,1%)
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RefoRmulação
paRa cResceR

á mais de 30 anos em Passo Fundo, a empresa 
familiar Supermercado Bertão era referência 
como supermercado na cidade, chegando a 
ter três lojas. Porém, com o passar dos anos, a 
família começou a focar em outras atividades. 
Desta forma, por volta de 2012, havia apenas 
uma loja com três funcionários. Foi quando 
decidiram fazer uma reformulação e alavancar 
novamente investimento no autosserviço, por 
meio de uma pesquisa de mercado na região. 
“Começamos a conversar com as pessoas e ver 
as necessidades delas, o que faltava. Assim, hoje 
estamos com um mix significativo, em torno 
de 2900 itens. Temos três check-outs, 11 funcio-
nários, 10 vagas de estacionamento e área de 
vendas de 250 m²”, conta o sócio-proprietário 
Rafael Sacomori. 

A reinauguração ocorreu em agosto de 
2013. “Escolhemos permanecer no segmento 
por gostar de ter contato diário com pessoas. O 
atendimento com excelência ao público é o que 

H
nos move, ver a reciprocidade dos mesmos, não 
tem o que pague”, comenta Sacomori. O Su-
permercado Bertão tem como slogan: “Prazer em 
atender você” e o objetivo da empresa é vender 
produtos de qualidade com preço justo. Aten-
der os clientes com excelência e fidelizá-los. 

O perfil dos consumidores do giro diário 
atende as classes C, D e E, sendo os vizinhos de 
bairro e também as classes A e B que se envolvem 
no açougue, pois possui padrão alto nos cortes e 
qualidade. Na análise de Sacomori, os principais 
desafios para uma loja no autosserviço hoje é fide-
lizar cliente. “Hoje temos uma concorrência mui-
to grande, e acabamos sendo cercados por grandes 
redes e atacados, o que nos leva a não relaxar e a 
inovar todos os dias.”

Os diferenciais de negócio implementados 
pelo supermercado é a qualidade e variedades 
nos cortes de açougue. “Pegamos produtos 
determinados e trabalhamos com preços bem 
agressivos, para nos tornarmos competitivos 
no mercado e poder fidelizar clientes diários”, 
explica Sacomori. A loja começou a fazer parte 
da Rede Super Passo em 2015. “Acredito que, 
como diz o ditado, “a união faz a força”, quanto 
mais lojas puderem se unir para criar força e 
volume para barganhar preço junto às indus-
trias, melhor. Hoje estamos conseguindo ser 
competitivos graças a essa parceria entre lojas 
da Super Passo”, avalia ele. 

As perspectivas para 2021 em vendas é po-
der continuar crescendo, e dobrar o fatura-
mento ao longo dos 12 meses. Os planos para 
o futuro no médio prazo, Sacomori diz que 
buscam um melhoramento contínuo e cons-
tante. “O que nos leva a acreditar na meta 
para 2021, se possível analisar a aquisição de 
novo terreno para uma filial e quem sabe po-
der no longo prazo estar no maior número de 
bairros possível.”

Supermercado 
Bertão reinaugurou 

o negócio 
para alavancar 

novamente 
as vendas

Divulgação Supermercado Bertão



REVISTA AGAS 71

dicas de especialista

departamento de Recursos Humanos de uma 
empresa deve exercer um papel de suma im-
portância para o seu sucesso, indo muito além 
das formalidades legais de contratações e res-
cisões. Com a implantação da análise e gestão 
de dados no departamento de RH, a empresa 
economiza investimentos para obter resultados 
mais eficientes. Quando este processo aconte-
ce, o seu negócio:

 Antecipa tendências
 Aprimora estratégias
 Promove a tomada de decisões mais  

precisas
Para isso acontecer de maneira eficaz,  

é necessário:
 Contratar pessoas tendo como priorida-

de o perfil comportamental. Usar ferramenta 
apropriada para isso (mapeamento e análi-
se de perfil). Assim, o RH terá uma grande  
bússola para boa assertividade em contrata-
ções, promoções e aproveitamento das habi-
lidades naturais dos profissionais que atuam 
na empresa.

 Promover uma mudança da cultura da 

O
"Com a implantação 

da análise e 
gestão de dados 
no departamento 
de RH, a empresa 

economiza 
investimentos para 

obter resultados 
mais eficientes."

