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s novos tempos chegaram para demandar mu-
danças profundas no papel das entidades e na for-
ma como elas interagem com os seus associados 
e diferentes públicos-alvo. Na Agas, temos bus-
cado o realinhamento de nossas ações, mas acima 
de tudo mais assertividade nas iniciativas que pro-
pomos e nos meios de comunicação com o setor 
supermercadista gaúcho. É um novo momento 
da economia, as relações estão cada vez mais digi-
tais e as necessidades do varejo mudam em uma 
velocidade impressionante.

Além de sua essencialidade e do orgulho que 
estamos sentindo dos profissionais do segmen-
to pelos esforços em manterem todas as famí-
lias abastecidas durante a pandemia, o setor tem 
comprovado, durante este episódio da Covid-
19, seu caráter educativo e pedagógico: em suas 
comunidades, os supermercados são multiplica-
dores de boas práticas sanitárias e de cuidados de 
higiene. Nossos colaboradores, acostumados aos 
rigorosos processos e controles, levam para suas 
residências boas práticas que estão incorporadas 
ao seu dia a dia. E por termos ciência deste papel 
social que o supermercado cumpre, decidimos 
oficialmente transferir a ExpoAgas para agosto 
de 2022. Não se trata apenas da permissão para 
a ocorrência da feira, mas também da responsa-
bilidade que temos, enquanto representantes de 
um setor que responde por 7% da economia, em 
preservar vidas e evitar a exposição ao vírus.

No ritmo que a vacinação começa a ganhar, 
estamos otimistas que talvez possamos realizar um 
modelo piloto da nova Convenção Regional de Su-
permercados no Litoral Norte, no mês de novem-
bro, quiçá iniciando por aí uma gradativa retomada 
dos eventos presenciais. Mas é fato que o digital veio 
para ficar, e por isso saudamos os encontros virtuais; 
as reuniões de comitês temáticos; os cursos online 
que semanalmente qualificam centenas de pessoas, 
e também as diversas pautas de que tratamos atra-
vés de canais online, como as rodadas de negócio 
que promovemos em junho entre supermercados 
e pequenos produtores rurais (em parceria com o 
programa Juntos para Competir) e a constante tra-
mitação de nossa demanda, através da Abras, para 
que supermercados possam comercializar Medica-
mentos Isentos de Prescrição Médica (MIPs).

As frentes de trabalho são diversas, mas o nosso 
grande advento do momento é o aplicativo Agas 
Total, já disponível para download nas lojas iOS e 
Google Play Store, que congrega fornecedores de 
produtos, equipamentos e serviços, possibilitando 
a exposição de suas facilidades durante os 365 dias 
do ano, e 24 horas por dia. É a forma que a Agas 
encontrou de oportunizar uma feira em tempo 
integral, a baixo custo, aproximando o varejo da 
indústria e alavancando negócios. Convidamos to-
dos os varejistas para que baixem gratuitamente o 
aplicativo e participem deste novo processo. Con-
tamos com todos, uma boa leitura!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Arthur Igreja, especialista em inovação e tecnologia

Arthur Igreja é um dos maiores especialistas em inovação, 
tecnologia e tendências do Brasil. Palestrante na plataforma 
TED Talks, com atuação profissional em mais de 25 países, 

ele está sempre atento aos movimentos e novidades 
do mercado, no varejo e na indústria, na construção de 

marcas e reputações. Masters em International Business 
pela Georgetown University (EUA), mestre em gestão 

empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV), também é 
autor do livro Conveniência é o nome do negócio

Arquivo Pessoal



REVISTA AGAS 7

viva voz
por que é precIso umA 

pAndemIA  
pArA mudAr? 
no que diz respeito à experiência do cliente, como 
o varejo pode deixar de “seguir a manada”, tendo 
resultados bons, mas ordinários, e partir para o 
encantamento do seu consumidor?

No passado, o segredo era estar bem-posicionado 
fisicamente, ter uma loja e fachada bonita, bons 
produtos, preço competitivo e ficar esperando o 
consumidor aparecer. Antes, nós listávamos os 
restaurantes aos quais tínhamos ido e contávamos 
na palma da mão quantos deles tinham ido até a 
nossa casa. Basicamente, limitávamos à pizza de 
sexta-feira. Agora é o oposto. O supermercado 
não está resguardado dessa mudança. O primeiro 
ponto é perceber que houve uma transformação 
gigantesca na forma como as pessoas querem 
comprar. O varejo está vendo uma mudança que 
nunca teria acontecido sem a pandemia, porque 
o pessoal sofreu um baque e acordou. A pessoa 
que compra no autosserviço passou a usar mui-
tos aplicativos, a exigir entregas. Na área de ex-
periência do cliente, o Grupo Pão de Açúcar tem 
iniciativas interessantes, lojas-conceito de auto-
atendimento. A bandeira St. Marche, um pouco 
mais voltada para a elite, apresenta bons exem-
plos, como a união entre mercado, sala de estar 
e home office. 

qual sua leitura para o cenário de consumo pós-va-
cinação em massa, com mais segurança sanitária?

Nos últimos meses, tivemos alguns setores ope-
rando com menos restrições e, em contrapartida, 
setores que fecharam completamente: turismo, 
eventos, cinema. No futuro, teremos valores 
adicionados na economia por causa dessa aber-
tura. E teremos a incorporação de tudo o quer 
aprendemos no período de lockdown. Se você 
pega os indicadores das empresas, elas estão ro-
dando de forma mais enxuta, usam mais tecno-
logia, perceberam que trabalho remoto funciona. 
Elas estão saindo da pandemia mais eficientes. 
Se somarmos então a retomada de setores ador-
mecidos, empresas mais inteligentes e queda nas 
restrições, temos três fatores para impulsionar a 
economia. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, 
lugares onde a vacinação já está de grosso modo 
resolvida, as pessoas que guardaram dinheiro es-
tão dispostas a se presentear com atividades pra-
zerosas e viagens. 

o que você destaca em termos de diferenças ge-
racionais de consumo?

Os mais jovens se preocupam muito com a repu-
tação dos empreendimentos. Há alguns dias, es-
tava dando uma palestra e o gestor de uma grande 
empresa me contou que sua filha de 13 anos não 
quis ingressar numa loja que passou por proble-
mas de racismo. Entre Millennials e Geração Z, 
as iniciativas de responsabilidade ambiental e so-

“Houve uma 
transformação 
gigantesca na 
forma como as 
pessoas querem 
comprar.”
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viva voz

cial pesam significativamente na hora de escolher 
um produto ou marca. Empresas que não tive-
rem uma estratégia clara com ações que vão além 
do discurso ficarão presas no mercado orientado 
por preço e com cada vez mais dificuldade para se 
relacionar com novos consumidores. Nos Esta-
dos Unidos, as três maiores redes farmacêuticas 
(CVS, Walgreens e Rite Aid) afirmavam se preo-
cupar com saúde e bem-estar. Mas daí as pessoas 
começaram a se perguntar: por que vendem ci-
garros então? A CVS foi a primeira a abrir mão 

“Muitas 
empresas 

dominantes 
deixaram de 

existir em 
tempo recorde 
por soberba.”

dessa venda, e isso representava 2% da receita. A 
perda inicial foi recompensada com a valorização 
das ações 12 meses depois. Claro, a maior parte 
da renda global ainda está na mão dos baby boomers 
e da Geração X, os últimos não nativos digitais. 
Mas vai haver uma gradativa passagem de bastão. 
Para conquistar os jovens é preciso construir um 
relacionamento que começa digitalmente para 
evoluir a um nível pessoal. Você constrói isso nas 
redes sociais. Lá você trabalha uma comunicação 
mais suave, mostra como trata seus colaborado-
res, o que você faz pela experiência do shopper.  

O senhor já afirmou que o desafio das empresas é 
ganhar intimidade com a tecnologia. como vencer 
essa resistência?

A resistência não ocorre apenas nos supermer-
cados, mas em vários setores. Tudo aquilo que é 
desconhecido a gente acha que não tem lá tanta 
importância. Se não me provoco a conhecer o 
novo, a aprender, fico defasado. O que deu cer-
to até aqui não é garantia de futuro. Essa, aliás, 
é uma das principais lições tiradas dos negócios 
nos últimos 30 anos. Muitas organizações domi-
nantes deixaram de existir em tempo recorde por 
simples soberba. É preciso ler mais, viajar mais, 
experimentar mais. É um chavão, mas não se 
chega a resultados diferentes fazendo o mesmo 
ao longo do tempo. 

qual um bom exemplo de salto de desempenho 
visto na pandemia?

Um dos que gosto de citar ocorreu com uma-
rede de cosméticos chinesa. Eles só tinham va-
rejo físico e tiveram de fechar todas as lojas. 
Ou seja, acabou o negócio. Mas eles muda-
ram sua estratégia para sobreviver: a equipe de 
venda, que esperava o cliente, foi provocada a 
construir uma rede de compradores por meio 
de seus contatos em aplicativos como WhatsA-
pp, como se fosse o CRM da empresa. A ideia 
foi torná-los microinfluenciadores, com víde-
os caseiros de divulgação de produtos. Em 90 
dias, estavam vendendo mais do que no ano 
anterior com as lojas abertas. Qual o investi-
mento nisso? Zero. Envolveu apenas mudança 
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“Para 
conquistar 
os jovens 
é preciso 
construir um 
relacionamento 
que começa 
digitalmente 
para evoluir 
a um nível 
pessoal.”

de mentalidade e de canais. Isso acontece em 
todo canto. 

no que diz respeito a marcas, vemos grande 
aproveitamento da memória afetiva dos consumi-
dores, com relançamento de sucessos. Algumas 
redes supermercadistas têm várias décadas de 
história. Elas poderiam construir estratégias nes-
sa linha também?

O que a gente vê com vários produtos relança-
dos é que memória afetiva é um dos sentimen-
tos mais poderosos que o ser humano tem. Essa 
possibilidade de se conectar com um tempo di-
ferente, com épocas mais simples, com o con-
ceito de tradição. Isso não significa abandonar 
a tecnologia e a inovação, é possível aliar um ao 
outro. Um grande número de marcas aproveita 
isso com maestria, rendendo homenagens ao seu 
próprio passado. Montadoras de carros de luxo 
fazem designs relembrando modelos clássicos. É 
fantástico poder fazer isso e os supermercados 
têm história para tanto. 

quais fatores desencadearam a redução de cus-
tos fixos e variáveis desde março de 2020?

O uso de tecnologia, porque uma coisa puxa a 
outra. 65% das empresas investiram em tecno-
logia e iniciativas de transformação digital. 52% 
encontraram formas de reduzir seus custos variá-
veis, fazendo ajustes de tamanho. 43% reduziram 
seus custos fixos, preservando caixa. As organiza-
ções ficaram mais enxutas, digitais e produtivas. A 
parceria com startups pode ajudar também. Uma 
companhia estabelecida tem a coisa mais difícil 
de se conseguir que é uma base de clientes. Mas 
o difícil para ela é pensar diferente dela mesma. 
Uma startup pensa diferente, mas ainda não tem 
clientes: há uma complementaridade. 

como a personalidade do empreendedor impacta 
na sua renda?

Além de educação, competências e experiên-
cia, nossa personalidade tem grande impacto 
no nível de renda que podemos alcançar. Os 
traços que têm maior impacto são ambição, 

habilidade de gestar conflitos, facilidade de ex-
pressão, objetividade e intensidade. Ambição 
é querer mais e melhor, não ganância, querer 
mais custe o que custar. Entenda que enquanto 
pessoa, empresa ou país, sempre há condição 
de fazer mais. As pessoas bem-sucedidas têm 
mais fome. No esporte isso é fácil de ver, até 
times mais talentosos perdem para aqueles que 
têm mais sede de vitória. 

quais as prioridades do momento?

Empresários: fiquem muito atentos ao momen-
to de aumento de vacinação e às quedas de res-
trições. Esperamos entrar em zona de controle 
maior da pandemia. O mundo não volta ao que 
era em 2019. A economia será retomada, vários 
setores já estão indo bem, mas os aprendizados 
ficam. Muitas empresas conseguiram buscar 
inovação e se transformar em nome da sobrevi-
vência. Por que às vezes a gente precisa de uma 
pandemia para mudar? O importante é mudar 
constantemente.
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Morre o ex-presidente da 
Fiergs Heitor Müller
Faleceu, aos 81 anos, o ex-presidente 
da Federação das indústrias do estado 
do rio grande do sul (Fiergs) Heitor 
José Müller. internado desde 17 de 
maio no Hospital Moinhos de Vento, 
em porto alegre, Müller morreu no dia 
8 de junho devido a falência orgânica 
múltipla. o dirigente presidiu a Fiergs 
entre 2011 e 2017. antes disso, foi 
sócio-fundador do grupo Frangosul, 
nos anos 1970. nos anos 2000, fun-
dou a novagro granja avícola, participou da fundação do 
grupo Vibra, do qual foi vice-presidente do Conselho de 
administração até 2019, e foi sócio-fundador da delta-
par investimentos. ele ganhou o reconhecimento como 
supermercadista Honorário em 2012, entregue pela 
agas durante a abertura da expoagas.

peruzzo inaugura na CaMpanHa
o grupo peruzzo inaugurou em 23 de junho sua loja da 
bandeira ecomix em Bagé. o investimento no atacarejo 
foi de r$ 18 milhões para uma área construída de 6,5 
mil m² com 8 mil itens em oferta. Com estacionamento 
de 230 vagas, 100 empregos diretos gerados, o novo 
espaço de vendas é o 21º do grupo. o segundo ata-
carejo da rede (o primeiro está em alegrete) foi criado 
para atender um mercado desassistido no município.
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noVa unidade do Baita super
o Baita super, com sede em alvorada, inaugurou no iní-
cio de junho uma nova filial em porto alegre, na avenida 
Bernardino silveira pastoriza, 1190 (bairro santa rosa), 
sua sétima unidade. a loja conta com 1.250 m² de área 
de venda e 2.200 m² de área total. são 12 check-outs, 
76 colaboradores, 85 vagas de estacionamento priva-
tivo e ambiente climatizado. a unidade tem parceria 
com o Bradesco express para o pagamento de contas, 
cartão próprio tricard e possui em anexo uma loja da 
agafarma. o supermercado Baita super foi fundado 
em 2003 como uma empresa familiar administrada por 
Jolci Mainard e Miriam prediger Mainard.

asun inaugura loJa eM Canoas
o asun supermercados inaugurou em junho mais uma 
loja em Canoas. a solenidade contou com a presen-
ça do presidente da agas, antônio Cesa longo, e do 
prefeito da cidade, Jairo Jorge. a unidade (30ª da rede), 
fica na avenida inconfidência, uma das mais movi-
mentadas no município, no bairro nossa senhora das 
graças. o novo ponto do asun em Canoas tem área de 
total de 1,4 mil m² e oportunizou a abertura de mais 60 
vagas diretas de emprego. o estacionamento privativo 
soma 52 vagas. o objetivo da empresa dirigida por 
antonio ortiz romacho é abrir mais oito lojas ainda em 
2021, gerando mais de 600 empregos.

andreazza e dália  
ConsolidaM parCeria
no dia 2 de maio, o diretor comercial dos supermercados 
andreazza (de Caxias do sul), Marcos andreazza, visitou pela 
primeira vez a Cooperativa dália, em encantado. as duas 
empresas mantêm relação comercial por mais de 20 anos. 
andreazza teve a oportunidade de participar de uma visita 
que culminou com um almoço no Bistrô do dália supermer-
cados de encantado. no cardápio foram servidos 13 pratos 
que contemplam a nova série de produtos da cooperativa: a 
linha gourmet dália de comidas prontas e congeladas. ele 
foi recebido pelo presidente-executivo da dália alimentos, 
Carlos alberto de Figueiredo Freitas.

agas teM Mais de 25 Mil seguidores
a agas mantém a sua estratégia de utilização das redes 
sociais para aproximação dos supermercadistas e de 
consumidores. ao todo, atualmente, a entidade conta com 
mais de 25 mil seguidores, incluindo a conta do agas Jovem 
no instagram. no Facebook, são 15,3 mil seguidores. no 
instagram, são quase 5,4 mil seguidores. Já o linkedin, que 
passou a ter conteúdo compartilhado no final do segundo 
semestre de 2020, a agas tem cerca de 3,3 mil seguidores. 
e o instagram do agas Jovem, com conteúdo principalmen-
te sobre o grupo de sucessores supermercadistas, conta 
com mais de 1,7 mil seguidores.
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zaFFari aBre duas loJas 
a Companhia zaffari inaugurou duas novas lojas 
em porto alegre. no dia 8 de junho, foi aberta a loja 
localizada na avenida panamericana, 240, no Bairro 
Jardim lindoia, reunindo uma unidade de supermercado 
zaffari e um mall com 12 lojas de serviços e produtos 
que irão inaugurar de forma gradativa. no dia 10, 
aconteceu a abertura da unidade da avenida Coronel 
aparício Borges, 246, no Bairro teresópolis, também 
com 1,7 mil m² de área de vendas. 

