
carrinho agas Empresas e personalidades são premiadas por seu desempenho em 2021

soluções Abrir capital na Bolsa de Valores: exigências e vantagens de tomar este passo
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ano de 2021 nos prometeu reencontros. Procura-
mos incansavelmente por todos os sorrisos escon-
didos atrás das máscaras, por todos os olhares que só 
víamos na frieza das chamadas de vídeo. E de certa 
forma, finalmente conseguimos, cumprindo todos 
os protocolos sanitários, respeitando as determina-
ções dos órgãos públicos e lentamente retomando 
as reuniões e eventos presenciais de nossa entida-
de. Mas se 2021 foi de religações, o novo ano há de 
ser de trabalho e crescimento com todas as lições 
que restaram. A pandemia está nos trazendo muitos 
aprendizados, tanto no âmbito pessoal quanto em 
nossas jornadas de trabalho. Os supermercados têm 
sido agentes educadores neste período tenso e de 
incertezas, já que as lojas do setor foram exemplares 
nos cumprimentos dos protocolos, e os colaborado-
res deste segmento, verdadeiros heróis do cotidiano 
nos momentos mais difíceis da Covid-19.

E foram todos esses elementos que compuse-
ram a cerimônia do Carrinho Agas 2021, ocorrida 
em formato híbrido, congregando milhares de pes-
soas pelo YouTube e outorgando presencialmente 
os prêmios aos meritórios agraciados, eleitos pelos 
supermercadistas gaúchos pelo destaque de suas 
atividades, capacidade de inovação e de relacio-
namento. Além das dezenas de fornecedores que 
homenageamos, tivemos a honra de entregar o 
Reconhecimento Agas ao comunicador Paulo Sér-
gio Pinto, por quem registramos nossa admiração. 
Outro ponto alto foi a outorga da insigne Medalha 
Marcello Zaffari à família Beal, do Paraná, e ao nos-

so decano da diretoria Ugo Dalpiaz, reconhecidos 
supermercadistas-modelo para todos nós.

Cabe destacarmos que esta importante cerimô-
nia ocorreu em um momento instável de nossa eco-
nomia, já que estamos com o Real desvalorizado, 
ocasionando constantes altas de preços que já não 
são suportadas pelos clientes. Sabemos que a indús-
tria está absorvendo alguns aumentos por identifi-
car esta retração no poder de compra das famílias, e 
os supermercados também estão sacrificando suas 
margens neste sentido. Precisamos de desenvolvi-
mento, de geração de empregos, entendendo no-
vos modelos de negócio e buscando eficiência nas 
operações. Na Agas, em 2021, buscamos adequar o 
leme, entendendo o papel da entidade perante o seu 
associado, promovendo eventos e cursos online du-
rante todo o período pandêmico e, agora, nesta reto-
mada gradativa dos encontros presenciais, estamos 
alçando novos voos com mais assertividade. Reali-
zamos recentemente a feira regional em Tramandaí, 
em um momento importante de retomada, e a for-
matura dos cerca de 400 gestores de supermercados 
do GES, que não parou durante a pandemia.

É isto que buscamos, estas são as molas propul-
soras de nossa entidade: a representação do setor de 
supermercados, a capacitação de gestores e colabo-
radores, e a criação de oportunidades de negócio 
para todos os elos da cadeia. O ano está iniciando e, 
com ele, muitas oportunidades para todos os seto-
res hão de surgir. Que tenhamos sabedoria e saúde 
para agarrá-las. Um excelente 2022 e boa leitura!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Patricia Palermo, economista

Economista-chefe da Fecomércio-RS, a doutora em 
Economia Patrícia Palermo também é palestrante e 

professora na ESPM e na Faculdade São Francisco de 
Assis. Nessa entrevista, ela aborda as perspectivas para 

2022, tendo em vista estudo da entidade que projeta 
ainda crescimento econômico lento, em decorrência 

da combinação de elevação dos juros, com a incerteza 
eleitoral e uma massa de rendimentos que não progride 

significativamente. Para ela, o Brasil precisa estancar suas 
crises políticas, realizar uma reforma tributária e preservar o 

poder de compra das famílias.

Mariana Lubke/Divulgação Fecomércio-RS
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viva voz

SomoS o PaíS 
do futuro
que não acontece

a fecomércio-rS projeta crescimento ainda 
lento para 2022: PIB nacional em crescimento 
de 0.9%, PIB gaúcho crescendo 1,4%, Inflação 
totalizando 5,1%, taxa de juros em 11,75%, 
vendas do comércio com alta de 1,4% e ven-
das nos serviços em alta de 1,7%. os efeitos 
da pandemia no varejo já foram amenizados? 
quantas empresas foram fechadas? 

Não temos um número certo de quantas empre-
sas foram fechadas. O que sabemos claramente é 
que esta crise vivenciada nos colocou sob a mes-
ma tempestade, mas em barcos muito diferentes. 
O impacto da pandemia variou conforme o lugar 
em que a empresa estava, do setor em que atua 
(agronegócio não sofreu, mas os serviços, sim), 
do segmento (supermercados não foram afetados 
como lojas de vestuário e calçados) e obviamente 
também dependeu do porte da empresa. As maio-
res se saíram muito melhores. Foi uma crise he-
terogênea. Alguns já se recuperaram, outros não. 
Os serviços prestados às famílias (bares, restauran-
tes, alojamentos) estão ainda 13,2% abaixo do que 
eram em fevereiro de 2020. Até isso voltar, preci-
samos ter confiança na vacina e isso está aumen-
tando, mas existe a questão da renda. A inflação 
está alta, capitaneada por fatores que têm impor-
tância grande no orçamento das famílias, como os 
alimentos, energia, combustíveis. Mas ela não se 
restringe a isso, está disseminada, e corrói o po-

der de compra das famílias mais pobres, que são a 
maioria da população. 

Economistas como Zeina Latif desconfiam de pre-
visões de queda da inflação em 4 pontos percen-
tuais de um ano para outro. nas palavras dela, “o 
problema da inflação é que ela vai ficando mais 
resistente. cada comerciante ou provedor de ser-
viços, na hora de definir o preço, se ele sente que 
está tudo subindo, fica mais à vontade para repas-
sar, sem ter tanto receio de perder participação de 
mercado”. como você avalia isso? 

Entendo essa posição. A inflação só baixa de 10%, 
com uma certa dose de otimismo, em março. Se 
isso ocorrer, estamos falando de um período de seis 
meses com inflação acima de 10%, é pesado. Há um 
elemento importante nessa questão que é a retira-
da da bandeira da escassez hídrica no país. Se ela se 
confirmar, gera degrau de queda inflacionária. Hoje 
temos também menos crédito direcionado do que 
tínhamos no passado. Ou seja, temos mais crédito 
que responde à variação de juros. E a variação de ju-
ros foi muito intensa nos últimos tempos, freando a 
atividade econômica e influenciando os preços. 

como está o endividamento do brasileiro?

O indicador de endividamento das famílias me-
dido mensalmente pela Fecomércio-RS está no 

“Quando a 
política fiscal 
não faz toda a 
força possível, 
a política 
monetária tem de 
fazer mais força 
do que deveria, 
aumentando os 
juros.”
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viva voz

Thallys Costa/Divulgação Fecomércio-RS

seu pico histórico, chegando a 84%. Ele é feito 
com base em entrevistas a cerca de 600 famílias 
de Porto Alegre. Mas qual o lado positivo? Es-
tar endividado não é necessariamente algo ruim. 
Ruim é estar inadimplente. Nossa sociedade 
trabalha com dívidas na pessoa física. Se você 
tem uma fatura a vencer, você tem uma dívi-
da. O nível de endividamento está intimamente 
ligado ao potencial de se tornar inadimplente. 
Hoje os indicadores não comprometem um ní-
vel alto da renda, as pessoas que se consideram 
muito endividadas não representam percentu-
ais alarmantes. O indicador de persistência da 
inadimplência está muito baixo. Por mais que 
as famílias estejam se endividando, controlam 
muito para que este endividamento não se torne 
inadimplência. Elas entenderam a importância 
do crédito para manter capacidade de consumo. 
Mas temos que colocar uma interrogação aí, 
porque juros vão crescer, atividade econômica 
vai reduzir, e quando isso ocorre temos um pro-
blema à vista. 

o rio Grande do Sul foi tão severamente afetado 
pelo desemprego quando o restante do país?

Não. Historicamente temos taxas de desocupação 
muito mais baixas do que o restante do Brasil. Cla-

“Precisamos 
discutir aqui 
os impostos 

indiretos.  
O pior de todos 
os impostos no 
Brasil é o ICMS. 
Todas as outras 

discussões 
podem ser 

feitas depois.”

ro, tivemos aumento no índice. Nosso desempre-
go é mais baixo do que a média brasileira porque 
nossa economia é mais diversificada, o nível médio 
de qualificação da mão de obra é maior. Essa crise 
foi menos prejudicial para a parte formal da eco-
nomia do que para a parte informal da economia, 
e nós temos menos informalidade aqui. Ao longo 
de 2020, governo foi muito feliz num programa 
chamado BEm. Não fosse por isso, estaríamos em 
situação muito pior. Temos que lembrar que o ato 
de despedir alguém é um ato de descapitalização 
das empresas. 

qual a sua opinião sobre reforma do imposto 
de renda?