AngelitA gARCiA  
Instrutora de cursos corporativos, 

consultora empresarial, 
mediadora de conflitos e MBA em 

Psicologia Organizacional

2021: O anO da gestãO e 
análise de dadOs nO RH
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empresa, entendendo que temos duas etapas 
fundamentais para serem realizadas. A coleta 
de dados e a análise dos dados coletados.  Neste 
caso, a análise dos dados é o que garante uma 
boa tomada de decisão tendo uma gestão inteli-
gente dos dados.

 Ter boa organização na coleta dos dados, 
elegendo indicadores relevantes para análise das 
competências profissionais e monitoramento 
do desempenho das equipes de trabalho.

 Adotar métodos adequados para aplica-
ção de pesquisa ou coleta de dados, definindo 
previamente os pontos de interesse do que se 
necessita analisar.

 Ter disciplina de regularidade no setor de 
RH, mantendo a coleta e compilação de dados 
apropriados, de maneira que se possa analisar 
um padrão ao longo de um período.

 Implementar cultura de gestão comparti-
lhada na empresa, onde exista interface cons-
tante do RH com a alta direção, gerências etc. 
Assim, todos recebem informações sobre os 
dados coletados e podem fazer análise conjunta 
para as tomadas de decisão.
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Cerca de 240 alunos, inclusive de 
outros estados e países, participaram 

do curso ao longo de seis meses 

PRIMEIRA EDIÇÃO DO GES 
ONLINE É CONCLUÍDA 

primeira edição online do curso livre de Gestão 
em Supermercados (GES) foi finalizada em de-
zembro. Como alternativa para as edições presen-
ciais, impossibilitadas em 2020 pela pandemia, a 
versão digital do curso teve aproximadamente 240 
alunos, inclusive de outros estados e do exterior. 
Nos dias 1º, 2, 3, 4 e 17 de dezembro, nos perío-
dos da manhã e tarde, os alunos do GES Online 
apresentaram o trabalho do Case de Sucesso pela 
plataforma de videoconferência Zoom. 

Para receber o diploma, os alunos deveriam 
desenvolver, durante o período de realização 

A
do GES, um trabalho a partir de um diagnóstico 
de algum problema, gargalo ou dificuldade em 
sua empresa, e a partir dos conhecimentos ad-
quiridos em aula, proporcionar um processo de 
solução para o problema. A apresentação foi para 
a banca formada pelo instrutor Salvador Fraga 
e pelo coordenador de capacitação da entidade, 
Francisco Brust. 

Segundo Eloi Martin Macagnan, gerente de 
Operação do Italo Supermercado Ltda, em Foz 
do Iguaçu, valeu a pena o esforço. “Parabéns pela 
Agas que devido à pandemia fez um curso onli-
ne. Também para mim foi bom porque eu sou do 
Paraná, Foz do Iguaçu, fosse o curso presencial 
dificilmente conseguiria fazer”, relata. Conforme 
ele, apresentar o trabalho de conclusão online foi 
tranquilo. “Apresentamos sem problema algum. 
Com hora marcada, cumpri meu horário. Não vi 
nenhuma dificuldade. Meu trabalho do Case de 
Sucesso foi sobre perdas de FLV. Acho que foi de 
um bom conteúdo e deu para contribuir com os 
demais participantes do curso”, completa. 

Luana Lasch, fiscal de caixa do Supermerca-
do Cotriel, em Estrela Velha, apreciou a opor-
tunidade de realizar o curso do GES Online. 
“Ficou ótimo quanto ao horário e também por 
poder realizar ele em casa. Meu trabalho do 
Case de Sucesso foi sobre a importância das re-
lações interpessoais nas organizações. Um tema 
que me desperta bastante interesse, pois traba-
lhamos diretamente com pessoas. O horário de 

©iStock.com/Central ITAlliance
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Online

S i g a  a  A G A S  n a s  r e d e s  s o c i a i s :

I n s c r i ç õ e s :

I n f o r m a ç õ e s :
cursos@agas.com.br

www.agas.com.br

Venha capacitar seus gestores e 
líderes no mais novo projeto  de 
Capacitação da AGAS.

54 horas de aprendizado com os 
maiores especialistas em varejo do 
RS!