JaCuizinHo ganHa 
superMerCado Cotriel
no dia 27 de maio, abriu oficialmente o supermercado 
Cotriel de Jacuizinho, 10ª loja da rede. o ato contou com 
boa presença de clientes, conselheiros de administração e 
fiscal, líderes de núcleos, autoridades municipais, demais 
convidados e da imprensa. a direção da Cooperativa foi 
representada pelo vice-presidente paulo edemilson parizot-
to. localizada na avenida João Fernandes, 300 (Centro), a 
unidade tem uma área de 483 metros quadrados, contando 
com depósito de mercadorias e três caixas para atendimen-
to, além de estacionamento ao lado. a estrutura contempla 
os 15 mil itens dos demais supermercados, como gêneros 
alimentícios, hortifrúti, padaria, confeitaria, açougue, limpe-
za e higiene pessoal em um local amplo e moderno. 

diVulgado ranking aBras 2021
a abras divulgou em maio o ranking abras 2021, que 
aponta os supermercados de melhor desempenho do 
país no último ano. o evento foi realizado virtualmente, 
pelo canal da entidade no Youtube. o 1º lugar ficou 
com o grupo Carrefour, responsável pelas bandeiras 
Carrefour e atacadão. a Companhia zaffari é a empresa 
gaúcha no top 10 do índice, na nona colocação, com r$ 
9,1 bilhões de faturamento. ao todo, o Brasil conta com 
91.351 lojas no setor, três milhões de trabalhadores em-
pregados direta e indiretamente. o autosserviço repre-
senta 7,5% do produto interno Bruto (piB) do Brasil.

ataCadaço é inaugurado eM Bagé
o atacado nicolini mudou de endereço e de bandeira. o 
agora atacadaço está na avenida santa tecla, em Bagé. 
empreendimento da osmar nicolini participações ocupa 
uma área de 22 mil m², com quase 8 mil m² de área 
construída e 4 mil m² de loja. a proposta do atacadaço é 
oferecer um preço menor e diferenciado ao consumidor 
final ou atacadista.o ato inaugural foi no dia 25 de maio, 
com a presença da fundadora da empresa, a “nona” 
elzira nicolini, além de muitas autoridades locais.

Carnetti inVeste  
r$ 40 MilHões eM alVorada
o grupo Carnetti está investindo r$ 25 milhões no 
Carnetti open Mall e outros r$ 15 milhões em uma 
loja de atacarejo, ambas em alvorada, previstas para 
serem finalizadas até o final do segundo semestre de 
2022. a rede terá um centro comercial com 5,8 mil m² 
de área na avenida getúlio Vargas, 1957, parada 47. 
desses, 2,5 mil m² serão utilizados para a operação 
de supermercado com 15 terminais de pdV e 130 
empregos diretos. outros 1,2 mil m² quadrados serão 
destinados a 15 lojas e quiosques satélites. também 
estão previstos investimentos na modernização das 
lojas atuais em porto alegre, no bairro sarandi, um 
supermercado e um atacarejo, e na abertura de uma 
nova loja de atacarejo onde hoje opera a administração 
do grupo, em alvorada. 



Sabor, Aroma
& Qualidade

Os produtos Villa Rica são distribuídos exclusivamente pela KFG.

& Qualidade
Tenha a linha completa no seu PDV
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à vista
Cadeia de aBasteCiMento  
elege desaFios
a primeira edição do Fórum da Cadeia nacional de 
abastecimento abras – esg, ocorrida em junho, reuniu 
lideranças setoriais e especialistas em torno da agenda de 
governança social, ambiental e corporativa. na ocasião, 
foram definidos cinco desafios para centrarem esforços 
conjuntos nos próximos meses, com vistas a obterem 
progressos nestas pautas. são eles: reduzir os custos; 
fomentar o consumo consciente; reduzir o desperdício 
de alimentos, e lutar contra a fome e ampliar o nível de 
conhecimento dos profissionais das cadeias em torno dos 
pilares da sustentabilidade. o presidente da associação 
Brasileira de supermercados, João galassi, reforçou o 
compromisso do setor com essas pautas. 

CoMerCial zaFFari teM noVo Cd
para atender à rede de 10 lojas da bandeira Comercial 
zaffari e 16 lojas da bandeira stokCenter, a rede 
Comercial zaffari inaugurou um novo Centro de 
distribuição, transferindo suas atividades logísticas 
para a cidade de nova santa rita. o novo Cd conta 
com uma área de mais de 18 mil m², além de 
equipamentos com tecnologias avançadas, softwares 
de gerenciamento e gestão de estoque. toda essa 
estrutura de comunicação permite muito mais 
praticidade e rapidez na reposição de produtos nos 
pontos de venda. as atividades nos dois Centros de 
distribuição de passo Fundo foram encerradas.

Divulgação/Rede Vivo

Divulgação/ Comercial Zaffari

CarreFour ConClui ConVersão 
das loJas do Makro
o grupo Carrefour concluiu em junho a conversão para 
a marca atacadão das lojas e postos de combustíveis 
adquiridos em fevereiro de 2020 da rede Makro no país. 
prevista para ocorrer de 12 a 15 meses, a conversão le-
vou 6 meses e já mostra resultados acima do esperado. 
ao todo foram convertidas 29 lojas, sendo 22 próprias 
e 7 alugadas, e 13 postos de combustíveis, localizados 
em 17 estados brasileiros. a estimativa é que em qua-
tro anos as 28 novas lojas do atacadão somem r$ 350 
milhões/ano ao ebitda do grupo. 

rede ViVo CHega à CaCHoeira do sul
a rede Vivo supermercados abriu sua 30ª unidade em 
Cachoeira do sul, no dia 21 de maio. a loja, que tem 940 
m² de área de vendas, 44 vagas de estacionamento e 
seis check-outs, e fica na rua otto Mernack, 255, ao lado 
da praça Honorato. antes mesmo da inauguração da loja, 
a rede Vivo supermercados entregou 50 cestas básicas 
à secretaria de trabalho e ação social de Cachoeira do 
sul. esta ação tem como principal objetivo colaborar 
com as famílias em situação de vulnerabilidade social, 
especialmente neste período de pandemia. 35 novos 
empregos foram criados.

siMpliFiCações para eMpresas 
Com o objetivo de propiciar ambiente mais favorável 
para os negócios, bem como melhorar a posição do 
Brasil no ranking Doing Business, do Banco Mundial, 
o Ministério da economia atualizou as normas de 
registro público de empresas. entre as alterações 
estão as simplificações trazidas pela Medida provi-
sória 1.040/21, que modernizou questões como a 
utilização do CnpJ como nome empresarial, bem 
como a exclusão da proibição de arquivamento de 
nomes empresariais semelhantes. 
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No dia 20 de maio, a Agas promoveu 
mais uma Expolive. A parceira foi a Nestlé, 
que completa seu centenário em 2021 com 
muitos lançamentos. A iniciativa foi pres-
tigiada por 65 varejistas, que acompanha-
ram a apresentação da multinacional suíça 
através do Zoom. A empresa apresentou 
as suas novidades para o inverno de 2021, 
incluindo chocolates, sopas, cafés e muito 
mais. Representaram a Nestlé o gerente 
de Vendas, Paulo César Rodrigues, o trade 
marketing da Maggi, Luciano Fraga, a trade 
marketing de cafés Paola Jacobsen e o barista 
da Starbucks Daniel Carvalho.

“Esse é o momento que a Agas propor-
ciona para que possamos informar melhor 
os nossos clientes supermercadistas, tra-
zendo uma atualização a todos sobre quais 

são as novidades que a indústria está colo-
cando no mercado”, destacou Rodrigues. A 
companhia investiu mais de R$ 2 bilhões 
nos últimos quatro anos nas operações da 
Nestlé Brasil. Para 2021, o volume aplicado 
chega a R$ 900 milhões, o maior nos últi-
mos cinco anos. 

Uma das novidades apresentadas em 
detalhes foi a linha Maggi Da Horta, fei-
ta com ingredientes 100% naturais e sem 
conservantes, pensada para quem bus-
ca uma alimentação natural com sabor e 
praticidade. São três sabores de Mix de 
Cebola&Alho, quatro sabores de Especia-
rias e Ervas Finas e dois sabores de Mix de 
Grãos & Sementes. A indústria também 
está celebrando o aniversário de 50 anos da 
marca internacional de cafés Starbucks. 

Novidades para o iNverNo
Reprodução

No final do evento, foram sorteados 
kits Starbucks e Maggi. André Aguiar e Jan-
dir Collatto, da Companhia Zaffari; Paulo 
Wegner, do Center Shop; Jussara Timbola 
e Hira Carlos Tregnag, do Supermercado 
Guanabara; Vilson Valcarenghi, da Uni-
dasul; Mathias Schneider, do Super Ivoti; 
Rosecler, do Sindha; Luiza Lima, do Super 
Lima, e Denise Paolazzi, do Mercado Pao-
lazzi, foram contemplados.
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Evento online teve como tema a trilogia  
de gins da Yvy e contou com a participação de  

cerca de 60 varejistas

YvY Destilaria no HappY 
Hour live Da agas

o dia 27 de maio, a Yvy Destilaria participou 
do Happy Hour Live da Agas. O evento online 
teve como tema Venha conhecer a trilogia de gins 
que está encantando o Brasil – Yvy Destilaria apresen-
ta: mar, terra e ar e teve a participaçãode cerca de 
60 varejistas. Foi oportunizada aos participantes 
a degustação de três gins da empresa de Minas 
Gerais na versão de 50 ml, mar, terra e ar e re-
frigerantes da St. Pierre. Além disso, foi possível 
conhecer um pouco da história da Ivy Destilaria 
e a aproximação para a realização de bons ne-
gócios. 

O presidente da Agas, Antônio Cesa Lon-
go, realizou a abertura e passou a palavra para 
o CEO da Yvy Destilaria, André Sá Fortes, que 
agradeceu a presença de todos. “Sabemos o quão 
corrida a nossa vida é e vocês estarem disponibi-
lizando o tempo de vocês e beber um gin com 
a gente e escutar um pouco da nossa marca, da 

N
nossa história e dos nossos produtos é uma gran-
de honra”, disse. 

Fortes apresentou a história da empresa: “A 
gente gosta de chamar a Yvy Destilaria de destila-
ria original do Brasil. Temos sempre um cuidado 
de trazer a diversidade brasileira, buscar as nossas 
inspirações em todo território brasileiro. Enten-
der o Brasil de Norte a Sul. Nos inspiramos nos 
métodos tradicionais de produção, mas sempre 
buscando seguir em frente. Trazer inovação”.

Fortes expôs aos participantes os produ-
tos da Yvy Destilaria. “Resolvemos fazer uma 
trilogia Yvy que é um retrato do Brasil. Conta 
um pouco do passado, do presente e acho que 
indica qual é o nosso caminho para o futuro. É 
importante ressaltar que quando decidimos criar 
essa trilogia a ideia é que ela tivesse esse lado da 
história, que entra muito nessa conceituação de 
produto e marketing. Mas que ao mesmo tempo 
cada um delas tivesse um perfil sensorial distinto 
para agradar a públicos diferenciados ou para ser 
consumido em coquetéis diferentes”, declarou. 
Foram mostrados ainda os clientes on trade e off 
trade e ações da Yvy. 

No final do evento online, foram sorteados 
oito kits da Yvy Destilaria para Gilberto Anto-
niolli, do Supermercado Barão, José ReniMila-
nezi, do Superbom, Roger Canalli, do Super-
mercado Apolo, Franck Muller, da Rede Muller, 
Carlos Zaffari, do Center Shop, Fabrício Han-
sen, do Supermercados MA, Jessica Machado 
Bruneto, do Supermercados Brunetto, e Adria-
no Braz, do Righi Supermercados. 

Reprodução
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Agas lança ferramenta para 
conectar varejistas e fornecedores de 
produtos, serviços e equipamentos

AplicAtivo será feirA 24h
Agas lançou oficialmente o aplicativo Agas 
Total no dia 10 de junho. A ferramenta, dis-
ponível para os sistemas iOS e Android, co-
necta os supermercadistas com toda sorte de 
fornecedores de produtos, equipamentos e 
serviços. A ideia é que o app funcione como 
uma feira virtual sem limite de expositores 
por contingência de espaço, sem limites de 
horários. O supermercadista que fizer o lo-
gin poderá buscar facilmente as empresas ou 
profissionais que atendam às suas necessi-
dades pontuais, entre todas as cadastradas 
na plataforma.

O presidente de Agas, Antônio Cesa Lon-
go, declarou que o app reforça o papel da en-
tidade como fomentadora da economia gaú-
cha. “Queremos dar oportunidade a outros 
fornecedores mostrarem seu portfólio para 
o nosso setor. Todos os prestadores de servi-
ços, profissionais liberais, produtores rurais, 

A
têm agora uma ExpoAgas virtual para atuar. 
Representamos mais de 4,5 mil lojas no Esta-
do”, salientou. Há planos com custos variados 
de inscrição, conforme a cesta de produtos/
serviços que cada interessado quiser cadastrar. 
Os mais de 300 expositores que já haviam 
reservado para a ExpoAgas 2021 (cancelada) 
desfrutam de gratuidade no Agas Total até 23 
de agosto de 2022, data marcada para a próxi-
ma Convenção Estadual. Os novos entrantes 
podem aproveitar um período de 60 dias de 
uso sem custos.

Portas abertas
O aplicativo foi construído em parceria 

com a Open Solution. O diretor Marcos Ar-
jona convidou todos as empresas presentes no 
lançamento a participar. Como o fornecedor 
se torna anunciante? Basta acionar o departa-
mento comercial da Agas. É possível escolher 
a cesta de itens a serem oferecidos pelo plano 
anual. O cadastro completo, com logomarca, 
formas de contato, foto e descrição dos itens 
ou equipamentos, é feito a seguir.

“Há muitas novas companhias que estão 
se relacionando com a Agas pela primeira vez 
graças a esta plataforma”, revelou o executivo 
de contas Gabriel Xerxenesky. O pagamento 
pode ser parcelado em 10 vezes. “Queremos 
facilitar a vida de supermercadistas e forne-
cedores de qualquer porte. Qualquer produ-
to e serviço útil para o autosserviço pode ser 
oferecido”, explicou a executiva de contas 
Tiovana Bencke. Mais informações pelo e-
mail comercial@agas.com.br. 

Divulgação/Agas
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combate ao racismo
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
(MPRS), juntamente com o Ministério Público Federal 
(MPF) e outras entidades firmaram, em 11 de junho, um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Carrefour 
e o Atacadão no valor de R$ 115 milhões para estabeleci-
mento de políticas de enfrentamento ao racismo. Este é o 
maior TAC assinado no que se refere aos valores envolvi-
dos e destinados a políticas de reparação e promoção de 
igualdade racial no Brasil. O acordo decorre da morte de 
João Alberto Silveira Freitas, ocorrida no dia 19 de novem-
bro de 2020, no Carrefour da zona norte de Porto Alegre.