Acreditamos que há outras prioridades para o 
momento. Precisamos discutir aqui os impostos 
indiretos. O pior de todos os impostos no Brasil 
é o ICMS. Todas as outras discussões, não ligadas 
ao ICMS, podem ser feitas depois. Estamos fa-
lando de uma cobrança sobre produtos e serviços 
que é regulada por 27 diferentes legislações. Isso 
é uma grande amarra. É preciso reformar essa 
estrutura tributária discutindo se precisamos de 
alíquota única ou não, quais as classes de alíquo-
tas que devem existir, quais setores devem estar 
submetidos a ela, se vamos ou não manter algum 
tipo de diferenciação de tributação para certas 
regiões. Parecem problemas inacabáveis, mas 
uma hora precisam ser discutidos, porque nada 
os fará desaparecer a não ser isso. Há propostas 
hoje no Congresso que ganham apoio de quem 
vende bens, mas não ganham apoio de que vende 
serviços. Reforma Tributária é redistribuição de 
renda. Só que, como nosso sistema é complexo, é 
difícil dizer de forma antecipada quem ganha ou 
perde. Essa incerteza atua como freio. 

em recente live na internet, o ex-presidente do 
Banco Central Armínio Fraga afirmou que, pelo 
Brasil ser um país muito desigual, não tem como 
sair de situação trágica sem dinheiro público.  
a fecomércio-rS defende o estado mínimo?

A Fecomércio não defende o estado mínimo, 
mas o estado necessário. As necessidades das so-
ciedades mudam com o passar do tempo, e preci-
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“Somos o país 
do futuro que 
não acontece. 
Temos um sério 
problema de 
competitividade 
dos nossos 
produtos. A 
carga tributária 
é cara e 
complexa.”

samos fazer as adaptações. Quando percebemos 
necessidade de adquirir tecnologia para reduzir 
a quantidade de pessoas dentro do setor públi-
co para áreas meio e automatizar atendimentos, 
vamos ao encontro da eficiência. Em termos 
federais, há um problema grave na quantidade 
imensa de cargos e funções que, por questões 
burocráticas, não se consegue fazer a realocação 
das pessoas dentro do serviço público. Precisa-
mos de reformas administrativas para isso. O es-
tado deve atuar nas funções típicas de estado, mas 
não precisa participar da economia em áreas que 
não têm os melhores atributos para tal. Perde-
mos com isso. Uma economia que produz mais, 
arrecada mais. Se financiamos um gasto maior e 
questionável ao longo do tempo, tornamos nos-
so sistema tributário mais caro, mais complexo, 
e perde competitividade a economia. Queremos 
reformas que façam nossa economia funcionar 
melhor, como ocorreu com a Reforma da Pre-
vidência. E daqui a 10 ou 15 anos precisaremos 
de outra. É difícil fazer reformas definitivas em 
um país com problemas nas dimensões que nós 
temos. Precisamos oferecer futuros possíveis, 
baseados em ações realizáveis, que tenhamos ca-
pacidade de honrar. 

armínio fraga também afirmou que “é impossí-
vel o país se desenvolver se toda hora tem uma 
crise: é preciso comprar um pouco de paz”. o 
que você pensa?

É verdade. Quando tivemos paz política no Bra-
sil pela última vez? Estamos vindo de escândalos 
do Mensalão e Petrolão, das discussões sobre a 
contabilidade criativa no governo Dilma, depois 
veio o impeachment, com Michel Temer houve a 
questão com a JBS, em seguida as eleições envol-
vendo até facada. Aí entrou Bolsonaro que é essa 
“calmaria”. Enfim, é muita tensão. Quando você 
tem um monte de problema junto, mentes cansa-
das tomam decisões erradas. Somos o país do fu-
turo que não acontece. Temos um sério problema 
de competitividade dos nossos produtos. A carga 
tributária é cara e complexa. O setor público é 
ineficiente e estamos acabando nosso bônus de-
mográfico. Diante disso, temos uma crise política 
atrás da outra. Como vamos crescer?

o Brasil era um dos países que mais crescia até 
1980, em decorrência da industrialização e urba-
nização. desde então, não consegue mais um de-
sempenho nos mesmos índices. Se antes chegava 
a superar 6% ao ano, baixou a uma média de 2% e 
na última década beira o 0%. o que acontece?

Crescíamos tudo isso porque estávamos fazendo 
gente. Agora nem isso fazemos mais. Vamos de-
pender única e exclusivamente da nossa produtivi-
dade, que é ridícula. O que é comprar paz? Como 
digo em minhas palestras, se começarmos a con-
versar primeiro pelo que a gente se entende, para 
depois irmos ao que discordamos, avançaríamos 
bem mais. Por exemplo: quando você vê hoje a orla 
do Guaíba em Porto Alegre, se pergunta por que 
aquela obra não foi feita antes? A gente não pode 
perder tempo quando entende que algo é bom. A 
Reforma da Previdência deu uma esperança, mas 
por qual razão não prosseguimos? Temos de come-
çar a ser mais críticos com nós mesmos. Parar de 
satisfazer com esse crescimento medíocre. Estamos 
ficando mais pobres. O PIB per capita só caiu nos úl-
timos anos. Isso é o que importa. Qual nossa parte 
de culpa nisso? Nossa moeda se desvalorizou bem 
mais do que outras. Não estamos endereçando as 
questões fiscais do jeito mais eficiente. Quando a 
política fiscal não faz toda a força possível, a política 
monetária tem de fazer mais força do que deveria, 
aumentando os juros. 

a fecomércio-rS tem agenda parlamentar ampla: 
quais são as maiores ameaças ao comércio super-
mercadista em projetos de lei que tramitam hoje?

Posso afirmar sem medo de errar que a parte su-
permercadista é a mais atacada do ponto de vista 
legislativo, com projetos que regulam desde a con-
fecção de cartazes à manipulação de carnes, passan-
do por exigências de carrinhos adaptados e preços 
em braile. Há muita coisa. Temos no Congresso o 
PL 2058/21, importante para permitir o retorno das 
gestantes ao trabalho presencial. Há regulamen-
tações relativas ao funcionamento de açougues e 
fiambrerias, projetos que criam reservas de merca-
do, obrigando contratações específicas (como vete-
rinários e empacotadores) e projetos que obrigam 
organização específica do espaço de loja.
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Rede GRande Sul doa  
50 toneladaS de alimentoS
a Rede Grande Sul finalizou a ação Raspa tchê So-
lidária, em comemoração ao seu aniversário, com a 
entrega de quatro mil cestas básicas para o Banco de 
alimentos do RS. o total entregue alcançou a marca 
de 50 toneladas de alimentos, que estavam armaze-
nados no Centro de distribuição da rede. além disso, 
durante toda a ação, a Rede Grande Sul também dis-
tribuiu quatro mil vale-compras de até R$ 150 para os 
seus clientes. ainda em dezembro, a Rede elegeu sua 
nova diretoria para a gestão do biênio 2022/23, que é 
formada por Paulo dreger (Super daki ecoville), agnes 
Passos (Super Gauchão), Gilmar Bom (Super Bom) e 
elisandro Corrêa (Super Corrêa).

SuPeR daki veRSão pocket
o Super daki ecoville iniciou em dezembro suas ope-
rações em versão Super pocket no interior dos con-
domínios Parque iguaçu e Reserva ecoville, em Porto 
alegre. São lojas de conveniência 24 horas, conferindo 
agilidade, segurança e praticidade aos moradores de 
460 apartamentos na busca por compras básicas. Com 
pagamento automatizado, os ambientes contam com 
mix aproximado de 500 itens. os preços são os mes-
mos do supermercado matriz. a entrada é restrita para 
os moradores cadastrados. 
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CamPo Bom ReCeBe loja maxFoRt
o atacado e varejo maxFort abriu, em dezembro, 
uma nova loja em Campo Bom. localizada na eRS-
239, próximo ao pedágio, com acesso pela Rua 1, a 
unidade conta com 9,8 mil m2, com investimento de 
aproximadamente R$ 11 milhões. o estacionamento 
tem 230 vagas para carros e 94 para motos. já na 
parte dos fundos funciona o atacado, que será o Cen-
tro de distribuição para os mais de 300 mercados da 
Redefort que operam no Rio Grande do Sul. 

aSun inauGuRa loja em Pinhal 
o asun Supermercados inaugurou em dezembro 
uma filial em Pinhal, no litoral norte do Rio Grande 
do Sul, na av. itália, esquina com a Pampa. a nova 
loja conta com uma área total de 1,9 mil m2, 40 vagas 
de estacionamento e gerou mais de 100 empregos 
diretos, além de contar com 14 check-outs. ainda 
no final de 2021, a empresa celebrou a capacitação 
de quase mil profissionais por meio da universidade 
Corporativa asun (uCa). nos últimos meses do ano, 
foram realizados seminários, workshops e reuniões 
com executivos e equipe (para padronização de 
metodologia de ensino).