Aprendizados em 6 módulos, curso 
totalmente à distância

Aulas online duas vezes por semana 
(terças e quintas), das 19h30 às 
20h30

Seis meses de duração

Não são necessários pré-requisitos 
escolares para participação

Aprovação com 70% de frequência

Organização/Realização

PORTAL AGAS

SOBRE OSOBRE OCurso

P a g a m e n t o :

Sócio AGAS

R$ 130,00
10x

R$ 160,00
10x

Não Sócio
AGAS

Início das aulas: 09/03
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Divulgação/Agas

Última aula teve 
surpresa aos 

colegas por parte 
de um dos alunos

apresentação também foi bom, pois encaixaram 
quando eu tinha disponibilidade para apresen-
tar”, comenta. 

De acordo com Brust, as apresentações da 
banca se chamam aula-ouro. São problemas 
comuns das empresas e soluções às vezes dis-
ruptivas. Coisas simples que podem melhorar 
muito o processo. “É muito rico. É como se os 

alunos dessem as aulas ministrando numa banca 
de quatro minutos de explanação e depois mais 
de dois a três minutos de bate-papo com a banca. 
Eles expuseram algumas soluções para os pro-
blemas que eles identificaram. Teve temas desde 
controle de estoque, diminuição de ruptura, di-
minuição de perdas, melhoria de atendimento, 
aperfeiçoamento do ambiente organizacional, 
redução do uso de sacola plástica, melhoria do 
fluxo de caixa, melhoramento dos processos de 
recebimento e conferência. De tudo que se pos-
sa imaginar dentro de uma empresa de super-
mercado foi abordado”, destaca. 

Conforme Fraga, os trabalhos apresentados 
pelos alunos refletiram o alto nível de conhe-
cimento da operação de varejo em supermer-
cados. “O que nos assegura a possibilidade de 
aproveitamento por parte das empresas, garan-
tindo o retorno do valor investido na capacitação 
do colaborador.” Segundo ele, mais de 90% dos 
trabalhos apresentados pelos alunos mantive-
ram o Modelo Estruturado oferecido pelo GES, 
contendo excelentes referenciais bibliográficos, 
tabelas com indicadores de desempenho das ati-
vidades, gráficos e fotos. “Podemos perceber que 
a contenção de perdas, ruptura e logística ainda 
são temas dominantes. Também tivemos traba-
lhos bastante completos com relação à prepara-
ção da loja para a operação por e-commerce.” 

Fraga ainda observa que a construção do Case 
de Sucesso no modelo online para os alunos não 
mudou muito. “Nos 13 cursos GES que orien-
tei anteriormente, após a primeira aula presencial 
onde ficava definido o tema do trabalho, toda a 
orientação acontecia pelo WhatsApp ou e-mail e 
isso não foi diferente neste ano.” Quanto à defesa 
oral na banca, Fraga diz que ficou “com a sensação 
de que eles estavam, em sua maioria, bem mais 
tranquilos do que alunos de anos anteriores com 
bancas presenciais.” 

O certificado será enviado pelos Correios. 
Um encontro presencial na ExpoAgas 2021 de-
verá ser feito para brindar a conclusão do cur-
so por essa turma histórica de gestores, que foi 
a primeira a realizar online o GES. A segunda 
turma do GES Online tem inscrições abertas no 
site www.agas.com.br. O começo das aulas está 
previsto para 9 de março. 

Certificados foram enviados pelos 
correios aos graduados

Divulgação/Agas



Horário:

13h30
às 15h30

Aulas nas
Segundas e
Quartas-feiras

Inscrições:
www.agas.com.br

Informações:
cursos@agas.com.br

Será fornecido certificado
de participação aos alunos

Aulas transmitidas
através do app Zoom

AGENDA DE
CURSOS

PORTAL AGAS

Realização/Organização:

Ead Marco

com Evandro Ribeiro
Sócio: R$ 95,00 / Não Sócio: R$ 120,00

Exposição, Organização e
Decoração do Setor de FLV

com Henrique Oyarzabal
Sócio: R$ 95,00 / Não Sócio: R$ 120,00

Organização e Controle
de Estoque

29
31

e

com Alessandra Nolasco e Carine Oedmann
Sócio: R$ 95,00 / Não Sócio: R$ 120,00

Líderes Humanizados:
Empresas de Resultado

26
28

e

15
17

e

Abril

com Cristina Porto
Sócio: R$ 95,00 / Não Sócio: R$ 120,00

Endomarketing: Cuidando
do Colaborador que Cuida
do Cliente

com Salvador Fraga
Sócio: R$ 95,00 / Não Sócio: R$ 120,00

Formação de Fiscais de Caixa19
21

e

05
07

e
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Grupo de jovens supermercadistas esteve 
nos Azeites Batalha, Vinícola Peruzzo e nos 