Índices de desempenho econômico
Os Índices de Desempenho Econômico dos Contribuin-
tes do ICMS do Rio Grande do Sul (IDEE-RS), tradicional 
instrumento da Receita Estadual, estão agora integral-
mente disponíveis em formato online no Receita Dados, 
portal de transparência da Instituição. A novidade marca 
a conclusão da iniciativa “Indicadores Econômicos” da 
agenda Receita 2030. 

começa adesão à renegociação de dÍvidas
Os contribuintes que têm débitos em litígio com a 
União podem aderir ao novo acordo de renegociação 
especial de dívidas. Anunciado como medida de ajuda 
a pessoas e empresas afetadas pela pandemia de 
Covid-19, o parcelamento permite que pessoas físicas 
e jurídicas obtenham descontos de 30% a 50% dos 
valores devidos. O prazo de adesão vai até 31 de agos-
to. Tanto dívidas aduaneiras e tributárias, em cobrança 
pela Receita Federal, quanto débitos inscritos em dívida 
ativa, cobrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), podem ser renegociados.

marco legal das startups
A Lei Complementar 182/21 instituiu o marco legal das 
startups e do empreendedorismo inovador. O texto 
apresenta medidas de fomento ao ambiente de negó-
cios e ao aumento da oferta de capital para investimen-
to no setor, além de disciplinar a licitação e a contrata-
ção de soluções inovadoras pela administração pública. 
A legislação fixa os instrumentos de investimento e pro-
gramas de ambiente regulatório experimental. Um de 
seus objetivos é promover a competitividade das em-
presas, internacionalização e atração de investimentos 
estrangeiros. A norma deixa claro que o investidor-anjo 
não possui status de sócio, nem, portanto, quaisquer 
obrigações ou responsabilidades frente à empresa.
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receita 2030 completa dois anos
Lançado há dois anos pelo governo do Estado, o Receita 
2030 é um plano composto por 30 iniciativas propostas 
pela Receita para modernizar a administração tributária gaú-
cha, todas já iniciadas. Entre os principais avanços imple-
mentados no período, estão a racionalização administrativa, 
a centralização de serviços, o foco nos serviços digitais e a 
atenção a todo o ciclo de vida do crédito tributário. 
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dispensa da escrituração da nFc-e na eFd
A Receita Estadual, em parceria com a Procergs, anunciou 
a dispensa da escrituração da Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e) na Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI 
(EFD). A medida é mais um importante avanço para sim-
plificação das obrigações acessórias dos contribuintes do 
ICMS da categoria Geral, com ganhos práticos no proces-
so de apuração do imposto mensal devido. A novidade 
está inserida no contexto da iniciativa Obrigação Fiscal 
Única da agenda Receita 2030. A opção só não estará 
disponível aos contribuintes que não adotaram o Regime 
Optativo de Tributação da Substituição Tributária (ROT-ST).
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posse do procurador-geral de Justiça do rs
No dia 7 de junho, Marcelo Lemos Dornelles assumiu 
novamente o cargo de procurador-geral de Justiça do Rio 
Grande do Sul. A cerimônia ocorreu no auditório Monder-
cil Paulo de Moraes, perante o Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores, em formato híbrido, presencial e virtual, 
respeitando os protocolos de distanciamento social vigen-
tes. Na oportunidade, Dornelles declarou que dará conti-
nuidade a uma atuação resolutiva, com o foco no trabalho 
em temas de impacto social, proativo, com ênfase nas 
questões coletivas e buscando resultados para a melhoria 
dos indicadores sociais. O mandato vai até 2023.

essencialidade tributária
Começou o julgamento do processo em que é 
questionada a incidência da alíquota máxima de 
ICMS, em operações de aquisição de energia e de 
serviços de telecomunicação. O Supremo Tribunal 
Federal (STF) já conferiu quatro votos favoráveis aos 
consumidores. As legislações que fixam alíquotas 
elevadas para mercadorias essenciais são incons-
titucionais, aponta o professor de Direito Tributário 
da PUCRS e autor da obra Essencialidade Tributária, 
Fábio Canazaro: “Elas ignoram os critérios consti-
tucionais para a graduação do ICMS, muitas vezes 
tratando como idênticas mercadorias diferentes, sob 
o ponto de vista da essencialidade, como bebidas 
alcóolicas e energia.” No Estado, a aquisição de 
energia elétrica pelos supermercados sempre foi por 
conveniência arrecadatória, tributada com a maior 
alíquota de ICMS. Canazaro alerta, ainda, sobre 
eventual modulação de efeitos da decisão: “A resti-
tuição poderá ser limitada às empresas que ingres-
saram em Juízo antes da conclusão do julgamento.”

alteração do regulamento do icms
O decreto 55.919/2021 do governo estadual prorro-
gou até 31 de dezembro os créditos fiscais pre-
sumidos de ICMS (RICMS) concedidos a diversos 
contribuintes. A lista inclui restaurantes e similares; 
fabricantes de leite em pó, salsichas e linguiças, 
queijo, papel higiênico, mel puro, equipamentos 
industriais condensadores e resfriadores, entre 
outros. Confira a lista completa no site da Agas: 
www.agas.com.br.

orientações da vigilância
A Agas encaminhou algumas dúvidas para a Coordena-
doria Estadual de Vigilância Sanitária sobre a abertura 
de embalagens de carne para fracionamento e sobre 
degustação de produtos no PDV. O órgão esclarece que, 
de acordo com o estabelecido pelo art. 23 da Portaria 
749/2019, está vedado o fracionamento de carnes emba-
ladas à vácuo nos supermercados. No que diz respeito a 
Portaria 389/21, a recomendação é de evitar que sejam 
oferecidos alimentos e bebidas para degustação nas 
áreas de vendas das lojas. 

prF e Fisco estadual Firmam acordo 
A Receita Estadual e a Polícia Rodoviária Federal celebra-
ram, em 9 de junho, acordo de cooperação técnica para 
intercâmbio de dados, informações, soluções tecnológi-
cas e prestação de mútua assistência no desempenho 
das respectivas atribuições. A iniciativa pretende fortale-
cer as ações de prevenção e combate à macrocriminalida-
de e à sonegação e fraude fiscal, prevendo, por exemplo, 
avanços no chamado “cercamento eletrônico” do Estado. 
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portarias do inmetro
O Inmetro editou algumas portarias em junho regu-
lamentando questões alimentícias. A Portaria 250 
estabeleceu a metodologia para conteúdo efetivo em 
pescados, moluscos e crustáceos glaciados pré-
embalados. A Portaria 251 aprovou o Regulamento 
Técnico Metrológico consolidado sobre conteúdos lí-
quidos de mercadorias pré-embaladas. Açúcar, arroz, 
café, erva-mate, farinha de mandioca, leite, massas e 
óleos comestíveis tiveram seus padrões firmados em 
uma tabela.
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INOVAÇÃO EM EQUIPAMENTOS TRAZ MELHORIA 
Duas inovações recentes aperfeiçoaram a produção de 
linhas de grãos da Fritz & Frida, da Fröhlich. A linha de 
feijões ganhou nova selecionadora de grãos, que utiliza 
válvulas, sensores ópticos e câmeras tricromáticas para 
maior precisão na seleção, tornando o processo mais 
rápido e eficiente. Além disso, a empresa comprou cinco 
paleteiras elétricas para utilização da equipe de logística e 
estoque. Com a entrega dos equipamentos, foi realizado 
um treinamento prático e teórico. 

OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE FORMA SUSTENTÁVEL
A M. Dias Branco substituiu as suas empilhadeiras 
a combustão e com baterias de chumbo-ácido por 
equipamentos elétricos com baterias de íon-lítio. A 
mudança ocorreu em parceria com a Jungheinrich, 
uma das líderes globais em soluções de intralogística. 
O processo de troca de mais de 216 equipamentos – 
sendo 45 deles a combustão – começou em 2019 e foi 
finalizado neste ano, já contabilizando redução de 52% 
nas emissões de CO2 e de R$ 1,5 milhão em gastos ao 
comparar a matriz energética a gás com a elétrica. 

PROJETO DE CAPACITAÇÃO PARA MULHERES
A Coca-Cola FEMSA Brasil começou um novo projeto, 
chamado Escola de Promotoras. A iniciativa oferece 
cursos de capacitação gratuitos para mulheres em 
situação de desemprego e vulnerabilidade social para 
ampliar as possibilidades de colocação no mercado de 
trabalho como promotoras de vendas no segmento de 
bebidas. Elas terão também seus currículos cadastrados 
para participarem de processo de seleção na própria 
empresa. Todas recebem um certificado de conclusão 
do curso de qualificação. A primeira turma foi formada 
em Porto Alegre em parceria com a ONG Misturaí. 

VINÍCOLA AURORA INCENTIVA SUCESSÃO RURAL 
A Vinícola Aurora está empenhada na valorização da 
atividade rural e na ampliação de associados. Uma 
das ações desenvolvidas é o programa Aprendiz 
Cooperativo do Campo, que desde 2017 capacita 
jovens de 14 a 24 anos incompletos, filhos de 
associados da cooperativa, para que permaneçam na 
viticultura, com ênfase no cooperativismo e na gestão 
das propriedades. Desenvolvido em parceria com o 
Sescoop-RS, o programa já capacitou 60 jovens.

Grupo HMY/Divulgação

Berto International/Divulgação

PIONEIRA NO APP AGAS TOTAL
A importadora e distribuidora Berto International iniciou 
sua parceria com a Agas apresentando sua gama 
de produtos no aplicativo de negócios Agas Total. 
Além disso, está lançando no mercado a marca The 
Deli Secret, com o compromisso de proporcionar os 
melhores sabores aos consumidores. A linha Kettle 

Cooked traz três 
versões de batatas 
chips nos sabores: 
sea salt (sal 
marinho), sweet 
mesquite barbecue 
(churrasco de 
algaroba doce) 
e sea salt and 
cracked black 
pepper (sal 
marinho e pimenta-
do-reino). 

HMY APOSTA NO VAREJO COMO ARTE
O Grupo HMY é líder internacional em design e 
fabricação de equipamentos para espaços comerciais. 
O objetivo de 2021 é se tornar a primeira alternativa 
para o varejo como fornecedor global de equipamentos, 
criando valor para seus clientes. Uma das ferramentas 
usadas para mostrar seus serviços e alcançar a meta é o 
vídeo Varejo é Arte. Os projetos desenvolvidos procuram 
transformar a área de vendas em um espaço atraente e 
eficiente com produtos, serviços e soluções inovadores 
para criar uma experiência de compra excelente.





agricultura familiar

24 REVISTA AGAS

O fomento à agricultura familiar é uma das bandeiras 
da Agas.O Comitê Agro da entidade investe na 
parceria com o programa Juntos para Competir

Pequenas lavouras 
abastecem gôndolas

agricultura familiar é a base da economia de 
90% dos municípios brasileiros com até 20 mil 
habitantes. É também responsável pela renda de 
40% da população economicamente ativa do país 
e por mais de 70% dos brasileiros ocupados no 
campo. No Rio Grande do Sul, ela dá sustento a 
239 mil famílias e é desenvolvida em aproxima-
damente 25% da área rural do Estado. Por co-
nhecer sua importância e querer profissionalizar 
cada vez mais o setor, a Agas participa do pro-
grama Juntos para Competir, em parceria com 
Farsul, Senar e Sebrae. 

De acordo com o coordenador do Comitê 
Agro da Agas, Cesion Pereira, o varejo valoriza 

A
o homem do campo, dando condições para que 
ele possa vender seus produtos em locais pró-
ximos de sua produção, evitando muitas vezes 
um custo alto de frete até ao Ceasa e de não 
ter condição de vender lá. “Como a produção 
muitas vezes não é grande, é fácil de colocá-la 
no mercado”, conta. Nas unidades do Super 
da Praia, que ele administra, pelo menos doze 
itens do segmento FLV (Frutas, Verduras e Le-
gumes) provêm de pequenas propriedades da 
região. “Estamos próximos a regiões agrícolas 
como Maquiné, Terra de Areia, Três Cachoei-
ras e Itati, facilitando as negociações”. 

A Agas, por meio de seu Comitê Agro, tem 
incentivado ações de aprimoramento dos produ-
tos da agricultura familiar. Uma das iniciativas 
que foi colocada em prática, em breve, é uma 
grande “rodada de negócios” em parceria com 
o programa Juntos para Competir. Representa 
uma grande oportunidade de aproximação de 
produtores rurais com o setor supermercadista, 
fazendo com que as negociações sejam diretas e 
beneficiem os dois lados. 

O programa JPC atende cerca de 3 mil pro-
dutores rurais das principais cadeias produti-
vas: bovinocultura de corte, bovinocultura de 
leite, ovinocultura, apicultura, vitivinicultura, 
horticultura e agroindústria. Os projetos de-
senvolvidos nesses âmbitos trabalham todos os 
aspectos de uma propriedade rural, desde o co-
nhecimento técnico até a parte de gestão, para 
que as propriedades agrícolas sejam tratadas 
como negócios. 

©iStock.com/Cherries 
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EsclarEcimEntos da cEVs

A Assessoria Jurídica da Agas 
encaminhou para a Coorde-
nadoria Estadual de Vigilância 
Sanitária questionamentosobre 
a rastreabilidade de produtos 
vegetais, conforme os ditames 
da Instrução Normativa 02/18 da 
Anvisa e Secretaria de Defesa 
Agropecuária/Mapa. A CEVS 
informa que a rastreabilidade 
deve ser implementada para 
todos os produtos vegetais 
frescos. Entende-se por produto 
vegetal fresco as frutas, hortali-
ças, raízes, bulbos e tubérculos, 
embalado ou não, destinado 
à comercialização para o con-
sumo, após os procedimentos 
de colheita e pós-colheita, cujo 
estado de apresentação mantém 
as características de identidade 
e qualidade do produto vegetal 
fresco. A Coordenadoria tam-
bém esclareceu quais são os 
registros mínimos (informações 
obrigatórias) que cada ente da 
cadeia deve dispor e a forma 

mais indicada. Cada ente deve 
manter, no mínimo, registros 
das informações obrigatórias:

1. – Informações sobre o Produ-
to Vegetal:
1.1 – Nome do produto vegetal
1.2 – Variedade ou cultivar
1.3 – Quantidade do produto 
recebido
1.4 – Identificação do lote
1.5 – Data de recebimento do 
produto vegetal:
 
2 – Informações do Fornecedor:
2.1 – Nome ou Razão social
2.2 – CPF, IE ou CNPJ ou CGC/
MAPA
2.3 – Endereço completo, ou 
quando localizado em zona rural, 
coordenada geográfica ou CCIR

Importante destacar que além 
dos registros também devem 
ter disponível no estabelecimen-
to a nota fiscal ou documento 
correspondente. 

campo mais atratiVo
Segundo dados da Secretaria Estadual da 

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, 
dentre as diversas produções realizadas na agri-
cultura familiar no Rio Grande do Sul, a soja 
tem grandes perspectivas dentre as pequenas 
propriedades rurais, com cerca de 3 milhões de 
toneladas produzidas. O ramo cultiva mais de 
70 variedades de alimentos e temperos. Os ho-
mens (61,9%) predominam no trabalho. A se-
cretária Silvana Covatti explica que o cultivo da 
agricultura familiar depende de vários fatores, 
como tornar o trabalho no campo mais atrativo 
para o jovem, para que possa dar continuidade 
ao serviço prestado. “O acesso à informação 
também é algo que estamos explorando, com 
estímulo à gestão agrícola, para que o produtor 
possa ter sempre ciência do que entra e do que 
sai na sua produção, de forma estratégica.”

rodada dE nEgócios
No dia 23 de junho, o Comitê Agro da 

Agas e os demais agentes do programa Jun-
tos para Competir (Sebrae-RS, Senar-RS e 
Farsul) promoveram uma rodada de negócios 
entre produtores rurais e supermercadistas. 
O evento foi totalmente virtual. Os represen-
tantes do varejo foram direcionados para salas 
de encontro com os agricultores das culturas 
específicas selecionadas.
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Reunião do Comitê Jurídico da Agas 
tratou de problemas que podem gerar 

autuações nos supermercados

Atenção às normAs
ervidores da Superintendência do Inmetro no 
Rio Grande do Sul (Surrs) participaram, no úl-
timo dia 24, da reunião do Comitê Jurídico da 
Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), 
com o objetivo de prestar orientações em re-
lação aos regulamentos técnicos do Instituto, 
na área de metrologia legal, que são aplicáveis 
ao setor de supermercados. Na oportunidade, 
representantes do Centro Estadual de Vigilân-
cia em Saúde (Cevs) esclareceram normas em 
vigor e também comentaram sobre a proibição 
da abertura de embalagens de carne à vacuo. 

O Coordenador da Procuradoria Federal 
no Inmetro em Pelotas, Humberto Zechlinski 
Xavier de Freitas, falou sobre o risco de uso de 
balanças piratas. “Elas são importadas indevi-
damente, sem verificação do órgão, e por con-
ta disso não tem uma portaria de aprovação de 

S
modelo. São instrumentos que são proibidos 
de serem utilizados numa relação comercial”, 
frisou. Quando um supermercado for iden-
tificado por empregá-las, vai ser notificado 
e será aberto um processo administrativo. O 
equipamento vai ser apreendido e há previsão 
de multas. 

Outro ponto mencionado por Freitas é a 
questão da balança – tanto do açougue como 
nos hortifrútis – não estar toda num local vi-
sível para o consumidor. “Às vezes quem está 
organizando o layout não se dá conta disso. Acha 
que a balança é feia e acaba posicionando-a atrás 
de uma parede, um vidro ou mostruário, de al-
guma forma em que apenas com a bandeja fica 
à mostra. Sem que tenha o seu painel das in-
dicações visível para o consumidor. Isso gera 
autuação. É considerado irregularidade, é algo 
bobo, simples de ser resolvido.” 

A responsável pelo Setor de Alimentos – 
DVS/Cevs/SES, Francine Balzaretti Cardoso, 
abordou as regulamentações mais recentes 
elaboradas do setor. Uma delas foi a portaria 
749/2019 que é o regulamento técnico para 
boas práticas na comercialização de produtos 
de origem animal em açougues e fiambrerias.
Os açougues e as fiambrerias devem possuir 
controle da procedência dos produtos que pos-
sibilite a identificação de sua origem, sendo 
imprescindível manter de forma clara, precisa 
e ostensiva as informações que garantam a ras-
treabilidade da peça original. Todos os produ-
tos de origem animal devem ser procedentes de 
estabelecimentos registrados no órgão sanitário 
competente da Agricultura.

Reprodução

Especialistas esclareceram e orientaram sobre regras aplicáveis às empresas
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ApostA no AtAcArejo
m 2010, a Importadora e Exportadora de Cere-
ais (Imec) criou a primeira operação de atacare-
jo do grupo em Lajeado, com a visão de que os 
consumidores desejavam um novo formato de 
loja, com produtos a preços mais acessíveis, mas 
mantendo a qualidade e o excelente atendimen-
to que já eram reconhecidos. Os colaboradores 
participaram da escolha do nome e das cores da 
marca, que ficou Desco Super&Atacado, alusivo 
à palavra desconto. 

O diretor-presidente do Grupo Imec, Leo-
nardo Taufer, conta que o foco inicial era aten-
der o “rancho” das famílias, principalmente as 
com mais integrantes e volume maior de con-
sumo. “A unidade de Lajeado foi tão bem-su-
cedida, que três unidades Imec Supermercados 
foram transformadas em Desco nas cidades de 
Bento Gonçalves, Encantado e Montenegro. 
Desde então, este é o formato de maior expan-
são no Grupo. Em 2019, foi inaugurado o Des-
co de Taquara, o primeiro fora da sede constru-
ída já com a estrutura de atacarejo, seguido de 
Charqueadas e, em 2021, de Esteio.” São agora 
sete lojas em sete cidades, fora as 17 operações 
de supermercado Imec. 