PRêmio PoPai BRaSil é anunCiado
a cerimônia do Prêmio Popai Brasil 2021 aconteceu 
em grande estilo no dia 23 de novembro, no espa-
ço Wood, em São Paulo. Foram mais de 170 troféus 
entregues, e reuniu 250 convidados presenciais além 
de milhares de espectadores virtuais pelo mundo, os 
quais puderam acompanhar ao vivo pela web a maior 
e mais duradoura Premiação do marketing no varejo. 
aclamado como o “oscar do varejo”, o troféu do Prê-
mio Popai Brasil incentiva e reconhece o trabalho dos 
profissionais do setor na criação de soluções cada vez 
mais criativas e eficazes.
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Divulgação/Super Samy

Divulgação/Grupo Imec

Divulgação/Super Avenida

Primeira filial do SuPer avenida
o Super avenida, de Xangri-lá, inaugurou sua primeira 
filial em 2021. uma loja moderna, projetada para propor-
cionar praticidade aos clientes da empresa, conta com 
900 m2 de área de venda. a unidade está localizada na 
avenida Paraguassu, 741. “essa nossa primeira filial é um 
compromisso de continuar apostando na qualidade e no 
social”, explica o diretor do Super avenida, Telvio Schutt.

abraS abre eScriTório em braSília
a associação brasileira de Supermercados (abras) 
inaugurou em 30 de novembro um novo escritório em 
brasília. o evento contou com a presença do vice-
presidente Hamilton mourão, que fez uma palestra com 
o tema Perspectivas 2022. o encontro, que foi trans-
mitido ao vivo pelo canal do YouTube da abras, tam-
bém teve a participação de representantes do setor.a 
localização do espaço na asa norte, onde há grande 
circulação de políticos, jornalistas e funcionários públi-
cos do alto escalão, facilita o acesso de representantes 
do setor, que devem se reunir no local para atividades 
relacionadas à cadeia de abastecimento do país.

SuPer SamY comemora 20 anoS
o Super Samy, de balneário Pinhal, completou 20 
anos. o diretor-fundador, Joel Porto erling, chegou 
a trabalhar como gerente em um mercado antes de 
abrir a sua fruteira, em 1995. depois de alguns anos, 
com expansão do empreendimento e a compra de 
um prédio próprio, em 2000, o empresário finalmen-
te fundou o Super Samy, em 2001, filiado ao unisu-
per desde 2003. o Samy também conta com uma 
filial em osório. a matriz possui uma área de vendas 
de 1,2 mil m2 e 90 vagas de estacionamento. Já a 
filial possui 600 m2 de área de vendas e 40 vagas  
de estacionamento. 

Primeira loJa em PorTo alegre
o grupo imec celebrou em 7 de dezembro a chegada 
de sua marca a Porto alegre, com unidade da bandeira 
desco Super&atacado. a loja na capital está localizada 
na rua ramiro barcelos, 430, no bairro floresta, antiga 
copagra. o empreendimento gerou cerca de 120 
empregos diretos e mais de 50 indiretos. em novem-
bro, a empresa abriu a nova unidade do desco em 
montenegro, na rua Torbjorn Weibull, 1260, no coração 
da cidade. o atacarejo já contava com 70 vagas de tra-
balho diretas e com a mudança para a nova loja foram 
contratados mais 61 colaboradores. 

doação de alimenToS faciliTada
o governo federal regulamentou o Programa brasil 
fraterno – comida no Prato para facilitar doações de ali-
mentos por empresas com a possibilidade de isenção 
do icmS. o objetivo do programa é conectar empresas 
interessadas em doar alimentos e instituições habi-
litadas a recebê-los. a portaria hoje assinada tem o 
manual operativo de doações no âmbito do programa 
de segurança alimentar e nutricional e cria um selo de 
reconhecimento para as empresas que se conectarem 
ao serviço e realizarem doações.
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à vista
morre fundador 
do gruPo eSTrela
o fundador do grupo estre-
la, angelo domingo Pretto, 
faleceu no dia 5 de novem-
bro, aos 89 anos. gaúcho de 
Progresso, iniciou o grupo 
em 1967 com a fundação do 
moinho estrela. Posterior-
mente, exerceu liderança na 
criação das empresas me-
sasul (montadora de cestas 
básicas de alimentação e limpeza) e Panfácil (indústria 
de pães e lanches congelados). em 2018, recebeu o 
título de cidadão de Porto alegre. a sede do grupo 
estrela hoje é localizada em canoas, e conta com mais 
de 650 colaboradores diretos.ele deixou a esposa ida, 
seis filhos, 14 netos e 12 bisnetos. 

aTacadão Se conSolida como o 
maior aTacareJo do braSil 
o grupo carrefour brasil atingiu uma marca histó-
rica ao inaugurar a loja número 250 do atacadão, 
localizada no município de osasco, em São Paulo. o 
marco consolida a empresa como líder brasileira no 
segmento atacarejo (cash&carry). em Porto alegre, 
são duas unidades (Sertório e ceasa). “esse resulta-
do é fruto de quase 60 anos de muito trabalho, feito 
por mais de 60 mil colaboradores que acreditam no 
nosso país. isso faz parte do modelo de negócios do 
atacadão, que segue um robusto plano de expan-
são”, comenta o ceo, marco oliveira.

nrf 2022 ocorre em Janeiro
de 16 a 18 de janeiro ocorre a nrf 2022, a maior 
feira de varejo do mundo, em nova iorque (eua). São 
esperados mais de 25 mil visitantes aos estandes 
das empresas no Jacob Javitz convention center. 
Sustentabilidade, marketing digital, liderança, experi-
ência do consumidor e dezenas de outros assuntos 
serão abordados nas palestras e conferências com 
executivos como Tom arigi e bill bennett (Kroger 
co.), Jessica alba (The Honest co.), vinodbidarkoppa 
(Sam’s club) e leandro balbinot (mcdonald’s). os 
protocolos sanitários exigem passaportes vacinais e 
máscaras em todas as atividades internas. 

floriculTura no 
SuPermercado dália
a cooperativa dália alimentos abriu a segunda unidade 
da dália floricultura junto ao Supermercado em arroio 
do meio. a loja já ofertava aos clientes opções em 
flores e arranjos, mas abriu um ambiente específico 
para a exposição das flores. o propósito é possibilitar 
um atendimento especial às demandas de cada cliente, 
com as mais variadas opções em flores, arranjos, cestas 
e demais itens para compor um presente especial. o 
supermercado está localizado na erS-130, no Km-79, 
próximo ao trevo de acesso ao município.

convenção conTra raciSmo
o brasil terá que prevenir, eliminar, proibir e punir, 
conforme definem suas normas constitucionais, to-
dos os atos e manifestações de racismo, discrimina-
ção racial e formas correlatas de intolerância. este é 
um compromisso assumido pelo país ao promulgar a 
convenção interamericana contra o racismo, a discri-
minação racial e formas correlatas de intolerância.  
o presidente Jair bolsonaro assinou o ato no dia 11 
de janeiro. este passa a ser o quarto tratado inter-
nacional de direitos humanos aprovado com status 
equivalente ao de emenda constitucional.

Segunda loJa em caXiaS do Sul
foi inaugurada no final do novembro a segunda loja do 
Stok center em caxias do Sul. localizada na br 116, Km 
148 ao 149, nº 742 – Sagrada família, a megaloja conta 
com uma área total de 16,6 mil m² e área de vendas de 
6 mil m². ao todo, são 398 vagas de estacionamento e 
uma estrutura moderna e completa para facilitar o dia 
a dia dos clientes. com a nova loja, foram gerados 200 
novos empregos diretos, ampliando o quadro de fun-
cionários para 3.800, divididos entre as 19 lojas do Stok 
center e dez da comercial Zaffari.

Divulgação/Comercial Zaffari

Andielli Silveira/CMPA
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caPiTal nacional do cHurraSco
o presidente Jair bolsonaro sancionou a lei 14.256, 
de 2021, que confere ao município de lagoa verme-
lha o título de capital nacional do churrasco. o PlS 
193/2018, apresentado pela então senadora ana amélia 
(rS), destaca essa tradição municipal desde sua funda-
ção, por sua estreita ligação com a pecuária e posição 
geográfica favorecida, como rota privilegiada para a 
condução de rebanho bovino para São Paulo. antes da 
pandemia, a cidade recebia mais de 100 mil pessoas na 
festa nacional do churrasco.

enSinamenToS de vida de 
cloviS TramonTina
a recém-lançada biografia de clovis Tramontina permite 
conhecer a trajetória de vida do presidente da maior 
cutelaria do brasil a partir de histórias que o tornaram 
uma das figuras empresariais mais emblemáticas do 
país. Clovis Tramontina – Paixão, força e coragem, lança-
mento da editora age, apresenta a visão do empreen-
dedor para além do mundo 
dos negócios e relata que a 
aptidão de clovis para ideias 
criativas começou ainda na 
infância. o executivo fez do 
marketing o maior aliado 
para expandir os negócios. 
com forte investimento em 
propagandas na mídia, a 
marca se tornou conhecida 
e admirada por milhões de 
brasileiros. 
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Solução EmbalagEnS IntElIgEntES no PDV é PrEmIaDa
O Prêmio Automação da GS1 Brasil homenageou em 
dezembro a criatividade e os esforços das empresas que 
apostam na automação e padronização para aprimorar 
a gestão. O case da Parla Deli, uma das maiores 
padarias do Recife, rendeu à BM Informática e à Urano a 
premiação na categoria Aplicação de Produto. O software 
criado, por meio da leitura do QR-Code GS1 Digital Link, 
presente nas etiquetas inteligentes, possibilita monitorar 
a produção e a validade dos produtos. 