supermercados Peruzzo e Nicolini

visitas retomadas
Agas Jovem realizou uma visita técnica nos Azeites 
Batalha, em Pinheiro Machado e na Vinícola Pe-
ruzzo, em Bagé, no dia 19 de novembro. No dia 
seguinte, em Bagé, o grupo visitou também os su-
permercados Peruzzo e Nicolini. A comitiva de 25 
jovens supermercadistas foi recebida pelo respon-
sável técnico dos Azeites Batalha, Dhiego Andra-
de, e na Vinícola Peruzzo pela diretora de Eventos, 
Clori Peruzzo.

O grupo conheceu nos Azeites Batalha os oli-
vais, o processo de fabricação e degustou às cegas a 
linha de azeites e conservas. Além disso, a equipe do 
Batalha proporcionou uma recepção com conservas 
Olea, espumantes e vinhos Batalha e um assado fogo 
de chão. Após, o grupo visitou também a Vinícola 
Peruzzo, onde aprenderam sobre o processo produ-
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tivo e degustaram a produção da vinícola, harmoni-
zada com um jantar de cordeiro. Depois, foi realizada 
uma aula de planejamento de marketing em formato 
híbrido no auditório do Supermercado Peruzzo. 

Andrade conta que foi um evento marcante para 
a empresa: “Além de ter sido a primeira visita téc-
nica realizada durante a pandemia, tivemos de nos 
reformular para proporcionar um evento seguro e 
acolhedor, também foi o primeiro almoço realizado 
dentro da unidade de processamento industrial ‘la-
gar’. Hoje já temos contato com algumas redes do 
grupo para serem representantes dos nossos produ-
tos. Isso confirmou que a visita realizada em nossa 
empresa foi produtiva”. Clori diz que para Vinícola 
Peruzzo foi um prazer poder apresentar os produtos 
e espaço para o Agas Jovem porque sabem a impor-
tância desse grupo. “São jovens que daqui a pouco 
serão os grandes empreendedores da área super-
mercadista do nosso Estado. Então tivemos a grata 
satisfação de poder participar dessa visita”, ressalta. 

Patrícia Machado, então presidente do Agas Jo-
vem, afirma que foi aproveitada muito a interação 
do grupo durante a viagem. “Alguns não víamos 
pessoalmente há 10 meses. Fomos em comboio 
para evitar aglomeração em ambiente fechado. 
Tínhamos previsto o encerramento em formato 
piquenique na serra gaúcha, porém com o novo 
decreto ficou inviável de executarmos.”

Para Bruna Sonaglio, proprietária e administra-
dora do Supermercado Princesa, de Porto Alegre, o 
maior presente ao realizar as visitas técnicas com a 
Agas é a oportunidade de conhecer os bastidores das 
indústrias, onde é possível visualizar os processos e 
entender as dificuldades de cada empreendimento. 
“Ambas as empresas estão de parabéns pelas suas 
atuações e pela encantadora receptividade. É impor-

Visita dos jovens 
supermercadistas 

foi regada a um 
bom vinho na 

Vinícola Peruzzo
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tante ressaltar todo o cuidado que o grupo Agas 
Jovem e que as empresas tiveram em relação à 
Covid-19. Todas as equipes estão de parabéns por 
terem nos proporcionado segurança.”

Raquel Beltrame, diretora do Agas Jovem, 
considera que a visita aos Azeites Batalha abriu a 
viagem com chave de ouro. “A visita ao olival foi 
para mim o ponto alto da viagem. Foi uma expe-
riência única conhecer o processo de extração do 
azeite de oliva”, destaca. “A visita na Vinícola Pe-
ruzzo foi surpreendente. O produto é de extre-
ma qualidade. A recepção deles foi sensacional. 
Essa dinâmica de trocar ideias com os colegas, 
até mesmo dentro da loja é o que é mais enri-
quecedor quando a gente faz uma viagem pelo 
Agas Jovem.”