Até abril de 2022, a expectativa é de abrir 
lojas em Santa Cruz do Sul, Montenegro e 

E
duas em Porto Alegre. “As estratégias da com-
panhia sempre estiveram voltadas a se adaptar 
às necessidades dos clientes. Com o sucesso 
deste formato, foi aprimorando o serviço, 
norteados pela missão de proporcionar a me-
lhor experiência de compras aos clientes”, ex-
plica o dirigente.

De acordo com Taufer, o planejamento es-
tratégico da empresa prevê a execução de um 
plano de expansão nos próximos cinco anos, 
no qual foram mapeadas regiões com grande 
potencial de desenvolvimento. “O Grupo Imec 
identificou oportunidades para melhor atender 
os clientes com perfil de compras do dia a dia 
e também clientes profissionais que buscam 
economia, variedade e praticidade em alimen-
tos, produtos perecíveis e não alimentos.” 

Com mais de 700 colaboradores (já com a 
equipe que está sendo treinada para atuar em 
Santa Cruz do Sul) e um mix de produtos de 
cerca de 7 mil itens, os diferenciais de negó-
cio implementados pelo Desco são estrutura 
enxuta, baixo custo operacional, autoatendi-
mento onde o cliente empacota suas compras, 
compra em grande quantidade da indústria, 
venda direto nas embalagens e abastecimento 
em horário comercial.

O Desco 
Super&Atacado conta 
hoje com sete lojas 

e até abril de 2022, a 
expectativa é de abrir 

lojas em Santa Cruz 
do Sul, Montenegro  

e Porto Alegre.  
O grupo tem também 

17 outras unidades 
com a marca Imec 

Supermercados
Divulgação/Imec
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s empresas que oferecem 
experiências personalizadas aos clientes, preocu-
pando-se com todos os pontos de contato e com 
as diferentes etapas da jornada de compra, estão 
um passo à frente da concorrência rumo ao su-
cesso. Atender às necessidades do público-alvo 
de maneira oportuna, eficiente e agradável pode 
significar uma série de ações distintas no ramo 
supermercadista. Num ambiente de negócios 
em constante transformação, pré-venda, venda 
e pós-venda são fases de conquista e fidelização 
para quem desenvolve boas estratégias. 

Você conhece pessoas que deixaram de com-
prar um produto porque foram mal atendidas 
na loja? Já parou de frequentar um restaurante 
por causa dos garçons ou do ambiente? Aban-
donou um carrinho de compras porque a fila do 
caixa era enorme ou o site era difícil de navegar? 

Quando a experiência do cliente com uma mar-
ca não é boa, os impactos podem ser bem preju-
diciais. No outro lado da moeda, bons exemplos 
de customer experience (CX) podem ser encontra-
dos em muitos lugares e são os principais atra-
tivos em feiras como a NRF, em Nova Iorque. 
De forma geral, podemos defini-la como a per-
cepção causada pelas diferentes interações que o 
comprador vai ter com os canais, os dispositivos, 
os funcionários, o produto e os demais acessos à 
marca/empresa. 

A estratégia “certa” de CX depende de seus 
produtos, de sua loja e de seus clientes. É essen-
cial conhecer todos os três como a palma da sua 
mão para que possa ter as melhores experiências 
de varejo possíveis. Quando se acerta o ponto, 
seu shopper vai querer repeti-la para reviver um 
bom momento. É um gatilho para a recorrência 

a  FOTO de aberTura: ©iStock.com/Jovanmandic
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Promover 
experiências 
diferenciadas 
aos seus 
clientes tem sido 
uma das tônicas 
para o sucesso 
de diversos 
empreendimentos 
num mercado 
cada vez mais 
competitivo 
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e a fidelização. Por isso, focar na experiência do 
consumidor é uma forma de melhorar direta-
mente a receita da sua empresa.

“Um excelente serviço ao consumidor é a 
tarefa número um de qualquer companhia. Ele 
representa a personalidade do negócio e a razão 
pela qual os clientes retornam. Sem consumi-
dores, não há companhia”, garante a desen-
volvedora de produtos e empresária americana 
Connie Elder. “Cada pequena interação com os 
clientes, nos seus mais mínimos detalhes, é uma 
oportunidade para você criar algo memorável”, 
reforça Joey Coleman, especialista em CX. 
“Agradeça sinceramente a seu cliente por recla-

divulgação/mercado brasco

combinação de 
serviços em um ponto 

especial da cidade é 
atrativo do 

espaço brasco

mar. A maioria não fará isso, simplesmente irá 
para outro lugar”, lembra Marilyn Suttle, espe-
cialista em comunicação e serviço ao consumi-
dor. “Até você entender seus clientes, profunda 
e genuinamente, você não poderá servi-los de 
verdade”, defende o palestrante motivacional e 
escritor Rasheed Oguniaru. 

O varejo experimental está na disponibiliza-
ção de self check-outs, na redução de atritos. Está 
nos espaços para refeições e cafés em meio às 
compras. Está na oferta de serviços convenien-
tes por sublocação de espaço. Está nos aplicati-
vos que mapeiam a loja para ajudar o consumi-
dor a encontrar produtos, ou que escaneiam os 
produtos e finalizam a compra. O uso de tec-
nologia de realidade aumentada, o tratamento 
pessoal e carinhoso, a troca rápida de mercado-
ria defeituosa, o item que passou a ter no mix 
porque foi solicitado, os pedidos de desculpas 
por eventuais falhas, a montagem de cenários 
para fotos que rendam mídia espontânea, são 
todos fatores que contam para deixar sua em-
presa marcada na mente do shopper.

Encontros diFErEnciados
A Cooperativa Languiru inaugurou um com-

plexo (Supermercado, Agrocenter, Agrocenter 
Máquinas e Farmácia) no Shopping Lajeado em 
13 de novembro do ano passado, data em que 
completou 65 anos. Trata-se de uma espécie de 
One Stop Shop, reunindo em um só espaço físico 
vários ambientes capazes de atender necessidades 
e anseios dos clientes. Essa unidade varejista foi 
criada para ser local de encontros diferenciados, 
como um almoço, jantar ou ainda happy hour en-
tre amigos, familiares e/ou reuniões empresariais, 
sendo possível desfrutar de várias experiências 
gastronômicas. 

Lá tem o Espaço Gourmet (restaurante), com 
a opção de rodadas de chopp e o acompanha-
mento de diversas variedades de carnes, queijos e 
outros itens da culinária gaúcha; a Wine Station, 
para os apreciadores de vinho, e a Cafeteria, que 
oferece o tira-gosto favorito dos brasileiros, além 
de várias opções de doces e salgados. “A intenção 
sempre foi a de proporcionar novas e saborosas 
experiências aos consumidores do Vale do Taqua-
ri e arredores, tudo num só lugar, enquanto rea-
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lizam suas compras em um ambiente planejado 
para satisfazer essas necessidades”, explica o pre-
sidente da Cooperativa Languiru, Dirceu Bayer. 

Para quem leva crianças, o Espaço Kids as 
acolhe. Para quem gosta de alimentos orgânicos, 
a horta vertical em pleno FLV oportuniza uma ex-
periência única. A Cooperativa desenvolve o Pro-
grama de Inclusão Social e Produtiva no Campo, 
pelo qual fomenta a produção local, por meio de 
seus produtores associados, estimulando a susten-
tabilidade das propriedades rurais a partir de uma 
nova oportunidade produtiva e, como atrativo ao 
consumidor, a possibilidade, inclusive, de obter a 
rastreabilidade da origem dessa produção.

“Como exemplo de ações desenvolvidas 
que proporcionam alavancagem nas vendas, 
imprescindível citar, por exemplo, o Dia da 
Pizza e a Sexta das Cucas, quando o cliente 
pode realizar a compra de acordo com as suas 
necessidades e preferências”, cita o dirigente. 

divulgação/ coop. Languiru

cooperativa Languiru 
desenvolveu o conceito 
de One Stop Shop para 
sua loja em Lajeado

Outra tendência abraçada pela empresa na pan-
demia foi o lançamento do site de compras. “A 
abrangência desse nicho de mercado está supe-
rando as expectativas e é, também, um diferen-
cial oferecido. Os compradores podem realizar 
seus pedidos em horários diferenciados, esco-
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lher os produtos com tranquilidade e agendar a 
entrega, tudo isso no conforto e segurança dos 
seus lares”, acrescenta.
Esquina clássica

O Espaço Brasco foi aberto em novembro 
de 2020 num local especial da capital gaúcha: a 
esquina da rua Vasco da Gama com a rua Fer-
nandes Vieira, onde por mais de três décadas 
funcionou a locadora Espaço Vídeo. O am-
biente (terceira operação do Mercado Brasco) 

divulgação/ Supper rissul

divulgação/ Supper rissul

combina diversas opções de refeições, compras 
e até mesmo trabalho. Café, almoço, sobreme-
sa, lanche, lazer, reabastecimento, tudo pode ser 
encontrado lá. “Curtimos muito levar ao con-
sumidor uma experiência de compra distinta, é 
para onde caminha o segmento. A ideia é fazer 
com que as pessoas permaneçam mais tempo 
em nossas lojas, usando o conceito de Food Hall 
inspirado na viagem para NRF com a Agas”, 
conta o diretor Arthur Bolacell.

Antes da abertura, a empresa promoveu uma 
pesquisa com cerca de 150 pessoas de todas as 
idades no bairro Bom Fim, para descobrir ne-
cessidades não supridas por um concorrente 
forte nas proximidades. “Entramos nesse filão, 
com padaria de qualidade e opção de cerveja ge-
lada, além de um lugar onde se pudesse trabalhar 
no meio da pandemia, sair de casa um pouco”, 
pontua. O espaço de 450 m² combina o Café 
Brasco, a Freddo Gelateria, a Doralice (comida 
saudável), Oak´s Burritos (comida mexicana) e 
o Mercado Brasco, com coworking no segundo 
andar. As operações que não levam o nome da 
marca são sublocadas.

“A pandemia está sendo complicada para a 
faceta restaurante. Obedecemos aos protoco-
los e limitamos a frequência, mesmo sabendo 
que isso impacta no faturamento”, diz o dire-
tor. Desde o início sob o impacto do corona-
vírus, o estabelecimento ainda não operou a 
pleno depois de meses de existência. Somente 
metade das mesas foram instaladas na parte 
interna. A calçada também pode ser aprovei-
tada para este fim. “O que mais sonhamos é 
com a volta à normalidade, para que os clientes 
possam conversar e beber naquele ponto que é 
icônico”, admite.

Pontos dE contato
O gerente de Marketing da UnidaSul (hol-

ding que administra o Supper Rissul), Rafael 
Lubini, diferencia os conceitos de atendimento 
no processo de compra com a experiência do 
cliente. “A experiência do cliente passa também 
pelo atendimento durante a compra na loja, 
mas não é só isso. Ela definitivamente não se 
dá somente na loja, no ponto de venda, se dá 
em todos os pontos de contato da marca, se-

mudanças de layout 
e cuidado a todos os 

pontos de contato são 
estratégias do rissul
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jam eles físicos ou digitais, antes, durante e 
após uma compra”, argumenta. “Tendo como 
base essa visão mais ampla, temos cuidados em 
todos os pontos de contato. Desde o conhe-
cimento, passando pela loja e até mesmo de-
pois, recebendo elogios, críticas, sugestões para 
sempre melhorar.”

A proposta, como posicionamento, é cons-
truir juntos a melhor loja. Mudanças recen-
tes no layout, por exemplo, se utilizaram dos  
feedbacks e estudos para em um processo con-
tínuo acompanhar tendências de consumo. O 
olho no comportamento do consumidor ajudou 
a posicionar categorias e serviços que atendam 
melhor às expectativas.  “A experiência do clien-
te é um processo de transformação contínua. Ele 
depende muito do esforço diário das equipes. 
Mas, no final, o resultado é a fidelização além 
do preço. O preço sempre vai ser importante, 
mas o valor percebido de sua marca é maior”, 
relata Lubini.

Forno para fazer pizzas 
na hora e máquina  
de suco encantam 
clientes do codebal
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Uma pesquisa da Salesforce consta-
tou que 84% dos clientes acreditam 
que a experiência proporcionada 
por uma empresa é tão importante 
quanto seus produtos e serviços. 
Uma ótima experiência do cliente 
tende a cumprir certos requisitos: 1) 
é útil, 2) economiza tempo, 3) é ami-
gável, 4) é memorável e 5) atende a 
uma necessidade.
Um estudo da consultoria CXTrends 
em 2019, mostrou que 55% dos 

negócios não veem com bons olhos 
suas entregas. Apenas 52% das 
empresas admitiram possuir métri-
cas para mensurar a experiência e 
satisfação do cliente.
A PwC Brasil mostrou que o con-
sumidor brasileiro está disposto a 
pagar até 20% a mais por determi-
nados produtos caso a experiência 
de compra seja satisfatória. Clientes 
fidelizados compram mais e gastam 
mais em cada compra.

Confira alguns dos principais pon-
tos de contato do consumidor com 
a sua marca antes da venda: busca 
orgânica, mídias sociais, site, 
jornais e revistas, propagandas e 
campanhas, depoimentos, indica-
ções e e-mail marketing.
Faça ações de benchmarking para 
conhecer iniciativas inovadoras que 
outros varejistas, seus concorrentes 
ou congêneres estrangeiros estão 
fazendo para surpreender o cliente.

o quE sEu Público EsPEra dE sEu nEgócio:

Cria-se uma cumplicidade de compra. O sho-
pper, quando indagado, consegue pontuar o que 
gosta no supermercado, e isso é resultado do es-
forço da equipe, seja diretamente ou não, aten-
dendo o cliente. “Quando se chega a este nível, o 
relacionamento é dado pelo valor percebido que 
nossa marca cria nos compradores em todos os 
seus pontos de contato”, finaliza.

crEdibilidadE E conExão
Na visão da diretora de Marketing do Co-

debal Supermercados, Roberta Barreto, propor-
cionar experiência de consumo é um diferencial 
competitivo, extremamente relevante ao pro-
cesso de decisão de compras e da fidelização de 
clientes. “No varejo vendemos os mesmos pro-
dutos, o preço é um atrativo, mas não um fator de 
fidelização de clientes. Para nós, a experiência do 
consumidor é primordial, por isso, preparamos 
nossas lojas para recebê-los, com ambientes lim-
pos, boa exposição de produtos, colaboradores 
gentis e treinados para atender”, afirma. 

Com foco em gerar experiência de consu-
mo e prestar serviços diferenciados, a empresa 
desenvolveu sua loja conceito em Eldorado do 
Sul, o Codebal Center, com mais de mil metros 
quadrados de área de venda, 70 vagas de estacio-
namento, corredores largos, iluminação dife-
renciada e serviços exclusivos. “Ao lado da nossa 

padaria, temos o nosso xodó, um forno de barro 
para pizza que chama muito a atenção. Todas as 
noites, os nossos pizzaiolos atendem os clientes 
na hora, proporcionando ao cliente acompanhar 
todo o processo artesanal de fabricação”, conta. A 
iniciativa gera muita mídia espontânea. 

Outro diferencial na região é o hortifrúti que 
vende produtos a granel. São mais de 50 SKUs, 
entre sementes, farinhas, grãos e frutas secas. Sa-
ladas prontas e frutas picadas, além de um mix 
especial de orgânicos, também se destacam. No 
setor, uma máquina de suco de laranja produz a 
bebida imediatamente apenas com o apertar de 
um botão. “O shopper está no centro das nossas 
decisões. Nossa comunicação próxima e gentil, 
em todos os meios, físicos ou virtuais, é a maneira 
de levar humanidade nas relações B2C”, observa. 

A validação das ideias e sugestões de com-
pradores nas redes sociais, transformando-se em 
ações para satisfazer expectativas, gera credibilida-
de e conexão. Conforme Roberta, as solicitações já 
ocasionaram melhoras do sortimento. “O cliente 
não quer ser apenas um número em seu fatura-
mento, ele quer ser relevante ao seu negócio, quer 
ser ouvido”, ensina. Mas tudo isso não pode dei-
xar em segundo plano o chão de loja, onde um 
discurso irreal acaba. “Assim como nossas ações 
são verdadeiras, investimos em nossa equipe, com 
diversos programas de desenvolvimento”, diz.



A Frimesa apresenta 4 novos sabores de 
sobremesa: café, chocolate meio amargo, 
milho e banana caramelizada com canela.
O consumidor vai adorar essas novíssimas 
delícias, exclusivas da Frimesa.
Com certeza, você também vai recomendar.

frimesa.com.br /Frimesa/FrimesaOfi cial

Fo
n

te
: M

in
te

l

Sabor Milho VerdeCom Café

 apresenta 4 novos sabores de 
sobremesa: café, chocolate meio amargo, 
milho e banana caramelizada com canela.
O consumidor vai adorar essas novíssimas 

Com certeza, você também vai recomendar.
Com Cacau

Sabor Banana
caramelizada 
e canela

FRIMESA COMO
MARCA

BRASIL KANTAR
PENETRAÇÃO DE MARCA

Quem prova logo aprova 
cada sobremesa nova!