Como Sua EmPrESa PoDE VEnDEr maIS
O Banco Senff quer ficar ainda mais próximo dos vare-
jistas brasileiros em 2022. A meta é aplicar a sua exper-
tise diretamente nas ações para aumentar as vendas 
com garantia de crédito aos consumidores. A institui-
ção também oferece serviços financeiros para viabilizar 
o crescimento e a inovação nas redes de supermerca-
dos, como a antecipação de recebíveis e financiamento 
de energia fotovoltaica. A empresa trabalha com 5 mil 
lojas emissoras, 80 mil estabelecimentos credenciados 
e 3,5 milhões de clientes. Para mais informações, aces-
se www.senff.com.br/servicos e fale com um consultor.

maIor fábrICa DE quEIjoS Do braSIl
Começou a ser construída em São Jorge do Oeste 
(PR) aquela que deve ser a maior fábrica de queijos 
do país. O empreendimento da Piracanjuba terá área 
construída de 54.491 m². A expectativa é que se-
jam abertos 250 postos de trabalho. A fábrica será a 
terceira da empresa destinada à produção de queijos 
e manteigas e terá capacidade de processamento de 
1,3 milhão de litros de leite por dia. 

Conjunto DE mElhorIaS ProDutIVaS
A Cooperativa Vinícola Garibaldi adquiriu em dezembro 
18 tanques em inox, capazes de armazenar 278 mil litros 
cada. Também chegaram ao parque produtivo da empre-
sa dois tanques de pressão (conhecidos no segmento 
como autoclaves) de 60 mil litros cada para aumento de 
capacidade de elaboração de espumantes. O investi-
mento de R$ 10 milhões em melhorias internas também 
permitirá à ampliar em 50% a capacidade do sistema de 
termovinificação para processamento das uvas.

DálIa Inaugura matrIzEIro aSa
Em atividade há 17 meses, o Matrizeiro América Socie-
dade Avícola (ASA), primeira etapa do Programa Frango 
de Corte da Dália Alimentos, foi inaugurado em 10 de 
dezembro de 2021. Localizado na ERS-244, em Monte 
Alegre, no município de Vale Verde, o empreendimento 
ocupa 76 hectares e é responsável pela recria de aves, 
do que resulta a produção média de 1,5 milhões de ovos 
por mês. O ASA teve um investimento de R$ 30 milhões, 
com apoio financeiro do Sicredi e incentivo da prefeitura. 

rotEIro DE InauguraçõES
A Cooperativa Languiru completou 66 anos em dezembro 
do ano passado com muitas boas notícias. Em Westfália, 
houve a inauguração da ampliação do Frigorífico de Aves, 
num investimento de R$ 60 milhões. Em Teutônia, ocor-
reu a inauguração do Frigorífico de Bovinos, marcando 
o retorno da Languiru ao segmento da bovinocultura de 
corte. O roteiro seguiu com a inauguração do novo pavi-
lhão de estocagem da Indústria de Laticínios e no novo 
Centro de Distribuição do Agrocenter Insumos.  
O propósito é centralizar o estoque em um único lugar. 
Por fim, abriu a nova loja Agrocenter Máquinas.

Coop. languiru/leandro hamester

Divulgação/Senff
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ComérCio em família
o ano 2000, Dilva Lucia Sasset e o marido João 
Sasset começaram um negócio com a filha Luciana 
Sasset Magni. A loja de 200 m2 possuía açougue e 
hortifrúti na rua Narciso Sebeen, 408, no centro 
de Tapejara (RS). O atendimento era realizado 
por quatro funcionários, tendo um faturamento 
médio de R$ 75 mil por mês sob a razão social 
Sasset e Magni Ltda. A partir de 2012, o filho mais 
novo, João Vitor, também passou a fazer parte do 
comércio em família. A matriz foi ampliada para 
550 m2, em um prédio próprio do outro lado da 
mesma rua, no número 522. 

As novas instalações passam a contar 
com padaria e 13 funcionários, chamando-se 
Supermercado Sasset. Desde 2012, a empresa 
integra a rede Super Passo. “Com isso, duplicamos 
o faturamento”, relata João, atual diretor 
administrativo e financeiro. Entre as vantagens 
dessa parceria, ele destaca a possibilidade de 
compras centralizadas, portal e sistema únicos.

Também são ofertados encartes de ofertas, 
cartões com a Senff, processos de gestão, sistemas 
ERP, conciliação de dados, taxas exclusivas, 
contabilidade, advocacia e treinamentos. “Somos 
ainda filiados à central de compras gaúcha 
Redecen”, comemora o supermercadista.

Por meio de convênios, o Supermercado 
Sasset oferece emissão de cartão online, 
aplicativo de monitoramento de compras e 

N

Loja da Rede Super 
Passo de Tapejara 
cresce em número 
de lojas e continua 

investindo em 
melhoramentos

Divulgação/Supermercado Sasset

pagamentos, 40 dias de crédito para os clientes 
e limite para postos e farmácias. 

Em 2016, foi aberta uma filial de 500 m2 na 
avenida Dom Pedro II, 350, bairro São Paulo, em 
Tapejara, contando com 13 colaboradores. Dois 
anos depois, Ibiaça ganhou uma loja de 600 m2 
localizada na rua Marechal Castelo Branco, 860, 
com 13 funcionários. 

A pandemia da Covid-19 tem gerado 
desafios, como restrições de lotação, uso de 
máscaras, álcool gel e distanciamento. “O 
ano de 2020 foi muito aquecido em virtude 
da demanda de alimentos que as pessoas 
necessitaram para o lockdown”, avalia João. 

Em 2021, ele acredita que o faturamento 
aumentou 10%, com volumes menores que o 
ano anterior, oriundos da inflação, bem como do 
poder de compra reduzido das famílias. No final 
deste ano, a empresa efetuou sorteio de prêmios 
no valor de R$ 14.000.

Está prevista para fevereiro a troca do ERP 
atual para uma empresa de Limeira (SP), 
trazendo mais eficiência, agilidade e melhoria nos 
processos. Já em abril, deve ocorrer a inauguração 
de mais uma loja em Tapejara, com 1.800 m2, 
sendo a metade para depósito. “Um investimento 
aproximado de R$ 6 milhões e contratação de 
mais 30 funcionários, além de energia solar e 
prédio próprio”, anuncia.





informe jurídico

20 REVISTA AGAS

STF conclui julgamenTo Sobre icmS 
Foi encerrado o caso em que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) avaliava a essencialidade em relação a 
tributação dos serviços de telecomunicação e sobre o 
fornecimento de energia elétrica. O mérito da questão 
já havia sido definido, momento em que o STF concluiu 
ser inconstitucional a incidência do ICMS acima da 
alíquota básica na aquisição de serviço de comunicação 
e energia. Faltava definir os efeitos da decisão, que 
foram postergados para 2024. Para o professor de 
Direito Tributário da PUCRS Fábio Canazaro, a decisão 
beneficiou novamente os estados, que por anos 
cobraram imposto ilegal e não manifestaram, inclusive 
perante a Corte, qualquer intenção relativa à conclusão 
do tema, que se arrastou por nove anos no Supremo. 
Agora, seguirão exigindo da maioria da população 
ICMS acima do que definiu o STF por mais dois anos. A 
ressalva dada pelo Tribunal foi apenas para contribuintes 
que já tinham ações ajuizadas antes do início do 
julgamento (05/02/21), ficando garantido o direito a já ter 
diminuída a incidência do ICMS e ao aproveitamento da 
diferença suportada a mais, nas respectivas faturas.

Procon: lei do SuPerendividamenTo
O Procon-RS obteve a aprovação da Lei do 
Superendividamento no Congresso Nacional. Ela 
altera o Código de Defesa do Consumidor de modo 
a viabilizar a possibilidade de repactuação coletiva 
das dívidas das pessoas que estão excluídas do 
mercado de consumo e tomadas por dívidas que 
lhes compromete o sustento. Assim, a nova lei prevê 
a possibilidade de negociação coletiva das dívidas 
de modo a preservar o “mínimo existencial” destes 
consumidores, reduzindo as parcelas e dilatando 
o prazo de pagamento delas para até 5 anos (60 
meses). O Procon-RS acolhe, desde já, este perfil de 
consumidor e mobiliza as 14 instituições de ensino 
superior que implementam os Balcões do Consumidor 
através de convênio para, conjuntamente, realizar 
audiências coletivas oportunizando o reingresso 
destes consumidores ao mercado.