Divulgação/Agas

Divulgação/Agas

nova diretoria para próximo biênio 
Em janeiro assumiu a nova diretoria do 

Agas Jovem, com Luiz Pereira, do Supermer-
cados Guarapari, de Viamão, na presidência e 
Roberta Barreto, do Codebal Supermercados, 
de Eldorado do Sul, na vice-presidência. A 
gestão sob a presidência de Patrícia Machado, 
do Supermago, de Porto Alegre, chegou ao 
fim em dezembro. 

Comandando o grupo de jovens supermer-
cadistas no biênio 2019/20, Patrícia acredita que 
este biênio ficará marcado na história do Agas 
Jovem. “Desenvolvemos tantas atividades em 
2019 que praticamente fizemos dois anos em 
um”, comenta. “Apesar dos imprevistos, posso 
dizer que foi uma gestão de muito aprendizado 
e crescimento”, avalia.

Entre os destaques da gestão de Patrícia 
como presidente do Agas Jovem, está a cria-
ção do Programa de Desenvolvimento Es-
tratégico de Líderes (PDEL), que formou 
40 jovens supermercadistas e proporcionou 
diversas visitas técnicas em âmbitos regional 
e nacional. Foi feita a modernização do lo-
gotipo do Agas Jovem e a própria cerimônia 
de posse foi pela primeira vez realizada, em 
15 anos de existência. “O grande marco da 
gestão foi com certeza ter levado a primei-
ra comitiva Agas Jovem à NRF. Mais de 30 

integrantes visitaram a maior feira de varejo 
mundial”, afirma. 

A nova diretoria do Agas Jovem para o biê-
nio 2020/21 pretende novamente exceder as ex-
pectativas, segundo o presidente Luiz Pereira. 
“Investiremos mais forte em capacitação e atra-
vés do desenvolvimento de novas lideranças. Só 
aprendemos pela troca de experiências e é assim 
que pretendemos fomentar a modernização da 
gestão de nossas empresas, buscando novas tec-
nologias e melhores práticas sempre”, explica.  
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chamada sobrevigência das normas coletivas é 
tema que tem ocupado parcela significativa do de-
bate trabalhista nas últimas décadas. A discussão é 
se as condições estabelecidas incorporam ou não 
ao contrato individual de trabalho, valendo mes-
mo após o final da vigência. A Lei nº 8.542/92, ao 
dispor sobre a política nacional de salários, incor-
porou regra estabelecendo que as cláusulas dos 
acordos e convenções coletivas de trabalho inte-
gram os contratos individuais e somente poderão 
ser reduzidas ou suprimidas por posterior acordo 
ou convenção coletiva de trabalho. A lei não com-
portava maiores discussões.

A regra sobreviveu até o advento da Lei nº 
10.192/2001 que expressamente revogou o dispo-
sitivo. Assim, a Casa Legislativa fez a opção política 
de que as condições valem durante a vigência da 
norma coletiva e não incorporam ao contrato in-
dividual. Com a definição legislativa e a aprovação 
pelo TST da Súmula 277 no sentido de que as re-
gras vigoravam no prazo assinado, não integrando 
de forma definitiva os contratos individuais do tra-
balho, o cenário parecia de segurança jurídica.  

Ledo engano. Em 2012, o enunciado foi altera-
do para adotar redação em sentido diametralmente 
oposto, sem a existência de precedentes jurispruden-
ciais em sentido contrário. Desta forma, em flagran-
te exercício de ativismo judicial, o TST ressuscitou a 
disposição legal revogada pelo Congresso. No triste 
jogo de ação e reação e que alimenta a insegurança 

jurídica, o ministro Gilmar Mendes, do STF, em 
outubro de 2016, suspendeu a tramitação de todos 
os processos que versavam sobre a aplicação da ul-
tratividade das normas trabalhistas coletivas. 

Segundo o ministro, o entendimento dos tri-
bunais trabalhistas era insustentável ao interpretar 
arbitrariamente norma constitucional, comple-
mentando que “decanta-se casuisticamente um 
dispositivo constitucional até o ponto que dele 
consiga ser extraído entendimento que se preten-
de utilizar em favor de determinada categoria”. 
Posteriormente foi a vez do Congresso Nacional 
que, ao editar a Lei nº 13.467/17, incluiu na CLT 
regra que veda expressamente a ultratividade dos 
acordos coletivos de trabalho no direito brasileiro.