FO
TO

 IL
U

ST
R

AT
IV

A

revista-agas-sobremesa-210x275mm.indd   1revista-agas-sobremesa-210x275mm.indd   1 01/07/2021   17:0101/07/2021   17:01



revista agas

38 REVISTA AGAS

A Revista Agas comemora quatro décadas como 
testemunha do desenvolvimento das empresas 

supermercadistas gaúchas

40 anos de notícias
Revista Agas completa quatro décadas em agosto. 
Do primeiro boletim informativo à edição de nú-
mero 355, milhares de histórias foram contadas. 
O supermercadismo gaúcho sempre foi muito 
ativo, e como consequência não poderia deixar de 
ter uma revista retratando a sua realidade. A pu-
blicação própria da entidade, uma das primeiras 
do segmento do país, ajudou a consolidar e for-
talecer o setor. Hoje de caráter bimestral, a revista 
circula em mais de 10 mil pontos no Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, dobrando de tiragem na 
edição de Julho/Agosto, quando normalmente é 
realizada a ExpoAgas.

Em agosto de 1981, a Revista Agas foi lançada 
durante a 1ª Convenção Gaúcha de Supermer-
cados na forma de boletim, o Boletim Agas. A 
proposta nasceu com a gestão de Pedro Zaffari à 
frente da Associação Gaúcha de Supermercados. 
O periódico foi criado para ser o órgão de divul-

A
gação da entidade e refletir os interesses do setor 
supermercadista do Estado. Editada pela Ideia 
Comunicação, a primeira edição foi impressa em 
papel off-set comum com 12 páginas, em preto e 
branco, à exceção da capa. O 1º número registrou 
a posse dos representantes da Agas no interior do 
Estado, contou com um anúncio de página inteira 
e 10 rodapés. O 2º número mostrou a cobertura da 
Convenção e diversos anúncios. 

Em maio de 1982, na sétima edição do bole-
tim, o presidente da Agas da época, Pedro Zaffari 
passou a edição para a Jornal Comunicações. Ain-
da com as coordenações da Ideia Comunicação, 
Fernando Di Primio Conceição começou a editar 
o veículo. Com a expansão do setor e as alterações 
gráficas de Di Primio em abril de 1983, o boletim 
virou a Revista Agas. Na primeira edição, o editor 
introduziu transformações gráficas e impressão 
em papel couché. Com o novo formato, a edição, 
coordenação e comercialização ficaram inteira-
mente sob a assinatura da Jornal Comunicações. 
A primeira edição da Revista Agas trouxe, em des-
taque, uma reportagem sobre os 50 anos da rede 
de supermercados Econômico, fundada em 1933 
por Afonso Paulo Feijó. No mesmo ano, saiu a 
primeira grande edição sobre a 3ª Convenção 
Gaúcha de Supermercados. Em julho, foi lançada 
uma edição comemorativa, com 20 páginas e um 
anúncio de páginas a cores, da BeralvColorosul. 

CresCimento de prestígio
Durante os 40 anos, houve várias reestrutu-

rações gráficas na revista. Em pouco tempo a pu-
blicação passou a ter 32 páginas coloridas. Ilustra-
ções, colunas assinadas por especialistas, aberturas 
de página coloridas e ilustradas e reportagens es-Publicação surge com o nome Boletim Agas no ano de 1981
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Avanços tecnológicos 
foram saudados ao 
longo das décadas

Recentemente, 
revista celebrou  

o cinquentenário  
da entidade

peciais de capa foram ganhando espaço. Em 1985, 
com 44 páginas, novidades gráficas também tive-
ram lugar. Uma capa completamente em branco, 
com uma inscrição em relevo, marcou homena-
gem ao Carrinho de Ouro em 1987. A Jornal Co-
municações publicou a revista até 2005. Em 2006, 
a Temática Publicações assumiu a tarefa e a faz até 
hoje. No mesmo ano, a revista passou por uma 
reformulação editorial e gráfica. Em março de 
2008, a publicação ganhou sua versão digital, es-
tando disponível na íntegra, podendo seu arquivo 
desde então ser consultado a qualquer momento. 
Em janeiro de 2019 a publicação ganhou seu atual 
projeto gráfico e seções exclusivas voltadas para a 
melhoria dos supermercados gaúchos. 

inspiração para qualifiCação
Conceituada, a revista serve de inspiração não 

somente aos empresários do varejo supermerca-
dista, mas também aos colaboradores de diversas 
áreas e até estudantes, segundo relatos que che-
gam à redação. Muitos temas são tratados por 
professores em sala de aula, por trazerem questões 
práticas e gerenciais pertinentes ao cotidiano das 
empresas do setor. “Há quatro décadas a Revis-
ta Agas vem contribuindo para a qualificação do 
setor, com reportagens importantes para a capaci-
tação de gestores e profissionais. São 355 edições, 
incluindo esta, que passaram pelas mãos tanto de 
quem decide sobre os rumos do supermercadis-
mo gaúcho como pelas mãos de quem opera nos 
detalhes do dia a dia, garantindo aperfeiçoamento 
em todas as pontas do autosserviço”, diz Fernanda 
Reche, editora da Revista Agas desde 2006. 

A Revista sempre mostrou e traduziu aos seus 
leitores os efeitos econômicos de cada momento 
nestas quatro décadas de história. Reengenharia, 
o surgimento da ISO, a abertura de mercado no 
início dos anos 1990, o nascimento do Código de 
Defesa do Consumidor, novos formatos de loja 
(de loja de vizinhança e conveniência aos atacare-
jos), as mudanças de moedas nacionais, a abertura 
das lojas nos finais de semana e diversas mudanças 
na legislação estão entre os temas que passaram 
pelas páginas da revista.

O periódico acompanha as tendências nas 
mais diversas áreas, desde as administrativas, 
introduzindo novos conceitos de gestão, como 
as técnicas e de automação. A Revista Agas 
apresenta também a opinião de fora: analistas 
de variadas visões de marketing, recursos hu-
manos, administração do negócio, equipamen-
tos, legislação e defesa do consumidor, entre 
outros assuntos. 

O veículo já bateu recordes de número de pá-
ginas, periodicidade e tiragem. Cobriu e marcou 
presença em vários eventos regionais, nacionais e 
internacionais que envolviam o setor. É um canal 
em que os fornecedores apresentam seus lança-
mentos e novidades, e teve reforço principalmen-
te neste período de pandemia, em que as gran-
des feiras estão temporariamente suspensas. Para 
2022, a revista apresentará ainda mais novidades, 
com atualizações focadas na área digital.
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Perfil do fornecedor (Coop. Vinícola Garibaldi)

Amplitude e  
versAtilidAde

Cooperativa Vinícola Garibaldi procura se des-
tacar no mercado pela qualidade de seus pro-
dutos, com amplitude e versatilidade de por-
tfólio para atender aos mais diferentes perfis de 
consumidores. São mais de 70 itens disponíveis 
para comercialização, divididos em espumantes, 
vinhos, sucos e derivados. A sua proposta é ofe-
recer desde rótulos de entrada, que introduzem 
o cliente nesse universo, evoluindo a uma jor-
nada evolutiva de paladar. Outro objetivo mer-
cadológico é ‘descomplicar’ o consumo dessas 
bebidas, mostrando para o consumidor como 
inserir esse hábito – e prazer – na rotina.

Com 90 anos de história, a organização surgiu 
pela necessidade que motiva a criação da maior 
parte das cooperativas agrícolas: superar dificulda-
des relacionadas à produção e à venda. Hoje, o de-
safio estrutural é aumentar o consumo de vinhos 
e espumantes no Brasil. Em 2020, o consumo de 
vinho no Brasil ultrapassou sua média histórica, 
pouco superior a 2 litros por habitante, e chegou à 

A
Cooperativa Vinícola 

Garibaldi completa 
90 anos de história 

produzindo mais 
de 70 SKUs para 

os supermercados 
gaúchos

Divulgação/Cooperativa Vinícola Garibaldi

marca de quase 2,7 litros (alta de 26%), conforme 
dados da Ideal Consulting. Os espumantes tam-
bém cresceram. Em 2020, seu consumo chegou 
aos 26 milhões de litros no Brasil, sendo destes 
85% espumantes brasileiros.“Queremos estimu-
lar o consumidor a dar preferência para os rótu-
los nacionais, que têm a mesma qualidade, mas 
sofrem muito com a concorrência dos importa-
dos, uma disputa desigual, uma vez que sobre as 
bebidas internacionais incidem menos tributos”, 
relata o presidente Oscar Ló.

Os SKUs mais vendidos pela marca são: 
espumante Garibaldi Moscatel, suco de uva 
Garibaldi Integral 1,5 litros, vinhos frisantes 
Relax, o espumante Garibaldi Prosecco Rosé 
e o vinho Granja União Cabernet Sauvignon. 
Trabalhamos muito focados em aprimorar e 
em desenvolver produtos que correspondam às 
expectativas de nosso público. “Com os segui-
dos investimentos que temos feito tanto na área 
de produção de uvas para espumantes, capaci-
dade de processamento e ganho de tecnologia 
visando a qualidade dos produtos, estamos 
trabalhando fortemente para nos consolidar-
mos como referência nacional em espumante 
até 2023”, conta Ló. Neste ano, a cooperativa 
lançou dois produtos especiais para os 90 anos, 
o vinho Garibaldi Gran Reserva 90 Anos e o 
espumante Garibaldi 90 Anos Extra-Brut.

Premiada em concursos de renome na Espa-
nha, na França e na Inglaterra, países de muita tra-
dição na produção de vinhos, a Vinícola Garibaldi 
planeja mais desenvolvimento para 2021. Nas 
palavras do presidente, o decorrer do primeiro 
semestre foi muito bom, seguindo a performance 
obtida em anos anteriores. A expectativa de cres-
cimento é de 30%, especialmente se a vacinação 
propiciar a volta de eventos e maior liberdade. 
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Perfil do fornecedor (Ave Serra)

Logística ágiL
Ave Serra é uma empresa familiar nascida em 
Nova Petrópolis que processa 130 mil frangos 
por dia e fornece ao varejo alimentar um mix de 
260 itens. Com unidades frigoríficas em Presi-
dente Lucena (RS) e GrãoPará (SC), além de 
granjas de matrizes, incubatórios e fábricas de 
rações, a marca aposta numa logística ágil para 
se destacar no mercado. Só no território gaúcho, 
são 60 veículos leves que se deslocam diariamen-
te para abastecer as gôndolas supermercadistas. 

“Trabalhamos perto da região metropolitana. 
Os pedidos recebidos até as 19h são entregues 
cedo na manhã do dia seguinte”, assegura o pre-
sidente Roberto Kehl. “Estamos muito próxi-
mos dos clientes e, como temos médio porte, 
conversamos com os empresários frequente-
mente e recebemos visitas daqueles que dese-
jam olhar a planta e ver o processo industrial. O 
comprador sente segurança no negócio.”

Com 40 anos de história, 190 produtores ru-
rais cadastrados e 1,3 mil funcionários, a Ave Serra 
tem nos supermercadistas o seu cliente mais im-
portante. “Ele é nossa ponte para o consumidor 
final”, reconhece. A empresa fornece os pintos ao 
agricultor, juntamente com a ração e assistência 
técnica. Se, no começo, os cortes resfriados de 
frango eram bem básicos (asa, coxa, peito e carca-

A

Ave Serra conta 
com extensa frota 

de veículos leves e 
dois frigoríficos para 

atender o varejo 
alimentar de  
todo RS e SC

Divulgação/Ave Serra

ça), hoje a companhia oferece uma variedade de 
linhas, bandejas e formatos, sempre priorizando a 
praticidade para o consumidor final. 

Atenção Aos custos
O maior desafio para a empresa em 2021 

são os custos. Os principais insumos subiram 
100%, tendo ocorrido também altas em custos 
secundários, como fretes. A carne de frango 
foi altamente impactada pelo preço da soja e 
do milho. A produção foi redimensionada em 
razão disso. “Claro que a pandemia de Covid-
19 também nos trouxe dificuldades no começo, 
porque somos indústria relativamente fechada 
com alta concentração de funcionários, mas 
obedecemos aos protocolos”, conta Kehl. 

Vencedora do prêmio Carrinho Agas 2019 
como Melhor Fornecedora de Frango, a Granja Pi-
nheiros (dona da marca Ave Serra) deverá lançar a 
primeira linha de orgânicos em agosto, sob a marca 
Biogranja. A produção inicial será de 30 toneladas 
para testar a receptividade do público, tendo em vis-
ta também que o mercado para este produto é me-
nor em virtude do preço mais elevado. Nas palavras 
do presidente, embora o ano seja de manutenção 
dos níveis de 2020, o plano para o futuro é crescer 
com os supermercadistas.
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dicas de especialista

ndicador de desempenho não é um luxo a ser adquirido. Deve existir 
por ser uma ferramenta básica para qualquer empresa crescer e perpe-
tuar-se no tempo, repassando-a em boas condições de resultados à nova 
geração de executivos – sejam familiares ou contratados – com contro-
les, aumentando as receitas e, principalmente, diminuindo as despesas 
através de decisões assertivas na melhoria dos processos internos.

Utilize, e bem, indicadores:
 A criação de indicadores de desempenho, os famosos KPIs (Key 

Performance Indicators – Indicadores Chave de Desempenho), são a 
transformação de dados relevantes em informações utilizadas na exe-
cução ou alteração de processos do negócio, com a intenção de fazer 
melhorias contínuas.

 Somente com medidas e métricas bem-feitas por uma razoabili-
dade ponderada do gestor e de seus auxiliares mais diretos é que elas 
podem resultar em evolução da Gestão.

 Indicadores devem ser vistos como um diagnóstico, refletido por 
um dado importante ao negócio que alguém costumeira e sistematica-
mente avalia e julga, procedendo alguma alteração, exemplo, do tipo: 
Verificado que a margem está aquém da meta, ter-se-á algo para fazer? 
O que se fará? Quem fará? Com que prazo? 

 Indicadores devem ser base da organização e áreas que a compõe, 
sejam elas Gestão Financeira, RH, Marketing, Comercial, Operações, 
CRM, Princing, Inteligência Comercial ou e-Commerce.

 Os indicadores devem ser acompanhados por metas. Um indica-
dor somente diz algo se tiver como compará-lo para saber se é satisfa-
tório ou não.

 É importante adequar os números da empresa para comparação, 
como trabalhar com Custo Médio e margem CLD, permitindo a reali-
zação de benchmark.

I
"Indicadores devem 

ser vistos como 
um diagnóstico, 
refletido por um 
dado importante 
ao negócio que 

alguém costumeira 
e sistematicamente 

avalia e julga, 
procedendo alguma 

alteração."

Gustavo HenrIque FautH   
Consultor de supermercados

Ex-diretor comercial com 50 anos na área
Professor GES e Instrutor de cursos na Agas

Licenciado em Ciências Sociais e História
Pós-graduado em Gestão de Cooperativas

INDICADORES: BáSICO  
E BASE DA GEStãO
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COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI

GOSTINHO DA SERRA GAÚCHA
O novo vinho Granja União Merlot Rosé da Coope-
rativa Vinícola Garibaldi é um vinho fresco e com 
aromas intensos de frutas vermelhas, qualidades 
obtidas através dos taninos mais leves e macios 
proporcionados pela uva merlot. Por essa leveza, é 
ideal para ser consumido em qualquer lugar e hora 
e é harmonizado bem com canapés e pratos leves. 
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PIRAQUÊ

SABOR DE BATATA NO PETISCO
Produzido à base de batata, o salgadinho da Piraquê 
vem em um formato exclusivo e é assado, crocante e 
fininho. A novidade está disponível para varejistas em 
três sabores: Original, Churrasco e Cebola e Salsa, 
em embalagem individual de 60g. A Piraquê tem in-
vestido no fortalecimento do seu portfólio e, recente-
mente, também lançou os snacks Comida Di Buteco.

DACOLÔNIA 

PASTA DE CASTANHA-DE-CAJU 
A DaColônia lançou uma linha de pasta de castanha-
de-caju, nos sabores coco (com três ingredientes), 
cacau (três ingredientes) e integral (um ingrediente). 
Feitas de forma artesanal, tendo a castanha-de-caju 
como ingrediente principal, combina com frutas, 
bolos, tapiocas e vitaminas.