Índice de correção de débiToS TrabalhiSTaS
O STF confirmou jurisprudência dominante pela 
inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial 
(TR) como índice de atualização dos débitos 
trabalhistas. O Plenário Virtual analisou a matéria sob 
a sistemática da repercussão geral e fixou que, até 
deliberação da questão pelo Poder Legislativo, devem 
ser aplicados o IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir 
do ajuizamento da ação, a taxa Selic. Não estão 
abrangidas as dívidas da Fazenda Pública: elas têm 
regramento específico.

divergênciaS no cálculo do ajuSTe ST
A Receita Estadual identificou problemas relevantes 
relativos a quatro tipos de divergências no cálculo do 
Ajuste Substituição Tributária (Ajuste ST) por parte de 
contribuintes do ICMS. Para esclarecer dúvidas e auxiliar 
na correção das informações, o órgão publicou um 
material orientativo em seu site, que já está disponível 
na área de “Serviços e Informações”, item “Substituição 
Tributária”, subitem “Orientação sobre divergência no 
cálculo do Ajuste ST”. Um exemplo de divergência é que 
algumas empresas não estão utilizando a sistemática da 
média móvel em todos os estabelecimentos.

divulgação/receita Federal

maPa SuSPende comercialização de marcaS de azeiTeS
Uma operação de fiscalização do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para 
combater fraudes em azeites de oliva e retirar 
das prateleiras dos supermercados os produtos 
considerados impróprios ao consumo resultou na 
suspensão da comercialização de 151 mil garrafas 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Paraná 
e Santa Catarina. O azeite é o segundo produto 
alimentar mais fraudado no mundo, atrás apenas 
do pescado. Ao todo, foram encontradas 24 marcas 
irregulares em supermercados.
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reviSTar bolSaS de emPregadoS não viola inTimidade
A 2ª Vara do Trabalho de Carapicuíba (SP) julgou 
improcedente uma ação civil pública, proposta pelo 
Ministério Público do Trabalho, que visava a proibir uma 
rede de supermercados de promover revista diária nas 
bolsas dos empregados. A ação pedia reparação aos 
danos causados à coletividade por conta dessa conduta. 
O juiz do caso, Maurilio de Paiva Dias, destacou que a 
“revista feita de forma não discriminatória e sem contato 
físico, por si só, não ofende a intimidade do empregado”.

anviSa alTera criTérioS Para embalagenS
A Diretoria Colegiada (Dicol) da Anvisa aprovou em 
dezembro a resolução que altera as regras para 
embalagens e outros materiais em contato com 
alimentos. Foram atualizadas três normas: a Resolução 
105/99 e as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs) 
88/16 e 56/12. A primeira, por exemplo, foi revista com 
o objetivo de atualizar os limites de migração total e as 
restrições relativas a corantes, de forma a compatibilizar 
com os regulamentos mais recentes harmonizados no 
âmbito do Mercosul e com as referências internacionais.  

aFerição de ruÍdo Para FinS de aPoSenTadoria eSPecial 
O reconhecimento do exercício de atividade sob 
condições especiais pela exposição a ruído nocivo, 
quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, 
deve ser aferido por meio do NEN (nível de exposição 
normalizado). Ausente tal dado, deverá ser adotado como 
critério o nível máximo de ruído, comprovado por perícia 
técnico-judicial. Essa foi a tese aprovada por unanimidade 
pela 1ª Seção do STJ. A aposentadoria especial pode ser 
obtida com comprovação de atividade nesses parâmetros.

icmS inTereSTadual é regulamenTado 
A nova regra para cobrança do ICMS em operações 
interestaduais, publicada em 5/01 (Lei Complementar 
190/22) determina que, nas transações entre empresas 
e consumidores não contribuintes de ICMS de estados 
diferentes, caberá ao fornecedor recolher e repassar o 
diferencial para o estado do consumidor. Com relação às 
operações entre fornecedores e empresas contribuintes 
do ICMS, o Congresso entendeu não serem necessárias 
novas regras, pois o assunto já é regulado pela Lei Kandir. 
O estados devem criar um portal para facilitar a emissão 
de guias de recolhimento da diferença de alíquotas.
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PolÍTica de incenTivo à reciclagem
Foi sancionada a Lei 14.260/21, que cria uma política 
de incentivo às atividades de reciclagem de lixo. Serão 
dados incentivos para indústria da reciclagem e serão 
criados o Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reci-
clagem (Favorecicle) e os Fundos de Investimentos para 
Projetos de Reciclagem (ProRecicle). Em cinco anos, a 
União facultará às pessoas físicas e jurídicas tributadas 
com base no lucro real a opção pela dedução de parte 
do Imposto de Renda em virtude do apoio direto a proje-
tos aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. 

novo ProceSSo Para licençaS de imPorTação
Boa parte do trabalho de análise de licenças de 
importação do Inmetro, hoje executado manualmente, 
passará a ser feito de forma automatizada. O sistema, 
totalmente integrado ao Portal Único do Ministério da 
Economia, trará ganho de produtividade. Os primeiros 
testes indicaram redução de 85% no tempo de 
resposta ao importador do resultado do deferimento 
da sua licença de importação. Outra vantagem é que 
as empresas importadoras poderão fazer múltiplas 
operações com uma única LPCO deferida.
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Abrir IPO é passo tomado por grandes empresas para 
captação de recursos em estratégias ousadas de 

expansão, mas com elevadas contrapartidas

A
capital na bolsa

©iStock.com/ Prykhodov

brir o capital é uma das decisões mais im-
portantes para qualquer empresa privada. No 
Brasil, o Grupo Pão de Açúcar, o Carrefour 
e o Grupo Mateus deram este passo e outros 
poucos seguem a trilha. Uma companhia de 
capital aberto tem acesso a uma série de fontes 
alternativas de financiamento no mercado de 
capitais, como fundos de investimento, de-
bêntures e outros que não estão disponíveis 
para empresas privadas. Ela pode usar suas 
próprias ações como moeda até para adquirir 
outros negócios. Mas não é um caminho sem 
desafios. As regras da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), autarquia que supervi-
siona o setor de investimentos, demandam 
transparência na gestão.

Segundo Carlos Peres, sócio-líder da con-
sultoria PwC Brasil, o que leva as empresas a 
partirem para o IPO (Oferta Pública Inicial) 
é normalmente seu plano de expansão sem 
necessidade de empréstimo bancário. Rees-
truturações familiares no comando também 
têm seu peso na decisão. “Uma coisa é que-
rer, outra é estar pronto. O negócio precisa 
estar bem estruturado, podendo apresentar 
demonstrativos financeiros completos e au-
ditados. Muitos empresários relutam em dar 
esse passo pelo receio em ter muitos sócios 
e cumprir com as obrigações da CVM”, ex-
plica. O órgão tem autoridade para examinar 
registros contábeis; requisitar informações a 
qualquer órgão ou empresa pública; determi-
nar a republicação de demonstrações finan-
ceiras; apurar os atos ilegais dos participantes 
mediante inquérito; aplicar as penalidades 
aos infratores (advertência, multa, suspensão, 
inabilitação e cassação).

nova fase

Por isso, a listagem de uma empresa na Bol-
sa de Valores demanda a coordenação do traba-
lho de vários atores importantes – banqueiros, 
advogados, auditores, contadores, seguradoras, 
profissionais de TI e de relações com investi-
dores, entre outros. Uma boa estrutura de ges-
tão de projetos, na figura de um PMO (Project 
Management Office) é essencial. “É toda uma 
nova fase, com mais riscos. A companhia fica 
mais exposta à avaliação do público e qual-
quer fragilidade nos seus sistemas ou qual-
quer falha no cumprimento de normas regu-
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latórias pode levar à perda da confiança dos 
investidores”, adverte Peres. 

As organizações interessadas podem es-
colher em que mercado pretendem negociar 
suas ações: como bolsas de valores nacionais, 
internacionais ou até a dupla listagem. Algu-
mas das questões essenciais devem ser avalia-
das de acordo com isso, como a valorização 
desejada, o tamanho e a amplitude da base 
de investidores, as tendências de liquidez de 
longo prazo, as escolhas feitas pelos concor-
rentes, as condições econômicas locais, o grau  
de prestígio do índice e o custo da operação, 
por exemplo. “O grupo que decide o per-
centual de ações disponíveis para compra,  
normalmente colocando menos de 50%. 
Pode ser que não queira mais manter o con-
trole acionário e decida ter capital pulveriza-
do”, diz o especialista. Decisão tomada, tudo  
acertado, chega a hora dos bancos, que são 
os responsáveis pela colocação das ações  
no mercado e por apresentá-las aos inves-
tidores. “Eles fazem road shows nos fundos  

de investimento e os interessados vão fazen-
do reservas.”