A pá de cal na aventura do TST de legislar sobre 
a matéria foi colocada pelo STF. Ao apreciar Ação 
Direta de Inconstitucionalidade que tinha como 
pano de fundo a discussão da incorporação das 
cláusulas nos contratos individuais de trabalho, o 
STF decidiu que os incisos VI e XXVI do art. 7º da 
Constituição não disciplinam a vigência e a eficácia 
das convenções e dos acordos coletivos de trabalho; 
e que a conformação destes institutos compete ao 
legislador ordinário e não ao tribunal trabalhista. O 
legislador cumpriu o seu papel e vedou de forma 
expressa a ultratividade no parágrafo 3º do art. 614 
da CLT. As condições previstas em Convenção ou 
Acordo Coletivo de Trabalho NÃO precisam ser 
respeitadas após o final da vigência estabelecida.

A

‘“As condições 
previstas em 

Convenção ou 
Acordo Coletivo 

de Trabalho NÃO 
precisam ser 

respeitadas após 
o final da vigência 

estabelecida.”

FláviO ObiNO FilhO  
Advogado trabalhista

Convenção Coletiva venCida 
deve ser respeitada?
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meios de pagamento
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esclareça suas dúvidas

sobre o PiX
nstituído em novembro último, o PIX permite 
fazer e receber pagamentos e transferências em 
tempo real pelo celular, 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. O novo sistema, autorizado pelo 
Banco Central, dispensa as taxas usualmente co-
bradas para outras operações como DOC, TED, 
boleto, entre outras. A única condição para que a 
operação se concretize é que o recebedor aceite 
o PIX. A Fecomércio-RS produziu uma cartilha 
sobre o tema, com auxílio do professor de Fi-
nanças do Senac-RS, Marcelo Ott, e a superin-
tendente da área de Soluções de Meios de Paga-
mento do Sicredi, Gisele Rodrigues.

Na prática, como funciona?
Com o PIX, o varejista disponibiliza aos clientes, 

no balcão ou no caixa, um QR Code ou uma chave 
PIX (CNPJ, e-mail ou celular). Para fazer o paga-
mento, o cliente apenas acessa a área do PIX dentro 
do aplicativo do seu banco e faz a transação em até 
10 segundos, destinando valor correspondente. A 
leitura do QR Code é feita pela câmera do celular.

I
O PIX é seguro?

Segundo o Banco Central, as informações pes-
soais trafegadas nas transações PIX, assim como nas 
transações de TEDs e DOCs, estão protegidas pelo 
sigilo bancário, de que trata a Lei Complementar 
nº 105, e pelas disposições da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD). Ou seja, o PIX veio como uma 
alternativa mais moderna e muito segura. É sempre 
preciso ficar atento a golpes, no entanto, pois já sur-
giram páginas na internet que pedem os dados da 
pessoa com o pretexto de ser um cadastro do PIX.

Qual o custo para pessoa física e jurídica?
O uso do PIX é gratuito para pessoas físicas, in-

clusive empreendedores individuais. A gratuidade 
vale para enviar e receber transferências e realizar 
compras (Resolução BCB nº 19/2020). No caso das 
pessoas jurídicas, as instituições financeiras (IFs) e 
de pagamento que ofertam o PIX podem cobrar 
taxa de um centavo a cada 10 transações recebidas. 
O PIX entra na conta em poucos segundos e pes-
soas jurídicas também vão poder usá-lo para pagar 
fornecedores, salários de funcionários e tributos.

O PIX significa a morte das maquininhas?
O PIX diminui a relevância dos intermediários 

no processo. Até então as transações comerciais exi-
giam, além da conta origem e da conta destino, um 
emissor de cartão (banco), uma adquirente (dona 
da maquininha), uma bandeira de cartão e um pro-
cessador (que é a conexão entre todos os outros in-
termediários). Com o PIX, os intermediários entre 
as contas deixam de ser necessários. Dessa maneira, 
as comissões e taxas cobradas das empresas podem 
sofrer redução para que sejam mais competitivas. 
No futuro próximo o novo modelo promete ofe-
recer compras a crédito, recargas de celular e outros 
serviços hoje disponíveis na maquininha, que, por 
sinal, também aceita pagamentos pelo PIX.

Diego Castro

Novo sistema 
de pagamento e 

transferências 
do Banco Central 

pode reduzir ainda 
mais circulação 

de dinheiro e 
operações por 

maquininhas 
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om o início do funcionamento do novo sistema 
de pagamentos instantâneos lançado pelo Banco 
Central, as empresas de todos os portes e seg-
mentos passaram a ter uma ferramenta ágil e 
amigável para receberem pagamentos e fazerem 
transferências em poucos segundos. O PIX che-
gou para revolucionar a maneira como as pessoas 
se relacionam com o setor do comércio e pres-
tação de serviços no momento de realizarem os 
pagamentos de suas compras.