NESTLÉ

PROTEÍNAS VITAIS
Nestlé Health Science (NHSc), unidade da Nestlé 
voltada para o desenvolvimento de soluções de saúde 
e alimentação, traz para o Brasil a marca Vital Proteins, 
líder em produtos de colágeno nos Estados Unidos. A 
linha já conta com mais de 150 produtos naquele país. 
As vendas no Brasil vão ser iniciadas com uma parte 
deste portfólio, com os produtos que são os mais 
vendidos por lá. 
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A linha de massas caseiras Talharim 

400g, Pappardelle 400g e Talharim 

Ninho 300g da Fritz & Frida ganhou 

mais uma opção: Espaguete. Ela 

chegou para agregar ainda mais 

qualidade ao mix da marca e da sua 

loja. Conheça essa delicio-

sa novidade e aqueça suas 

vendas de inverno.

fritzefrida.com.brfritzefridaoficial@fritzefridaoficialCozinhafritzefrida cookbookfritzefrida.com.br
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A curva ABC é uma forma de 
classificar e agrupar produtos e 
clientes de acordo com o seu 
potencial de gerar receita

CAtegoriAs dA CurvA
segundo Lauro Bueno, Ceo e especia-
lista em varejo na unitrier Consultoria, a 

curva A é composta pelos itens que representam 
50% das receitas, a curva B responde por 30% e 
a curva C por 20%. os produtos da curva A são 
os mais prioritários nas vendas. uma fatia relati-
vamente pequena sobre o mix total de produtos 
que responde por um grande giro, ou seja, metade 
da participação total. os produtos da curva B têm 
média relevância e a curva C é de baixa relevância. 
o departamento comercial deverá estar atento a 
todo e qualquer comportamento das curvas A e B. 
Podendo a gestão dos itens da curva C (produtos 
menos sensíveis), ser mais automatizadada nas 
compras e na precificação, com acompanhamento 
de margem padrão. 

Metodologia 
de análise

AmPLiAção do esCoPo
Conforme Bueno, um formato atualmente 
recomendado pela unitrier e recentemente 

adotado também no varejo alimentar é a curva ABCde, 
para obtenção de maior assertividade de análise e de 
resultados. este modelo permite uma análise ainda 
mais minuciosa sobre comportamento de vendas dos 
produtos. os percentuais sugeridos em média são 
aplicados da seguinte forma: Curva A – 50% / Curva B 
– 20% / Curva C – 15% / Curva d – 10% / Curva e – 5%, 
podendo estes variar de acordo com a necessidade e 
forma de gestão desejada pelo departamento comercial 
ou de gestão de categorias. 

o que é A 
CurvA ABC? 
A curva ABC, conheci-

da também como o Princípio de 
Pareto ou como regra  80/20, é 
uma metodologia de análise que 
demonstra a relação de valor da 
venda, quantidade e lucro. ela é 
uma das estruturas mais utiliza-
das para determinar quais são os 
produtos mais importantes no 
mix de uma empresa. seu postu-
lado é que 20% dos itens no mix 
supermercadista respondem por 
80% nas vendas.
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orientAção 
de 
estrAtégiAs

A classificação de 
produtos e clientes 
proposta pela curva ABC de 
venda serve para orientar 
as estratégias comerciais 
da empresa. Ao identificar 
quais produtos ou clientes 
correspondem à maior 
parte da receita gerada pela 
empresa, ela consegue 
direcionar seus recursos 
e esforços com mais 
assertividade. A empresa 
evita, por exemplo, 
promover produtos com 
menos saída. Além disso, 
ela pode oferecer um 
atendimento diferenciado 
para os clientes que 
compram mais e com uma 
frequência também maior. 
serve também para que 
a empresa possa fazer 
com que seus produtos e 
clientes B e C “subam de 
nível”. 

imPACto em váriAs áreAs
A gestão estratégica de produtos através das curvas é essencial para, 
além de medir também gerir, desenvolver produtos, categorias e mar-

cas, em vendas regulares. Além disso, para ações promocionais, precificação e 
exposição de produtos. “A curva ABC ou ABCde possui impacto direto na venda, 

lucratividade, 
gestão do giro 
de estoques 
e gestão de 
rupturas, e, 
quando bem 
gerida, poderá 
agregar e mui-
to no resultado 
da última linha 
do supermer-
cado”, afirma 
Bueno.

utiLizAção dA 
metodoLogiA
A curva ABC é utilizada no meio adminis-

trativo com a finalidade de controle e gestão de 
estoque e para buscar a redução de custos sem 
comprometer o nível de atendimento ao cliente. 
Por isso, a regra 80/20 ajuda na classificação dos 
itens em estoque de acordo com sua importância 
relativa. outra utilização é na procura de causas 
e efeitos dentro da gestão da qualidade: quais as 
principais causas que geram o maior número de 
efeitos. é possível aplicá-la também no estabele-
cimento de preços e compras, programação da 
produção, reconhecer os fornecedores mais im-
portantes, melhores clientes e os problemas mais 
comuns à sua empresa, entre outros.

gestão de CAtegoriAs 
A curva ABC ou ABCde de vendas e lucratividade deve estar res-
paldada por um projeto bem estruturado de gestão de categorias. 

“o ponto de partida recomendado e utilizado nas práticas de projetos de con-
sultoria é a composição de uma boa estrutura mercadológica, que corresponda 
à realidade do mix do supermercado de uma forma que se comunique com o 
erP da empresa e ainda com a estrutura física de layout e abastecimento dos 
produtos no ponto de venda”, diz.

©iStock.com/Zaphyr18
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a pandemia acelerou o crescimento no consumo de 
salgadinhos, biscoitos e doces, opções para todos 

os públicos em diversos momentos do dia

DISTRAÇÃO PARA
MATAR A FOME

iversas pesquisas confirmam que o brasileiro 
acelerou o consumo de snacks durante a pande-
mia. O maior tempo passado em casa foi estí-
mulo para lanches rápidos em meio ao trabalho, 
ao lazer e às tarefas domésticas. Os supermer-
cados são os principais locais de compra desses 
produtos, que podem agregar boa margem de 
lucro, com exposição em diversos pontos da 
loja. A Kantar Ibope, por exemplo, calcula que 
essa categoria teve um aumento de 50% desde 
o primeiro lockdown. 

Outro estudo que confirma a tendência foi 
feito pela Mondelez International e divulgado no 

D
início de 2021. Nele, seis em cada dez entrevista-
dos revelaram que os snacks os ajudam a se des-
conectar dos problemas. Assim, em meio à pan-
demia, os itens dessa natureza adquiriram peso 
maior no dia a dia dos consumidores por propor-
cionarem momentos de conforto, conexão e co-
munidade, num ano marcado pelo isolamento. 

Os dados da Mondelez International tam-
bém destacam que petiscos têm sido importan-
tes aliados dos pais que trabalham à distância, 
mantendo os filhos entretidos durante a pan-
demia.Em relação aos produtos escolhidos, o 
trabalho mostra que os consumidores optaram 
pelas marcas em que mais confiam na hora de 
comprar. O relatório mostra que 47% dos adul-
tos afirmam ter começado a comprar online 
snacks com mais frequência, rotinha que 69% 
manterá após a pandemia.

O segmento é bastante significativo dentro 
da indústria alimentícia no Brasil, com várias 
categorias – biscoitos doces; biscoitos salgados; 
nozes, castanhas e mixes; chips e salgadinhos; pi-
poca; barrinhas de cereais e pretzels – que, jun-
tas, respondem por um faturamento anual de 
cerca de R$ 25 bilhões. Estima-se que o nicho 
de lanches considerados mais saudáveis (nozes, 
castanhas e mixes, e barrinhas de cereais) au-
mente seu faturamento em mais de 60% nos 
próximos quatro anos.

As lojas de varejo predominam na comerciali-
zação, com 99%, segundo dados da Euromonitor 
International. Os supermercados e hipermercados 

©iStock.com/Beats3
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são uma ponta consolidada dessa cadeia de valor, 
mas os pequenos comerciantes e as localidades 
mais distantes dos grandes centros econômicos 
também oferecem boas opções, embora sem a 
mesma variedade.  A grande disponibilidade de 
tipos, sabores e formatos faz com que os snacks 
estejam presentes na dieta de 97% das pessoas. As 
mulheres os adquirem mais do que os homens.

Uma pesquisa da consultoria de mercado 
Deloitte traçou o hábito de consumo desses 
produtos no Brasil. Na rotina do brasileiro, o 
lanche da tarde está muito mais presente no dia 
a dia do que o lanche da manhã. 67% dos en-
trevistados afirmaram que fazem um lanche à 
tarde 3x ou mais na semana. Pela manhã, as fru-
tas lideram o ranking de alimentos consumidos 
como lanche, seguidas por pão, café e bolacha/
biscoito doce. Já durante a tarde, para esperar 
pelo jantar, essa ordem se inverte um pouco. 
Pão e café passam a ocupar, respectivamente, o 
primeiro e o segundo lugar, seguidos por frutas, 
bolacha/biscoito salgado e suco. Na hora de es-
colher um snack, os compradores disseram levar 

 Matar a fome entre refeições

 Satisfazer uma vontade (autorrecompensa, pausa no trabalho, 
desconexão dos problemas, desejo pelo produto específico)

 Nutrição (como ganho de energia e reposição de sal)

 Substituição de uma das três refeições do dia

RazõeS paRa o coNSuMo de SNackS:
em consideração: em primeiro lugar, o sabor; 
em segundo, o preço; em terceiro, praticidade, 
seguido de ingredientes e marca. 

Planejamento e imPulso
Segundo a Nielsen, são altas as porcenta-

gens de entrevistados ao redor do mundo que 
planejam seus lanches. Eles consomem alimen-
tos para lanches em casa (79%), com familia-
res e amigos (68%) e alternam alguns tipos de 
petiscos (68%). Estes consumidores tendem a 
comprar snacks nas seções específicas do pon-
to de venda e sabem exatamente o que querem 
quando chegam à loja. Entretanto, muitos ain-
da fazem lanches por impulso, com gosto por 
experimentar novidades. Esses consumido-
res muitas vezes comem lanches assim que os 
compram (48%) e podem escolher alimentos 
para lanches no balcão do caixa (31%). 

Aos fornecedores, a consultoria avisa que 
sortimento e distribuição são os dois maiores 
desafios. Encontrar as oportunidades ainda não 
satisfeitas que se encaixem na dinâmica, cultura 
e preferências de gosto de cada mercado exige 
uma visão crítica e profunda do panorama de 
varejo e das tendências de consumo que acio-
nam os hábitos de compra. Opções de lanches 
que substituam refeições representam uma 
oportunidade inexplorada. Estratégias de ampla 
distribuição que coloquem os alimentos para 
lanches nos lugares certos e que atendam uma 
ocasião momentânea para consumir estarão 
mais bem posicionadas para conversão.

cuRioSidadeS:

Fonte: Nielsen

 de um modo geral, “os momen-
tos de consumo de snacks divi-
dem-se em três grandes períodos: 
meio da manhã, meio da tarde 
e depois de jantar”, segundo a 
consultora kantar Worldpanel. Fora 
de casa os momentos de petiscar 
representam 56% de todas as 
ocasiões de consumo.

 propor snacks típicos da sua 
região ou país é uma das formas 

de atrair mais consumidores, em 
especial turistas que tendencialmen-
te procuram as especialidades e 
gastronomia local. opte preferencial-
mente por produtos provenientes de 
fornecedores locais.

 a pipoca é uma rica fonte de 
nutrientes. contém ácido fólico 
(vitamina B9) que é muito importan-
te para mulheres em idade fértil e 
atua, de acordo com estudos, como 

protetor do coração. É rica também 
em antioxidades ou polifenóis, 
substância importante que atua 
contra os radicais livres. 

 ao redor do mundo, as batati-
nhas chips apresentam uma varie-
dade enorme de sabores: cama-
rão, ovos fritos, vinagre balsâmico, 
algas nori, páprica, caranguejo 
picante, wasabi e salsa de soja, 
entre outros.
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Desenvolvimento sóliDo 
qui seu dinheiro rende muito mais! Este é o 
slogan do Supermercados Moreschi, empre-
sa familiar criada em 2004 pelo casal Alcedir 
e Sirlei Moreschi, em Serafina Corrêa. Com 
quatro lojas, os seus maiores diferenciais são 
estar sempre presente e tentar atender o cliente 
da melhor forma possível. A trajetória da famí-
lia no ramo começou quando Sirlei, na época 
dona de casa, sentiu a necessidade de trabalhar 
fora para aumentar a renda familiar. Então, ela 
e Alcedir decidiram empreender e abriram um 
pequeno mercado. 

No início, o pequeno mercado tinha 150 m², 
prateleiras de madeira, duas geladeiras e um pe-
queno açougue. “Nosso mix sempre foi grande, 
apesar de termos a loja pequena. Tínhamos um 
mix de ferragens até açougue. Começou com 
somente dois funcionários, entregador e aju-
dante no açougue”, conta o sócio-proprietário 
Jonas Moreschi, filho de Alcedir e Sirlei, e ir-
mão de Jean, que também participa da gestão. 
A primeira filial foi aberta no ano de 2017, no 
bairro Aparecida, onde notaram que teriam ca-

A
pacidade de venda. Dois anos depois, viram a 
necessidade de ir para o centro da cidade, onde 
possuem duas lojas, uma na rua Orestes Asso-
ni, local onde se encontra a matriz, e outra filial 
na avenida Arthur Oscar. O passar do tempo foi 
acompanhado de mais crescimento: a primeira 
loja passou por três reformas de ampliação e a 
segunda loja, do bairro Aparecida, quando foi 
adquirida passou por uma reforma total, exter-
na e interna. 

Atualmente, são ao todo 21 check-outs, 72 
funcionários ocupando 3,100 m² de área de 
vendas. Todos os supermercados possuem esta-
cionamento próprio. Trabalham em média com 
12 mil produtos, dispõem de padaria e confeita-
ria próprias e produção de pizzas do supermer-
cado. Segundo Jonas, o perfil do consumidor é 
bem variado. “Não focamos só em um tipo de 
perfil, sempre tentamos agradar a todos tendo 
produtos diferenciados e produtos com preço 
de combate”.

O principal fator decisivo para o crescimen-
to, de acordo com Jonas, foi a determinação 
de dar certo e fazer um sonho virar realidade. 
“Quando tínhamos uma loja somente, notamos 
a necessidade de ampliar. Sendo isso impossí-
vel no mesmo local, encontramos um meio de 
expandir abrindo outro estabelecimento. Assim 
fomos crescendo e superando as expectativas. 
Todas as lojas são diferentes, mas procuramos 
manter um padrão entre elas, com o mesmo mix 
de produtos e qualidade. Empreender é uma ne-
cessidade que adquirimos e isto nos torna fortes 
e sempre mais motivados”, ressalta Jonas. 

Fazer parte do grupo de associados da 
Rede da Gente Gaúcha, conforme Jonas, é 
muito bom. “Juntos conseguimos um poder 
de compra maior, com um preço mais atrati-
vo. Nos ajudamos muito em várias dúvidas 
que ocorrem no dia a dia.” Os planos para 
o futuro no médio prazo é realizar mais al-
gumas reformas nas lojas e talvez abrir mais 
unidades fora da cidade.

Empreendimento 
familiar, os 

Supermercados 
Moreschi têm hoje 

quatro lojas, em 
3.100 m² de área 

de vendas e  
72 funcionários

Divulgação/Supemercados Moreschi
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Saiba quais fatores influenciam na política  
de precificação e o que fazer  

para obter melhores resultados

T
MargeM de lucro

©iStock.com/Dilok Klaisataporn

odo empresário sabe que um negócio só se 
sustenta com lucro bem calculado. Os super-
mercados, em geral, trabalham com margens 
mais baixas e ganham pelo volume de vendas, 
obtendo anualmente um ganho líquido de 2% 
a 3,5% sobre o faturamento bruto. Mas como 
precificar de forma mais assertiva? O melhor 
para o segmento é partir da possibilidade de 
lucro sobre um produto ou categoria em rela-
ção ao seu público/cliente. Se a sua proposta 
de valor é a de ser um estabelecimento popu-
lar, é preciso conhecer os consumidores para 
saber o quanto eles estão dispostos a pagar 
pelas mercadorias, para então decidir o per-
centual que pode ser aplicado, levando em 
conta a concorrência. 

Conforme o especialista de varejo, ins-
trutor da Agas e diretor da consultoria Ges-

tOV, Gustavo Fauth, há muitos fatores que 
influenciam a formação do preço de venda: 
a negociação com o fabricante; custo efetivo; 
créditos na compra; a opção fiscal da empresa 
(lucro real ou presumido) e débitos na venda; 
intenção de venda em relação a proposta de 
valor, e penetração de share e satisfação das 
necessidades dos compradores, entre outras 
questões. “Daí que é preciso coletar dados 
sobre o shopper para que se consiga equilibrar 
o máximo de venda com a melhor margem 
de lucro possível”, diz.

No caso do produto, a margem bruta é 
simplesmente a diferença entre preço de cus-
to e o apurado pela venda (venda – custo = 
margem, então se divide a margem resultante 
pelo valor da venda multiplicando por 100 
= a X percentual). Dessa forma, se o custo 
é R$ 100 e a venda foi feita a R$ 150, resul-
ta num lucro bruto de R$ 50 ou 33.3% de 
margem bruta, que não considera mais nada 
(margem bruta = lucro bruto/receita total x 
100). No caso da empresa, margem bruta é 
aquela do  Demonstrativo de Resultado do 
Exercício (DRE), que é a venda apurada total, 
diminuída da soma das devoluções de venda, 
dos impostos de venda e do CMV – Custo 
da Mercadoria Vendida. A margem líquida é 
o que sobrou depois do pagamento de todos 
tributos e despesas da companhia. Esta mar-
gem pode ser representada pelo seguinte cál-
culo: o valor do lucro líquido dividido pelo 
valor da receita total (já sem as devoluções de 
venda), multiplicado por cem. 
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(51) 99158-6264
@DISTRIBUIDORAZANELLA

Entre em contato e garanta os melhores produtos no seu mercado:

COMERCIALLDISTRIBUIDORAZANELLA.COM.BR

Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO
Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO
Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRONº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO

Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO
Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRONº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO

Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO
Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRONº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO

Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO

Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO
Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRONº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO

Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO
Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRONº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO

Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO
Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRONº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO

Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO
Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO

Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO

Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO

Nº1 EM VENDAS NO BRASIL | ALTO GIRO

A Keldog e Kelcat possuem uma ampla gama de produtos para atender às necessidades dos 
cães e gatos de maneira saudável e deliciosa: bifinhos, snacks e alimentos úmidos. 
Kelco, paixão por pets!