Pioneirismo
O Grupo Mateus, do Maranhão, foi o pri-

meiro conglomerado do varejo alimentar re-
gional a estrear na Bolsa de Valores. Confor-
me o Head de Relação com Investidores da 
empresa, Marcelo Korber, os fatores que fo-
ram fundamentais para o IPO foram, além da 
captação de recursos que atualmente financia 
seu plano de expansão, o desejo de elevar o 
padrão de gestão. “As evoluções às quais te-
mos de nos submeter para atender o padrão 
de companhia aberta são de grande valia para 
atingir um novo patamar em governança cor-
porativa, o que deve nos ajudar a impulsionar 
e alçar voos ainda mais altos num futuro pró-
ximo”, pontua.

Por ocasião do IPO, a captação de recurso 
com a venda das ações da companhia supe-
rou os R$ 4 bilhões. Desde então, companhia 
vem entregando resultados consistentes 

©iStock.com/ Rawpixel
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saiba mais

Para fazer o IPO, uma empresa 
deve cumprir uma série de requi-
sitos. Um deles consiste em estar 
juridicamente constituída como 
S/A, ou sociedade anônima. A 
fase de preparação à abertura 
de capital é a mais longa do 
processo, podendo levar de oito 
meses a três anos. O fato é que 
a legislação exige da candidata 
a apresentação de três anos de 
balanços auditados.

 Roadshows: são as reuniões 
de apresentação da empresa 
e da oferta para o mercado. 
Esses encontros – realizados 

pelas instituições financeiras 
que assessoram a operação – 
costumam ser com analistas 
financeiros, corretoras e poten-
ciais investidores.

 Registro e listagem: o primei-
ro procedimento burocrático a 
cumprir para realizar um IPO é 
solicitar o registro de compa-
nhia aberta junto à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). Em 
paralelo, se solicita autorização 
para realizar a venda de suas 
ações. A autorização da CVM 
decorre do fato de se tratar de 
uma operação de captação de 

poupança popular.
 Prospecto:documento que 

contém informações essenciais 
para que o investidor entenda 
a companhia que está abrindo 
o capital, de modo que possa 
tomar uma decisão de investi-
mento bem embasada.

 Dia D: representa a data em 
que as ações da nova empresa 
efetivamente começarão a ser 
negociadas no pregão. O de-
sempenho dos papéis nesse dia 
costuma ser acompanhado com 
entusiasmo, refletindo como o 
mercado recebeu a operação.

Rede maranhense 
captou mais de 

R$ 4 bilhões com 
lançamento de 
ações na Bolsa

no que se refere à geração de caixa operacional 
(EBITDA) e Lucro Líquido, conforme as di-
vulgações públicas de resultados dos últimos 
trimestres. “Os recursos obtidos na captação 
do IPO são em sua larga maioria utilizados no 
ambicioso plano de expansão da companhia, 
portanto, na compra de terrenos, construção 
de lojas e centros de distribuição para supor-
tar nossa operação logística”, afirma.

foco nas entregas

O que afeta mais o desempenho das ações? 
Nas palavras de Korber, no curto prazo elas 
respondem a movimentos de expectativas do 
mercado de capitais quanto a uma miríade 
de fatores, como ambiente macroeconômi-
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co, de juros, fiscal, polí-
tico e microeconômicos 
do desempenho do setor 
do varejo alimentar e da 
empresa. No longo prazo, 
as ações convergem para 
as entregas operacionais 
e financeiras. “Nos pre-
ocupamos menos com as 
oscilações de curto prazo 
e mais com a entrega efe-

tiva de nosso plano de expansão, que tende 
a elevar o preço das ações a patamares mais 
satisfatórios”, diz.

O Mateus tem hoje 183 lojas em opera-
ção, sendo 56 de varejo, 39 de atacarejo e 88 
de eletro. Suas operações se estendem por 
outros quatro estados: Pará, Tocantins, Ceará 
e Piauí. O faturamento é superior a R$ 14 bi-
lhões. A família fundadora ainda detém 79% 
do capital da companhia. Para as empresas 
gaúchas que cogitam a possibilidade do IPO, 
o executivo deixa um conselho:  focar no ne-
gócio, nas entregas e no resultado. “Ser uma 
companhia rentável, lucrativa e com boas 
perspectivas de crescimento é o que abre as 
portas para acessar o mercado de capitais.”





boas práticas

26 REVISTA AGAS

Contratação de auditoria melhora práticas  
de gestão e demonstra ao mercado grau  

de confiabilidade da empresa

U
Olhar externO 
sObre as cOntas

©iStock.com/AndreyPopov

ma auditoria externa permite o exame das práti-
cas financeiras da empresa para garantir que ela 
siga os princípios contábeis geralmente aceitos e 
para detectar problemas reais ou potenciais, como 
erros, fraude e tendências específicas de seu de-
sempenho. É uma prática de gestão, prevista até 
mesmo em lei para determinados negócios, que 
sinaliza ao mercado um grau de confiabilidade 
para fornecedores, colaboradores e acionistas.

Os dados contábeis são essenciais para fazer 
boa gestão de qualquer companhia. Eles represen-
tam o estado de saúde financeira da qual dezenas, 
centenas ou milhares de pessoas dependem. Não 
obstante, uma análise independente sobre eles é 
exigida pela Receita Federal, no caso das empre-

sas de grande porte. Mas isso não impede que as 
médias e pequenas possam adotá-la como prática 
gerencial. Aliás, isso é até recomendado, especial-
mente para organizações em fase de expansão, 
para verificar contingências escondidas na incor-
poração de novos supermercados, por exemplo.   

preparação
Antes de lidar com este tipo de processo, é 

conveniente manter a contabilidade da empresa 
em dia, tendo encerrado o exercício que vai ser 
avaliado na auditoria. Também é aconselhável que 
as contas anuais sejam preparadas. O habitual é 
que o auditor forneça uma lista com a documen-
tação de que necessita para realizar o seu traba-
lho, entre os quais normalmente se encontram as 
escrituras da empresa, as contas anuais, livro de 
atas, os balanços de valores e saldos, os impostos 
cobrados e a relação dos consultores externos 
com quem trabalha. O auditor irá revisar todas as 
informações e se você tiver dúvidas pode solicitar 
outros tipos de documentos durante a auditoria. 
Ao final do processo, será emitido um relatório 
que determinará o grau de clareza e veracidade da 
contabilidade da empresa auditada.

Benefícios
“Todos os portes de empresa podem se bene-

ficiar com o resultado, pois seu relatório gera base 
sólida para a sobrevivência e a competitividade”, 
explica o sócio de auditoria da BDO Brazil, Luiz 
Gustavo Pereira. A auditoria contábil não tem 
apenas a função de proteger os possíveis credores, 
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Auditoria externa: 
ferramenta de 

gestão que  
faz mercado confiar 

na empresa

mas também de proteger a companhia da má con-
duta de seus administradores. O maior desafio, a 
propósito, costuma ser o engajamento de direto-
res em oferecer seus registros para um auditor in-
dependente. “Mas é essa mudança de mentalidade 
que garante a continuidade do empreendimento. 
Estamos ali para ajudá-los, desde que o trabalho 
possa ser feito sem restrições, transações sigilosas, 
ou opinião que não possa ser dada.”

Há vários tipos de auditoria que podem ser re-
alizadas, desde a completa até as revisões limitadas 
ou análises de procedimentos acordados. A mais 
tradicional é a completa anual, com parecer opi-
nativo ao final. “O procedimento mostra oportu-
nidades que geram insights, apontam fragilidades, 
sinergias e necessidades de redução de custos re-
levantes”, diz. Os benefícios da transparência se 
espalham por toda a organização, que aprimora 
sua cultura corporativa, eleva seu padrão ético, 
reduz spread financeiro, melhora desempenho na 
Bolsa, demonstra comprometimento. 

O Grupo Carrefour, por exemplo, contra-
tou uma consultoria externa para auditar todos 
os contratos que a rede mantém com empresas 
de segurança. Entre as mudanças planejadas no 
modelo está a internalização da segurança de cada 
loja da rede. A vigilância das áreas externas e dos 
estacionamentos permanece com as terceirizadas 
porque a legislação impede que empresas sem a 
chancela da Polícia Federal façam a segurança pa-

trimonial. A empresa estabeleceu tolerância zero 
para eventuais violações dos terceirizados, o que 
lhe dá o direito de romper contratos de forma 
imediata e sem sofrer sanções. 

oBrigatoriedade

Quando a empresa passa a ser obrigada por lei 
a contratar auditoria externa? Esta obrigatorieda-
de, aplicada às empresas de grande porte, está re-
gulamentada nos termos da Lei n.º 11.638/2007, 
que trata de Sociedades de Grande Porte. A nor-
ma diz que empresas com ativo total superior a 
R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a 
R$ 300 milhões devem contratar auditoria exter-
na para demonstrações contábeis e financeiras.