É uma experiência inovadora, proporcionando 
que as transações financeiras sejam feitas nas 24 
horas do dia, durante todo o ano, incluindo finais 
de semana e feriados. O sistema também impacta 
na gestão do negócio, na medida em que o empre-
endedor adota essa forma de receber e processar os 
valores como o principal meio de pagamento do 
seu estabelecimento.

O fluxo de caixa como o de estoque da em-
presa são afetados positivamente pelo uso do PIX, 
pois mitiga ou até mesmo elimina a ocorrência 
eventual da reserva de mercadorias até a confirma-
ção do pagamento, como ocorre com os boletos, 
por exemplo. Muitas empresas geram boletos que 
muitas vezes não são honrados, alocando recursos 
e produtos por um certo tempo (até o vencimen-
to do boleto), os quais poderiam estar disponíveis 
para um próximo cliente. 

A instantaneidade beneficia diretamente a ges-
tão do fluxo de caixa, pois com o PIX o crédito na 
conta do recebedor é instantâneo, ocorrendo den-

tro de poucos segundos. Enquanto isso, os recur-
sos captados via outros meios de pagamento, como 
boletos e cartões de débito e crédito, são creditados 
com prazo mínimo de um dia útil, podendo ser 
maior em muitos dos casos.

Também as empresas podem utilizar o PIX 
tanto em seus pontos de venda físicos quanto ele-
trônicos, como mais uma opção de pagamento 
para seus clientes, e com um custo potencialmente 
menor tanto para a devida adaptação de seus siste-
mas e processos – integração com os softwares de 
automação e na conciliação de pagamentos – bem 
como na transação final, o custo de aceitação.

O uso dos QR-Codes para a captação dos pa-
gamentos é uma característica interessante que 
pode agilizar o atendimento, pela leitura rápida e 
sem contato, e permitir, ainda, que as transações 
de check-out possam acontecer em vários pontos da 
loja, diminuindo a ocorrência de filas e otimizando 
o uso dos terminais de caixa.

Outro aspecto no qual as empresas podem se 
beneficiar do PIX é como usuário pagador, pois 
este meio de pagamento está se consolidando ra-
pidamente como uma nova opção nos canais di-
gitais e de Internet Banking. Diferentemente da 
TED, que tem limite de horário, ou do DOC, 
que tem limite de valor, o PIX se torna a opção 
mais flexível para a realização de transferências 
interbancárias, considerando a sua disponibili-
dade em todo o tempo e a ausência de limite de 
valor por parte do Banco Central.

C

“O sistema também 
impacta na gestão 

do negócio, na 
medida em que 
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pagamento do seu 
estabelecimento.”

MarCus ViníCius Feijó staFFen
Diretor de Finanças e 

Relações com Investidores 
do Banrisul
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do negócio
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82 REVISTA AGAS

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 / Porto Alegre

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

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

Marili Mombach / Montenegro

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

Nelson Sebben / Espumoso

Renan Figueiredo Martins / Eldorado

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

Luiz Antônio Pereira / Viamão

Vice-presidente

Roberta Cristine Barreto / Eldorado do Sul

Diretores

Arthur Bolacell / Porto Alegre

Bárbara Scherer Busatto / Gravataí

Bruno Delazari Lang / Porto Alegre

Denise Paolazzi / Gravataí

Guilherme Viezzer / Canoas

Lucas Ortiz / Porto Alegre

Mathias Rolf Schneider / Ivoti

Raquel Schramm Beltrame / Santa Maria

Conselho Superior

Adriana Ribeiro Ortiz / Gravataí

André de Césaro / Esteio

Patrícia Machado / Porto Alegre



Estamos comemorando 10 anos de história e esta jamais poderia ser 
escrita sem os nossos clientes e parceiros, que com muita dedicação e 
profissionalismo, fazem da nossa marca a primeira escolha dos 
consumidores e ser referência em seu segmento. Estamos imensamente 
gratos pelo seu trabalho, e desejamos que esta trajetória continue sendo de 
muito sucesso, sempre em conjunto. Continue contando conosco.
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