EM PETISCOS
A SOLUÇÃO

BIFINHO CRIADORES 
250g | 500g 
Galinha Caipira 
Churrasco
Carne e Cereais
Carne Mini 

KELBITS
65g | 70g | 85g 
Tender
Picanha
Costelinha

SNACK
30g | 40g
Peixe
Frango
Peixe e Fígado
Atum
Salmão
BifiBifitos

SNACK
FUNCIONAL
40g
Menta
Lagosta

BIFINHOS
50g | 55g | 65g
Galinha Caipira 
Churrasco
Carne e Cereais
Carne e Vegetais
Mini Bites

ALIMENTO
ÚMIDO SACHÊ
100g
Carne com Ervilha e Cenoura
Frango com Ervilha e Cenoura
Carneiro com Brócolis e Linhaça 

ALIMENTO
ÚMIDO SACHÊ
85g
Peixe com Ervilha e Cenoura
Carne com Ervilha e Cenoura
Frango com Brócolis e Linhaça
 

BISCOITO +CROK
400g | 900g 
Integral Multigrãos
Integral
Original

ALIMENTO ÚMIDO LATA
280g
Frango com Ervilha e Cenoura
Carneiro
Carne com Ervilha e Cenoura
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Aplique As fórmulAs

erros mAis comuns
Os erros comuns que tiram ‘dinheiro’ dos 

pequenos e médios varejistas de supermerca-
dos, nas palavras de Fauth, são trabalhar com 
mark-up simples e não com fórmula CLD  
(C = Custo, L = Lucro, e, D = Despesas), 
fazer a gestão por comparação simples entre 
compra e venda, bem como não ter estratégias 
formais inteligentes, de precificação e con-
correncial, o que proporcionaria uma melhor 
lucratividade. Fazer promoções em demasia 
e utilizar tabelas desatualizadas de impostos,  
de entrada e de saída, são outras questões a cui-
dar. “Infelizmente ainda há empresários com 
pouco conhecimento técnico: Por exemplo, 
alguns deles, ao precificar, quando tem crédi-
to em impostos, não os aplicam, trabalhando 
com custos mais altos e irreais”, revela Fauth. 
Uma recomendação dos especialistas na área é 
utilizar ferramentas tecnológicas (softwares de 
gestão) que ajudam no processo, ou contratar 
empresas especializadas em contabilidade para 
manter atualizadas as tabelas de impostos. 

retorno de investimento
O retorno sobre os ativos ou Return on As-

sets (termo original da língua inglesa), mais 
conhecido como ROA, é um indicador que 
calcula a capacidade de uma empresa ou em-

 Margem bruta: diferença entre 
preço de custo e o apurado pela ven-
da (venda – custo = margem,  
se divide a margem resultante pelo 
valor da venda multiplicando por 100 
= a X percentual)

 Margem líquida: o valor do lucro 
líquido dividido pelo valor da receita 
total (já sem as devoluções de venda) 
multiplicado por cem. 

 Retorno sobre Investimento: (lucro 
operacional / ativo total x100).  
O ideal é que, primeiro, o resultado 
seja positivo (será, se o lucro ope-
racional também for); segundo, que 
ele seja o mais alto possível, algo 
em torno de 26% para mais.

Coleta de dados sobre 
o shopper permite 

equilibrar o máximo de 
venda com a melhor 

margem de lucro

preendimento gerar lucro a partir dos seus 
ativos. Com esse indicador, investidores po-
dem avaliar o quanto um negócio pode retor-
nar aos acionistas, além da eficiência dos seus 
gestores. O ROA é um indicador de renta-
bilidade, ou seja, ele mede se a empresa está 
ganhando ou perdendo dinheiro em cima 
dos ativos, que podem ser estoque, máqui-
nas, equipamentos, imóveis, investimentos e 
duplicatas a receber, entre outros.

O mestre em Administração e professor 
Thiago Coutinho apresenta como dica para 
calcular o ROA a utilização da fórmula de Lu-
cro Operacional após Impostos. Este valor é 
dividido pelo ativo total. Se a carga tributária 
é de 34%, por exemplo, esse percentual deve 
ser descontado do lucro operacional. “Des-
sa forma, podemos ver que o retorno sobre 
os ativos cai quando levamos em considera-
ção os impostos. Por isso esta é a forma mais 
usada pelos profissionais da área de finanças, 
por trazer um valor bem preciso. É impor-
tante ressaltar que o cálculo também leva em 
consideração a depreciação”, explica o espe-
cialista. “No geral, para avaliar o resultado do 
ROA, é feita uma comparação com empresas 
do mesmo setor”, afirma. 

©iStock.com/Anyaberkut 
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Produtos voltados a pessoas que adotam dietas 
especiais, parcela significativa da população, 

merecem destaque nas gôndolas

PreocuPação com a saúde 
s produtos para dietas especiais oferecidos nas 
prateleiras dos supermercados são variados: diet 
e light, zero açúcar, zero glúten, zero lactose, ve-
ganos e orgânicos, entre outros. Segundo a nutri-
cionista em clínica e mestre em bioquímica Maria 
Terezinha Oscar Govinatzki, entre as razões para 
se aderir aos produtos de dietas especiais está 
a necessidade de restrição de certos alimentos 
por pessoas portadoras de patologias, a opção de 
quem acredita ser o melhor consumo para uma 
vida saudável, emagrecimento, modismo ou até 
por quem decide ser vegetariano ou vegano.

Segundo pesquisa de mercado da Euro-
monitor, no ranking global o Brasil é o 4º co-
locado em consumo de alimentos saudáveis. O 
segmento movimenta US$ 35 bilhões por ano 
em todo o mundo e cresceu 12,3% nos últimos 
cinco anos. Dentro dessa linha, há alguns seto-
res que têm se destacado, como os de alimentos  
plantbased, com matéria-prima de origem vegetal, 
clean label (rótulo limpo) e free from ou zero, sem a 

O
adição de algum ingrediente, como glúten, açú-
car, aditivos químicos e leite de vaca. Até o final 
de 2021 o mercado de alimentação saudável no 
Brasil deve crescer, em média, 4,41%. 

Alimentos que têm a saudabilidade como cri-
tério ocuparam 4 de 10 posições do ranking 10 
Macro Trends da revista Forbes, que reúne as prin-
cipais tendências do ramo para os próximos anos, 
com efeitos a longo prazo. Os produtos plantbased 
ocuparam o segundo lugar. A dieta é baseada em 
vegetais e alimentos na sua forma mais natural, 
completa, não refinada e minimamente processa-
da. Em sétimo lugar no ranking, está o termo clean 
label. Significa que todos os ingredientes devem 
ser de origem natural e todos os aditivos quími-
cos – como os conservantes, corantes, realçadores 
de sabor, edulcorantes e aromas artificiais, entre 
outros – devem ficar de fora da formulação. Os 
produtos também não devem ter uma lista gran-
de de ingredientes e nomes desconhecidos. A in-
dústria está atenta ao aumento da preocupação do 
consumidor com as substâncias que compõem os 
alimentos e muitas empresas têm se adaptado à 
demanda por produtos mais naturais. As expres-
sões clean label ou “rótulo limpo” já aparecem em 
muitas embalagens. 

Mercado se expande
Conforme a Associação Brasileira da Indús-

tria de Alimentos para Fins Especiais e Congê-
neres (Abiad) as categorias diet e light, com os ali-
mentos de ingestão controlada de açúcar (3,5%) 
e os adoçantes (2,4%) obtiveram crescimento de 
produção e vendas entre março de 2020 e março 

Prostock-Studio
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No Brasil, alimentos 
saudáveis estão 
entre as principais 
tendências
de mercado

de 2021. As importações na categoria alimentos 
para fins especiais e congêneres (incluindo in-
gredientes e produto final), no acumulado de 
janeiro a março de 2021, totalizaram US$ 184,7 
milhões e apresentaram alta de 2,6%, em relação 
ao mesmo período do ano anterior. As importa-
ções de alimentos de ingestão controlada de açú-
car atingiram no mesmo período 21,1 milhões, 
40,4% de aumento e, os adoçantes 14,2 milhões, 
35,9% de incremento. “Isso reflete a mudan-
ça de hábito imposta pela pandemia. Nota-se 
principalmente o aumento da conscientização 
em qualidade de vida como: nutrição balancea-
da, complementação à alimentação, controle de 
peso e bem-estar”, comenta a diretora executiva 
da Abiad, Gislene Cardozo.

No Brasil, aumenta a porcentagem de no-
vas bebidas e produtos alimentícios que se po-
sicionam sem ou com diminuição de lactose. 
O banco global de dados de novos produtos da 
MintelGlobal New Products Database mostra 
que 5,9% dos lançamentos, em 2015, de comida 

e bebida, trouxeram informações na embalagem 
indicando quantidade reduzida ou ausência de 
lactose. Comparando com os anos anteriores, 
esse percentual foi de 3,8% em 2014 e 3,1%, em 
2013. Uma das apostas alimentares para 2020, 
conforme o estudo 25 Tendências Alimentares para 
seguir em 2020, da Food andBeverage Magazine, 
foi o aumento de produtos que substituem a lac-
tose em sua formulação. Além do leite de soja e 
de amêndoa, se pode esperar ver mais leite de 
coco, de arroz, de cânhamo e de aveia. 

VeGanIsMo
O mercado global de produtos veganos mo-

vimenta cerca de US$ 13,9 bilhões por ano. 
Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opi-
nião Pública e Estatística (Ibope) Inteligência, 
realizada em abril de 2018, apontou que 14% da 
população brasileira se declarava vegetariana. A 
pesquisa mostra ainda o crescimento rápido no 
interesse por produtos veganos na população em 
geral: mais da metade dos entrevistados (55%) 
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declara que consumiria mais produtos veganos 
se estivessem melhor indicados na embalagem 
ou se tivessem o mesmo preço que os produtos 
que estão acostumados a consumir (60%). Nas 
capitais, esta porcentagem sobe para 65%.  

Conforme projeções da empresa de pes-
quisas BCC Research, o mercado global de ali-
mentos e bebidas orgânicos deve crescer 11,5% 
até 2024, chegando a valer 211,3 bilhões de dó-
lares. A consultoria Kantar também reforçou a 

 Alimentos ou produtos light – 
depende do tipo de nutriente que 
estará reduzido nesses produ-
tos. A redução de um nutriente 
deverá ser de 25% do produto 
normal. O produto light deve 
ser, por exemplo, reduzido em 
sacarose, mas irá ter calorias de 
outros elementos, como pedaços 
de frutas, amido, proteína ou 
gordura. Outro exemplo é o sal 
light. Tem menos sódio, mas não 
é isento deste elemento.

 Alimentos ou produtos diet – 
São isentos de um determinado 
nutriente para quem não pode ou 
não quer por opção. Alimentos 

isentos de sacarose são para 
pacientes com diabetes. São 
também alimentos isentos de 
sódio para hipertensos, isentos 
de glúten para celíacos ou de 
potássio para renais de acordo 
com estágio da doença. 

 Alimentos zero – Totalmente 
isentos de um nutriente em rela-
ção ao produto original. Comer-
cialmente a maioria são os sem 
sacarose (açúcar). 

 Produtos sem lactose – Indica-
do para os pacientes intolerantes 
ao açúcar do leite.

 Alimentos veganos – Excluem 

produtos de origem animal como 
carnes, peixes, frutos do mar, 
laticínios, ovos, mel, gelatina. 
Exemplos: pães artesanais, 
como de aipim, tubérculos em 
geral, bolos de frutas, legumes, 
cereais, massas, arroz e oleagi-
nosas vegetais.

 Alimentos orgânicos – Seguem 
a Lei 10831/2003. Não são sim-
plesmente alimentos produzidos 
sem a adição de substâncias 
químicas ou transgênicos. A pro-
dução deve demonstrar preocu-
pação do meio ambiente desde o 
uso racional de recursos naturais 
até a energia usada. 

CONfIrA O quE SãO OS PrOduTOS light, diet, zErO, vEgANOS E OrgâNICOS:

tendência. De acordo com o levantamento di-
vulgado em 2019 Who Cares, Who Does, ao fazer 
compras, 68,8% das pessoas declaram preferir 
alimentos naturais e 45,5% escolhem adquirir 
produtos orgânicos. Os consumidores que op-
tam por não comprar esses produtos citam o 
preço alto como principal motivo. A busca por 
saudabilidade reflete também quando analisada 
quais informações são mais procuradas nos ró-
tulos, sendo que teor de açúcar, gordura e sódio 
se destacam.

O sócio-diretor da VidaVeg Anderson Rodri-
gues diz que investe em itens à base de plantas 
porque as pessoas estão cada vez mais conscien-
tes dos benefícios da alimentação vegetal para a 
saúde e para o planeta. “Nosso objetivo é entre-
gar produtos plantbased gostosos, saudáveis e que 
contribuem para um mundo melhor por serem 
muito mais sustentáveis e por não usarem ani-
mais na sua cadeia de produção. Temos que ali-
mentar 10 bilhões de pessoas em 2050 e precisa-
mos de um sistema de fabricação mais eficiente 
e sustentável. Viemos para mostrar que com alta 
tecnologia conseguimos selecionar o que tem de 
melhor na natureza e entregar alimentos gosto-
sos e saudáveis à base de vegetais”, conta. 

Chocolates diet são 
alimentos bastante 

procurados nas 
prateleiras

©iStock.com/Mei M.G.

Fonte: nutricionista e mestre em bioquímica Maria Terezinha Oscar Govinatzki
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Pratos práticos e acessíveis, 
as sopas e cremes aquecem o corpo 
e possuem uma variedade de sabores

Aconchego no inverno
specialmente para quem mora na região Sul, o 
inverno pede uma refeição mais leve e quente. 
Por isso, ingredientes para sopas e cremes têm 
alta de vendas no período, embora no restante 
do ano os produtos também encontrem saída. 
Com variedade de sabores, preços e marcas, são 
refeições fáceis de preparar, nutritivas e não po-
dem faltar nas gôndolas. Segundo a Nielsen, o 
total de vendas da categoria no autosserviço e 
cash and carry brasileiros foi de R$ 54 milhões, 
no período de 10 de janeiro até 23 de maio des-
te ano, comparado ao mesmo período do ano 
passado. Nos supermercados do Rio Grande do 
Sul, no mesmo período, o total de vendas foi de 
R$ 1,6 milhões. A Pesquisa de Orçamentos Fa-

E
miliares (POF) 2017-2018: Análise do Consu-
mo Alimentar Pessoal no Brasil, divulgada no 
ano passado, mostrou que os idosos consomem 
com mais frequência sopas e caldos que adoles-
centes e adultos. 

Qual a diferença que existe entre sopas e 
cremes? Conforme a chef Lili Rosa, a sopa tem 
uma base feita de caldo com pedaços de legu-
mes, carnes, massas e arroz. Seja de milho, pal-
mito, cebola, couve-flor ou ainda outro ingre-
diente, o destaque para o creme é a presença de 
algum laticínio no seu preparo, como explica a 
chef: “Pode levar creme de leite e leite. É espesso 
e cremoso. O que o diferencia da sopa é que sua 
base é lisa, porque os ingredientes, como por 
exemplo, batata, moranga ou batata doce, são 
amassados ou batidos no liquidificador.”

De acordo com a nutricionista funcional e fi-
toterapeuta Claudia Mallman, o grande benefício 
das sopas e cremes é que, na época de frio, aque-
cem. As sopas combinam vários vegetais num 
único prato que pode ou não ter carboidratos e 
carnes, de acordo com o objetivo. Se quiser fazer 
uma dieta low carb ou cetogênica, por exemplo. 
“A combinação de vários vegetais nos traz uma 
riqueza de nutrientes inigualável, porque per-
mite um grande número de hortaliças, raízes e 
folhosos que nem sempre conseguimos obter em 
preparações secas, que demandam várias panelas 
e dedicação. Basta acrescentar água, temperos e 
tudo que encontrarmos na geladeira para sabore-
ar um prato delicioso, nutritivo e rápido. Na épo-
ca de calor, podemos optar por sopas frias, como 
sopa de pepino, melancia, beterraba e tomate.” 

©iStock.com/anna avdeeva
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Mais qualifi cação para quem produz 
e para quem consome

Desenvolvido pela ASGAV, o Programa de Certifi cação Ovos Plus Quality – OPQ é 
uma certifi cação voluntária para a produção de ovos em sistemas alternativos. 