No ano de 2013, a Receita Federal do Brasil 
(RFB) já havia determinado que as empresas de 
grande porte informassem no cadastro do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED) o nome 
do auditor independente responsável pela audito-
ria, assim com o respectivo registro dele, junto à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Na versão 3.3.7 do SPED, a Receita Federal 
determinou a obrigatoriedade de preenchimen-
to no campo referente ao nome da auditoria ex-
terna responsável por auditar as demonstrações 
financeiras e contábeis. Assim, uma empresa 
de grande porte está obrigada a repassar estas 
informações ao entregar sua Escrituração Con-
tábil Digital (ECD).

©iStock.com/Ktasimarr
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fazendo força para crescer
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s previsões de cenário para 
2022 apontam ainda um crescimento tímido 
para o Rio Grande do Sul e o Brasil, mas os for-
necedores supermercadistas reservam bons pla-
nos. Lançamentos de novos produtos, melho-
rias de processos, investimentos em tecnologia 
e otimismo: todos estes fatores demonstram 
que, apesar das dificuldades, a retomada econô-
mica prossegue. Evidentemente, a cautela ainda 
persiste em alguns cenários, haja vista que a in-
flação não está controlada, os juros ainda estão 
altos e o desemprego afeta o poder de compra 
do trabalhador. 

Nas previsões da Fecomércio-RS, a com-
binação de elevação dos juros, com a incerte-
za eleitoral e uma massa de rendimentos que 
não aumenta significativamente deve manter 
o crescimento econômico em ritmo lento em 

2022. Uma preocupação para o próximo ano é 
o risco fiscal ocasionado pela mudança no Teto 
de Gastos que retira a âncora fiscal do país com 
efeitos negativos sobre câmbio, inflação e juros. 
A Fecomércio-RS calcula que o crescimento do 
PIB nacional em 2022 seja de 0,9%, enquanto 
para o PIB do RS a expectativa de crescimento 
é de 1,4% no próximo ano. Para as vendas no 
comércio, a projeção é de 1,4% e dos serviços, 
1,7%. A inflação medida pelo IPCA deve ser de 
5,1%, e os juros devem chegar a 11,75%. Tam-
bém se estima que o câmbio chegue a 5,70 R$/
US$ ao final de 2022.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fiergs) aponta que, novamente, 
a agropecuária será o carro-chefe da economia 
gaúcha, numa possível alta de 6,3%. O setor 
secundário crescerá apenas 0,6% e os serviços 
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Inflação e juros 
altos afetam 
o poder de 
compra do 
consumidor, 
mas as 
indústrias 
mostram-se 
otimistas para 
2022, com 
lançamentos e 
investimentos
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1,3%. O PIB-RS fecha em 1,6%. A inflação pelo 
IPCA de 2022 ficará em 5,8% e o desemprego 
em 8,1% de média, menor do que a previsão 
nacional de 12,3%. O fato de ser ano eleitoral 
freia as expectativas, na opinião do economista-
chefe André Nunes e do presidente Gilberto 
Petry, mas os problemas de oferta de insumos 
devem reduzir ao longo do próximo ano. 

ExpEctativas

“A companhia trabalha com a expectativa de 
um ano de recuperação da economia, com as 
pessoas retornando à vida social com liberdade 
e responsabilidade. É uma perspectiva otimis-
ta, considerando uma retomada gradual com a 
consequente recomposição do poder de com-
pra das famílias”, relata João Batista Bernardi 
Neto, gerente de Mercados Especiais da Coca-
Cola Femsa Brasil no Rio Grande do Sul (dona 
das marcas Fanta, Sprite, Schweppes, Crystal, 
Monster, Leão, Powerade e Del Valle). 

O diretor administrativo e financeiro da 
Cooperativa Santa Clara, Alexandre Guerra, vê 
desafios devido ao menor poder de compra dos 
consumidores provocados pela inflação. “En-

©istock.com/rossHelen 

cortes 
porcionados 

facilitam 
comercialização 
de carne bovina

tendemos, todavia, que existe um espaço para 
explorarmos os produtos de maior valor agre-
gado, que trazem um incremento de margens 
para a indústria e para os supermercadistas”, 
diz. “Estamos em um período de mudanças no 
comportamento do consumidor, que agora au-
menta a frequência de idas aos supermercados e 
indica maior interesse em alimentos com bene-
fícios à saúde, indulgência e praticidade.” 

Para o vice-presidente de Trade Marketing 
da Procter & Gamble (P&G), Tirso Mello, o 
ano apresenta um desafio de custos, tendo em 
vista o dólar e a inflação altos, sem contrapar-
tida no bolso do consumdor. “Será difícil, mas 
somos otimistas. A pandemia continua, impac-
to econômico também, mas nossos planos não 
mudam. Estamos aqui há mais de 30 anos e 
estaremos aqui nos próximos 30. Vamos seguir 
investindo e ajudando o varejista a passar por 
este momento mais complicado”, garante. 

O gerente de Marketing do Frigorífico Silva, 
Magnus Costa, não faz previsões porque o mer-
cado do boi é muito volátil. “A agricultura que 
impacta diretamente na pecuária, assim como 
as exportações e as necessidades do mercado 
internacional. O que garantirá resultados serão 
os investimentos contínuos na valorização de 
nossos fornecedores, assim como a aposta na 
produção de gado próprio também, sem deixar 
o lojista desabastecido”, declara.

invEstimEntos

No Carrinho Agas 2021, alguns fornecedo-
res revelaram bons planos para o ano que come-
ça. A fabricante de alimentos Da Colônia anun-
cia que duplicará o tamanho da sua unidade em 
Santo Antônio da Patrulha, de 7,5 mil m² para 
15 mil m². “Não tem jeito, tem que investir e 
continuar acreditando no nosso país, no nosso 
Rio Grande”, afirmou o diretor comercial Jor-
ge Everaldo de Mello Freitas. Na Cooperativa 
Piá, os planos envolvem diversificação do mix 
com produtos de valor agregado. “Vamos entrar 
na linha de sobremesa e pequenos cartonados”, 
assegurou o diretor-presidente Jéferson Sma-
niotto. A Piracanjuba iniciou a construção da 
maior fábrica de queijos do Brasil, em São Jorge 
D’Oeste (PR), que deverá gerar 250 empregos 

Ser agraciado e reconhecido
pelo nono ano nos assegura 

no caminho da evolução.  

Marcador fecomércio fiergs

inflação (ipca) 5,1% 5,8%

Juros 11,75% a.a. 11,75% a.a.

piB-Rs 1,4% 1,6%

piB-BR 0,9% 1%

Dólar R$ 5,70 R$ 5,50
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e, a partir de 2024, começar a abastecer o mer-
cado com novidades.

A Divine Chocolates, de Encantado, projeta 
um crescimento de 42% em vendas. “A empre-
sa passa por um processo de troca de ERP para 
melhorar o fluxo interno de informações e pro-
cessos, melhorando o nosso atendimento junto 
ao cliente”, explica a coordenadora de marke-
ting Verônica Dadalt. “Lançamos aproxima-
damente oito produtos por ano, considerando 
versões tradicional e zero açúcar. Estamos nos 
preparando para ampliar o mix, com o auxílio 
de uma máquina italiana que servirá para avan-
çar no segmento. A empresa também deve dar 
um novo passo estratégico, com projeção de ex-
tensão de marca”, adianta.

A fornecedora de FLV Silvestrin completará 
30 anos em 2022. Segundo o diretor comercial 
Rafael Somacal, a busca por tecnologia que per-
mita chegar com produto cada vez mais fresco à 
gôndola continuará. A companhia trabalha com 
alto nível de controle e movimentação de esto-
ques de modo a conseguir trazer frutas do mun-
do inteiro e de algumas regiões produtivas do 
Brasil e distribuí-la para seus clientes. “Prosse-
guiremos desenvolvendo estratégias diferencia-
das de transporte, novos processos de embala-
gem, e um desenho diferenciado em linha direta 
com a sustentabilidade”, avisa.

A Cooperativa Santa Clara criou o Núcleo 
de Inovação, de modo a acelerar processos que 
tragam vantagens em relação a sustentabilida-
de e melhoria de processos para surpreender os 
clientes. Há uma leitura de que o consumo de 
queijos pode crescer muito mais, uma vez que 
a média per capita anual no Brasil é de 5,6 kg, 
enquanto no Uruguai é de 8,2 e na Argentina é 
de 9,8. “Teremos diversos lançamentos para in-
crementar o nosso mix em queijos, que hoje já 
conta com 42 tipos em 90 apresentações. Além 
disto, traremos novidades em derivados e na li-
nha de frigorífico, ainda nesta tendência de pro-
dutos saborosos e práticos”, revela Guerra. 