• O OPQ dá maior credibilidade nas inspeções ofi ciais, no crédito para investimento 
e na expansão para o mercado externo, assim como atende aos anseios dos consumidores 
que podem acessar informações sobre a produção pelo QR Code. 

• O OPQ está de acordo com legislações nacionais e internacionais, contempla diretrizes
de bem-estar animal, respeito às normas para cada sistema de criação, rastreabilidade, 
qualidade e inocuidade de ovos.
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A origem dA sopA: bem AlimentAr 
A explicação etimológica para a palavra sopa, 

criada na idade média, vem do sânscrito sû (sig-
nifica: bem) e pô (significa: alimentar) que sig-
nifica “bem alimentar”. Outras vertentes apon-
tam que a palavra deriva do germânico suppa, 
pedaço de pão embebido em um líquido.

A sopa surgiu na pré-história. Existem re-
gistros que a consideram como o prato mais 
antigo do mundo, anterior à descoberta do 
fogo. No livro A rainha que virou pizza, o au-
tor José Antônio Dias Lopes explica que “os 
alimentos, vegetais e pedaços de carne crua 
eram triturados em água, há registros arque-
ológicos de preparo de sopas entre os Anasazi 
da região do Four Corners (EUA) em cestos 
de palha vedados com betume, na Anatólia 
(Turquia) em potes de cerâmica, na Escócia 
em estômago de herbívoro (algo similar ao 
haggis de hoje).”

No século 12, a sopa se caracteriza como um 
pedaço de pão sobre o qual se verte caldo fer-

vente de carnes, legumes ou vinho em travessas 
fundas de barro cozido, madeira ou estanho. 
Uma crônica da época conta que os priores e 
abades foram os primeiros adeptos do prato. 
Durante a Idade Média, as sopas ganharam no-
toriedade não só nos mosteiros e abadias. Além 
disso, a medicina reconheceu suas virtudes te-
rapêuticas e passou a prescrevê-la como remé-
dio. Antes de qualquer outra, o caldo de galinha 
era o mais cotado.

A partir do século 16, as cozinhas italiana 
e francesa deram o seu “toque de classe” ao 
prepará-las. A primeira introduziu a novidade 
das massas e ervas aromáticas como os orégãos, 
tomilho e a manjerona. Na França, os cozinhei-
ros batizavam as suas invenções com nomes de 
reis, como, por exemplo, bouillons, crèmes, velou-
tés e consommés. 

O rei da França, Louis 13, no século 17, 
desfrutava, diariamente, dois pratos de sopa. 
Os legumes plantados no terreno do Palácio de 
Versailles passaram a entrar nas “potage de plaisirs” 

©iStock.com/Robynmac

Prato tradicional 
do inverno, as 

sopas tem uma 
base feita de caldo 

com pedaços de 
legumes, carnes, 

massas e arroz
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CONHEÇA OITO CURIOSIDADES SOBRE AS SOPAS: 

(sopa de prazeres) 
que se tornaram 
uma moda entre a 
aristocracia fran-
cesa. Na época, 
isso estimulou os 
cozinheiros. Entre 
eles, Françoise de la 
Varenne, que, sozi-
nho, criou mais de 
300 receitas dife-
rentes. Com a tec-
nologia, para aten-
der todos os gostos 
e deixar mais práti-
co, vieram as sopas 
dos mais variados 
sabores, em lata, 
prontas, congeladas 
e desidratadas. 

1  O primeiro exemplo de uma 
tigela de sopa remonta ao ano 
de 20.000 a.C. A cerâmica antiga 
exibia marcas de queimaduras, 
o que sugere que o usuário 
estivesse fazendo algum tipo 
de sopa quente.  A evidência 
arqueológica mais antiga vem da 
caverna de Xianrendong, província 
de Jiangxi, na China.

2  A empresa Campbell 
Company foi a primeira a produzir 
sopa enlatada. Eles lançaram o 
prato em 1897.

3  O recorde mundial da maior 
tigela de sopa foi estabelecido na 
Holanda em 2009, com uma sopa 
de vegetais de 26.658 litros.

4  As sopas nem sempre são 
servidas quentes. Em países 
com clima mais ameno, como 
a Espanha, as sopas frias são 

muito populares. Um exemplo é o 
gaspacho à base de tomate.

5  Na maioria das culturas, 
a sopa é servida como parte 
da refeição. De acordo com 
especialistas em etiqueta, 
como consumimos a sopa com 
colher em vez de bebê-la, nós a 
“comemos”.

6  A sopa se tornou ainda mais 
prática com o avanço da ciência. A 
sopa de bolso ou sopa desidratada 
– forma como era chamada pelos 
viajantes no passado – podia ser 
facilmente preparada quando mis-
turada com um pouco de água. As 
sopas desidratadas surgiram no sé-
culo 19 e mantiveram alimentados 
fazendeiros, viajantes e soldados.

7  Ao perguntarem para o artista 
plástico Andy Warhol por que 
ele pintou suas icônicas latas 

de sopa, ele respondeu “porque 
durante 20 anos, almocei sopa 
praticamente todos os dias.” As 
32 pinturas individuais produzidas 
por Warhol nos anos 60 foram 
feitas com um processo semime-
canizado de serigrafia.

8  A sopa nas missões espa-
ciais: quando a missão Gemini  
foi lançada em 1965, os astro-
nautas puderam degustar, entre 
outros alimentos, sopa de gali-
nha. A comida foi desidratada por 
congelamento, o que significa 
que foi cozida, congelada rapi-
damente e depois colocada em 
uma câmara de vácuo para remo-
ção da água. A liofilização pre-
servou o alimento para a missão 
sem comprometer o sabor. Para 
reidratar a comida, os astronau-
tas simplesmente injetaram água 
na embalagem.

©iStock.com/jantroyka
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O presidente do Agas Jovem, Luiz Pereira, falou 
no programa sobre os desafios dos jovens 

supermercadistas na pandemia

AgAs Jovem no orquídeA CAst
presidente do Agas Jovem e diretor de expansão do 
Guarapari Supermercados, Luiz Pereira, participou 
do podcast Orquídea Cast, da Orquídea Alimentos. 
A gravação aconteceu de forma virtual no dia 21 de 
maio. O Orquídea Cast é uma estratégia de comuni-
cação que a Orquídea usa para levar conhecimento 
e curiosidades para o seu público interno. O progra-
ma está disponível nas principais plataformas de stre-
aming, como o Spotify, por exemplo. No bate-papo 
conduzido por Cristiano Miguel e Igor Becker, 

O
Luiz explicou o que é a Agas e o grupo Agas Jovem. 
Ele comentou também sobre como a Orquídea se 
relaciona com a Agas. “A Orquídea é parte atuante 
de muitas das iniciativas da entidade. Seja nas ações 
de marketing ou na ExpoAgas. Ela é uma forne-
cedora essencial da maioria das redes. A Orquídea 
supre nos supermercados desde a área de produção 
até a parte institucional. A Orquídea é uma parceira 
da entidade de longa data.”

Luiz falou sobre os desafios dos jovens su-
permercadistas do Agas Jovem em tempos de 
pandemia. “A pandemia impõe desafios comuns 
a todos. Em março de 2020, todo mundo pensou 
no seu negócio frente a uma doença mundial. 
Muitos de nós não tínhamos respostas. A gente 
trocou muita ideia, quase uma terapia de grupo 
com mais de 100 pessoas. Isso perdurou e ainda 
perdura porque os novos desafios continuam se 
impondo”, disse. 

Ele também contou sobre a união dos mem-
bros do Agas Jovem. “O que une os jovens na Agas 
é a necessidade comum de dar significado à nossa 
trajetória enquanto profissional. De ver no colega 
um profissional que daqui a pouco eu vou me es-
pelhar pelas boas práticas e encontrar um propósito 
nessa jornada.” 

SupermercadoS pelo mundo 
No seu perfil do Instagram (instagram.com/

agasjovem), os integrantes do Agas Jovem estão 
compartilhando diversas curiosidades e informa-
ções sobre como são os supermercados ao redor 
do mundo. Alguns países que já foram retrattados 
na série Supermercados pelo Mundo: Tailândia, Polô-
nia, Espanha, Croácia, Estados Unidos e Canadá. 
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Metade concluída
curso livre de Gestão em Supermercados (GES) 
Online da Agas, com o patrocínio da Santa Cla-
ra, chegou à metade da formação finalizando 
o módulo de marketing, terceira de seis etapas 
compostas por conhecimentos administrativo, 
de gestão de pessoas, marketing, gestão finan-
ceira, jurídico e de operação de loja. O grupo, 
que conta com 237 supermercadistas, está no 
quarto módulo, de gestão financeira. A turma 
tem dois encontros semanais, ao longo de seis 
meses, sempre nas terças e quintas à noite, atra-
vés da plataforma de videoconferência Zoom. 

O curso está em sua segunda edição virtual. 
Conta com instrutores com vasta experiência no 
varejo e possui a participação de supermercadistas 
não só do Rio Grande do Sul, mas também de ou-
tros estados do Brasil. Segundo o instrutor Janer 
Costa, o formato online está funcionando bem, 
apesar das diferenças com o formato presencial. 
“Pelas telas tem ocorrido bastante participação, 
mesmo sem podermos realizar certos trabalhos 
que fazíamos presencialmente”, diz.

A tecnologia não apenas permitiu a conti-
nuidade da capacitação, mas possibilitou a con-

O
Imagens: Divulgação/Agas

Mais de 230 supermercadistas  
passaram por três módulos do curso, estando agora 

no quarto módulo, de gestão financeira
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gregação de estudantes de diversas localidades. 
“Muitas pessoas de cidades distantes ou até 
mesmo de outros estados que não poderiam fa-
zer, agora podem. Isso é um ponto positivo. Há 
outros também que não poderiam em função 
do horário”, pontua. As instrutoras Alessandra 
Nolasco e Carine Oedmann, da Pemse, acre-
ditam que a modalidade online vem ganhando 
espaço e mais ferramentas, possibilitando maior 
integração e aprendizagem. “As turmas são sen-
sacionais. Sempre participativas”, ressaltam. 

Marcio Almeida Costa Uchoas, da Casa 
Aurora Supermercados, do Mato Grosso, é 

aluno do GES Online. Ele diz que o instrutor 
Rogério Machado apresentou o curso para a 
sua diretora e ela mostrou para todos os gesto-
res. “Achamos uma ótima oportunidade para 
aumentar nosso conhecimento. Tem sido de 
muito aprendizado. Os professores são ex-
celentes”, destaca. Rodrigo de Castro Silva, 
da Rede de Supermercados BH, de Belo Ho-
rizonte, comenta que o curso online é mui-
to bom porque tem flexibilidade estudando 
com essa modalidade de ensino. “A empresa 
que decidiu e escolheu a Agas para que eu e 
outros colegas fizéssemos o curso”, afirma. 
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m busca da verdade real e do devido processo le-
gal, o Direito do Trabalho tem como preceito fun-
damental o Princípio da Primazia da Realidade, e, 
em razão disso, nos processos trabalhistas,sempre 
foi valorizada a prova testemunhal. Assim, haven-
do divergência entre o que está formalmente pac-
tuado e o que na realidade aconteceu, a Justiça do 
Trabalho prioriza a dita verdade dos fatos.

Em nome da valorização da prova testemu-
nhal, verdadeiros absurdos são perpetrados em 
processos trabalhistas e são recorrentes as críticas 
em relação à prova oral (mentira, testemunha in-
dustriada, troca de favores, etc). Não somos da-
queles que entendem que estes absurdos é que 
sustentam a Justiça do Trabalho. A máxima de 
Dostoiévski (Os irmãos Karamazov, p. 336) de 
que “os absurdos são necessários demais na Terra; 
e é sobre os absurdos que se funda o mundo, e 
neste talvez não acontecesse nada sem eles”, não 
pode triunfar na justiça especializada.

Com a chegada da revolução 4.0, a realidade é 
digital, e com ela a busca da verdade dos fatos pode 
ser muito mais eficiente do que com a tradicional 
prova testemunhal. Hoje, os prints das redes sociais 
e os áudios via WhatsApp estão presentes nos pro-
cessos judiciais. A prova digital também está nos 
sistemas de dados das empresas, em ferramentas de 
localização e na biometria. São informações digitais 
que podem comprovar, em processos trabalhistas, 
por exemplo, a não realização de horas extras alega-
das, bem como confirmar que um trabalhador que 

se afastou do labor em razão de atestado médico 
adotou conduta não compatível com a condição de 
doente. 

Nesse mundo conectado, é vital que a Justiça 
do Trabalho se adeque e esteja preparada para re-
ceber essas provas digitais. Magistrados trabalhis-
tas estão sendo capacitados para este novo mundo 
que se avizinha. É necessária também que não se 
perca de vista a análise da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) que regula o acesso, a coleta, 
a armazenagem e o tratamento de dados pessoais. 
Desde que as provas digitais sejam legítimas, cole-
tadas e armazenadas dentro das regras da LGPD, 
e permitam a demonstração da sua originalidade, 
não há que se falar em não utilização das mesmas.

Em recente ação trabalhista em que se discutia 
o adoecimento por Covid-19 no ambiente de tra-
balho, comprovamos que a empresa adotou todos 
os procedimentos ao seu alcance para afastar os 
riscos de contágio e utilizamos prova digital (Face-
book) de que o esposo da reclamante contraiu Co-
vid na mesma época da autora e suas postagens na 
rede social evidenciavam que ele havia participado 
de lives com terceiros, demonstrando que esteve 
exposto ao risco da contaminação. Com base na 
prova digital, a pretensão da autora de reconheci-
mento da doença como ocupacional foi afastada.

Com a tecnologia, a transição da prova teste-
munhal para a digital será comum, mantido o dog-
ma da primazia da realidade, para assim promover a 
verdadeira Justiça também na Justiça do Trabalho.

E
“A realidade é 
digital, e [...] a 

busca da verdade 
dos fatos pode ser 

muito mais eficiente 
do que com a 

tradicional prova 
testemunhal. [...] 

Os prints das redes 
sociais e os áudios 

via WhatsApp 
estão presentes 

nos processos 
judiciais.”

FLÁVIO OBINO FILHO E 
ROBERTA OBINO CANOZZI  

Advogados

PROVAS DIGITAIS: NOVA REALIDADE 
NA JUSTIÇA DO TRABALHO?
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oje, cerca de 22% dos municípios brasilei-
ros não possuem nenhuma farmácia. Esse 
percentual aumenta consideravelmente 
quando se fala em cidades com apenas um 
estabelecimento deste tipo.   

Sou totalmente a favor da liberação 
de Medicamentos Isentos de Prescrição 
(MIPs) nos supermercados. Diante do 
cenário atual de pandemia, a comerciali-
zação dos MIPs nos supermercados, por 
exemplo, facilitaria o acesso da população 
a esses tipos de medicamentos que não 
exigem receituário médico. Além disso, 
contribuiria para o fortalecimento da in-
dústria nacional, em especial os pequenos 
laboratórios, que são os principais produ-
tores de MIPs no Brasil.

A comercialização de MIPs nos super-
mercados faz parte da evolução do mercado 
consumidor e, por isso, apoio a luta do setor 
supermercadista brasileiro que está mobili-
zado na defesa da venda de MIPs nas mais 
de 89 mil lojas de autosserviço no Brasil. Os 
MIPs são seguros, estão expostos em gôn-
dolas nas drogarias onde os consumidores 
podem acessá-los facilmente. Da mesma 
forma, se atendida a reivindicação do setor 
supermercadista, os MIPs estarão expostos 
em gôndolas e prateleiras de supermerca-

dos. Na qualidade de vice-líder do Governo 
Federal na Câmara dos Deputados, venho 
intercedendo junto ao Palácio do Planalto 
e Ministérios para que essa liberação ocor-
ra na maior brevidade possível. Sabemos da 
importância dessa medida para a sociedade 
brasileira e não pouparemos esforços até 
que ela seja implementada.

A possibilidade de comercialização de 
MIPs em supermercados é tema que vem 
compondo a pauta de discussões também 
nos Poderes Judiciário e Legislativo. Algu-
mas decisões do Poder Judiciário vêm atri-
buindo legalidade à venda de medicamentos 
em supermercados e lojas de conveniência. 
A respeito das decisões judiciais favoráveis, 
destaco que isso é um indicativo de amadu-
recimento da proposta, que vem para somar 
com o mercado e, especialmente, para be-
neficiar os cidadãos.

Embora os MIPs sejam de “venda livre”, 
não se dispensa que o uso seja feito estrita-
mente conforme as orientações médicas e 
informações disponíveis nas bulas e emba-
lagens. Assim, se justifica que a sua comer-
cialização seja estendida também aos super-
mercados, tal como já acontece nos EUA, 
em países da Europa e também em países da 
América Latina.

H

“A comercialização 
de MIPs nos 

supermercados faz 
parte da evolução do 

mercado consumidor e, 
por isso, apoio a luta do 
setor supermercadista 

brasileiro.”

UbIrAtAn SAnderSon
Deputado Federal e 

vice-líder do governo 
na Câmara
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Associação Gaúcha de 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320 – CEP 90240-610

Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

Contato:

(51) 2118-5200

 (51) 99996-9100

agas@agas.com.br

www.agas.com.br
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