A P&G é dona das marcas Head & Shoul-
ders, Downy, Old Spice, Pantene, Always, Pam-
pers, Oral B, Gillette e Ariel. No momento, re-
desenha todo seu processamento de pedidos do 
varejo. A intenção é que um robô informe aos 
compradores as versões de produtos disponíveis 
em estoque, as possibilidades de fornecimento e 
substituições. “Estamos operando no limite de 
produção de fraldas, por exemplo, e queremos 
uma ferramenta para otimizar essas tarefas”, 
pontua Mello. Haverá seis grandes lançamentos 
em 2022 (o que não significa seis SKUs). Em 
janeiro, chega ao mercado o amaciante Downy 
Brisa Intenso e, em fevereiro, será a vez da nova 
coleção de Pantene. 

tEnDências

A omnicanalidade já se apresentava como 
tendência clara antes da pandemia, na visão de 
Bernardi, da Coca-Cola Femsa Brasil. De for-
ma muito rápida, tornou-se realidade e conti-
nua com altos índices de crescimento mesmo 
para aquisição de alimentos. “Isso forçou mui-
tas empresas, considerando indústria e varejo, a 
se adaptarem rapidamente sob pena de não sur-
farem a onda, perdendo preferência e represen-
tatividade”, conta. Na visão dele, outros quatro 
temas ganham cada vez mais relevância para os 
consumidores, independentemente da catego-
ria ou segmento: experiência, transformação 
digital, eficiência e sustentabilidade.

Na categoria de carnes bovinas, a Best Beef 
continua apostando nos cortes porcionados. 
“Nosso maior diferencial nos últimos anos é o 

Inflação alta faz 
consumidor pesquisar 
preços para preservar 

poder de compra
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investimento em tecnologia e automação, que 
está dando resultado tanto para as lojas quando 
para o consumidor”, sustenta. A possibilidade de 
comprar peças em menor tamanho, com percep-
ção de preço acessível e praticidade, tem mantido 
alto giro nas prateleiras refrigeradas. 

O Brasil tem grande potencial de cresci-
mento no segmento do chocolate, uma vez que 
as principais matérias-primas são produzidas 
em território nacional, principalmente o cacau. 
Este é o entendimento de Verônica, da Divine. 
“A tendência de consumo para este segmento 
está voltada para produtos com maior percen-
tual de cacau, menos açúcar e sustentável, além 
de produtos inclusivos que possam atender às 
necessidades do comprador”, avalia. 

Somacal, da Silvestrin, salienta que, cada 
vez mais, as pessoas estão repensando seus há-
bitos alimentares, em busca de mais saúde, por 
meio de produtos menos processados, mais 

naturais. “O hortifrúti tem alto custo agregado 
em embalagem e queremos buscar na Europa 
tecnologias e processos de embalagens retorná-
veis, permitindo implementar esse projeto com 
clientes parceiros, proporcionando ganhos e 
eficiência para toda a cadeia”, relata.

Com a inflação alta e preços subindo, o con-
sumidor quer errar menos. Na análise da P&G, 
isso dá um certo alento ao segmento de higiene 
e beleza, porque o trade down só virá se ele não 
encontrar uma alternativa. “Se você muda sua 
marca de shampoo ou de fraldas e não gosta do 
produto substituto, a perda pode ser grande”, 
diz. Por isso, a multinacional está reavaliando 
as necessidades de sortimento do autosserviço: 
qual a quantidade de produtos que cada loja 
deve ter em determinada versão. “Queremos 
otimizar os inventários, não necessariamente 
reduzi-los. Às vezes, o supermercado precisa 
comprar 100 unidades de uma variedade de 
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amaciante, 10 da segunda, 5 da terceira e ne-
nhuma da quarta”, argumenta. A empresa co-
mercializa, em média, 400 SKUs para lojas de 
10 a 19 check-outs.

RElacionamEnto

O estreitamento dos laços entre varejo e 
indústria é sempre um objetivo de ambas as 
partes. A estratégia é sempre voltada ao ganha-
ganha. O fornecedor consegue escoar sua pro-
dução, o supermercadista atende bem os de-
sejos do cliente, e todos fazem bons negócios. 
Na Cooperativa Santa Clara, a revisão do mix é 
constante para que o giro dos produtos aconte-
ça, trazendo bons resultados. “Ao longo de 2022 
vamos apresentar o queijo Maasdam e o Em-
mental fatiados, práticos, que complementam a 
linha de especiais fatiados”, adianta Guerra. 

Segundo Bernardi, os interesses dos varejis-
tas estão no DNA da Coca-Cola: “Na medida 
em que os hábitos dos consumidores mudam 
e evoluem, as necessidades dos nossos clientes 
também se transformam. Perceber essas neces-
sidades e responder a elas com agilidade e eficá-
cia é a chave.” Para Verônica Dadalt, da Divine 
Chocolates, os lojistas são receptíveis e parceiros, 
pois seus produtos têm valor agregado e ajudam 
na fidelização. “Acreditamos que a ampliação de 
mix é um dos fatores que fará com que a marca 

Indústrias querem 
melhorar sortimento 

para cada tipo de varejo

ganhe ainda mais presença no ponto de venda, 
aumentando nosso share de mercado”, confia. 

Costa, da Best Beef, vê na interação com o va-
rejista a ponte para identificar as preferências dos 
shoppers. “O sistema de porcionamento de carnes 
veio para ficar, viemos investindo e estudando 
mercado futuro há mais de 10 anos nesse setor. As 
oportunidades são enormes diante do que conse-
guimos produzir e podemos gerar bons lucros”, 
observa. A Silvestrin se apoia na tradição para for-
talecer relações e melhorar o mix de frutas, ver-
duras e legumes. “Queremos estar cada vez mais 
presentes no PDV, entendendo os consumidores 
e potencializando as vendas”, diz Somacal.

GovERno

O governo é outro ator que interfere no ce-
nário comercial brasileiro, para o bem e para o 
mal. Por isso, tanto indústria quanto o varejo 
possuem reivindicações no tocante à melhoria do 
ambiente de negócios no país. Bernardi defende 
mais segurança jurídica, desoneração dos setores 
produtivos para a geração de empregos e o fo-
mento à economia e a distribuição de renda.“A 
política interfere diretamente no poder de con-
sumo da população. Nos últimos anos, devido à 
pandemia e outros fatores, o poder aquisitivo di-
minuiu. Em 2022 é ano eleitoral e estamos apre-
ensivos. Esperamos que o governo possa forta-
lecer políticas que promovem o crescimento de 
todas as classes produtivas”, pensa Somacal. 

“Uma de nossas pautas é a simplificação tri-
butária. Lidar com 27 alíquotas de ICMS dentro 
do país traz muita complexidade. Torcemos para 
avanços, mas vamos continuar trabalhando sem 
contar com isso”, revela Mello, da P&G. Guerra 
vai na mesma linha de ações para melhorar a com-
petitividade nacional: a reforma tributária, onde se 
faz necessário buscar a simplificação com redução 
da carga tributária, e na questão do ICMS, onde 
cada estado trabalha como se fosse um país dife-
rente. “Hoje temos mais pessoas atuando na área 
fiscal que em setores de áreas produtivas”, protes-
ta. Na questão logística, ele destaca a necessidade 
de termos ferrovia para fazer chegar o milho dos 
estados produtores como o Mato Grosso até as 
indústrias gaúchas, baixando o custo logístico para 
escoamento da produção também. 

©istock.com/Kwangmoozaa 
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Crescem opções para consumidores que preferem 
não consumir produtos de origem animal, 

substituindo-os por fontes alternativas de proteínas 

Mais vegetais, Menos carnes
mercado de produtos à base de ingredientes 
vegetais está ganhando cada vez mais produtos. 
Com aparência, textura e sabor assemelhados 
aos originais feitos com proteína animal, os 
itens plant-based diversificam-se em sorve-
tes, hambúrgueres, empanados, almôndegas e 
muitos outros. Esta é uma tendência que tem 
ganho adeptos num cenário de consumidores 
que valorizam a sustentabilidade na indústria 
alimentícia, com uma postura crítica diante da 
criação de espécies para abate. Segundo a plata-
forma Euromonitor, o faturamento global des-
se nicho cresceu 69,6% entre 2015 e 2020.

O
Se antes a soja era praticamente o único 

substitutivo utilizado na fabricação de alimen-
tos para as populações vegana e vegetariana, 
hoje as indústrias descobriram que podem lan-
çar novidades à base de ervilhas, grão de bico, 
cogumelos, feijões, fibra de caju, etc. Como re-
sultado, produtos à base de plantas foram vistos 
em várias categorias, como refeições prepara-
das, macarrão instantâneo, cereais e iogurtes.

O relatório do CreditSuisse aponta que a 
indústria de produtos plant-based irá crescer 
em até cem vezes até 2050, com as vendas glo-
bais passando dos US$ 14 bilhões para US$ 1,4 
trilhões. No mundo, um relatório da Meticu-
lous Market Research calculou que o mercado 
de substitutos vegetais terá um crescimento 
anual médio de quase 12% até 2027. O merca-
do global de proteínas de plantas pode chegar à 
cifra de US$ 370 bilhões em 2035, segundo a 
consultoria A.T. Kearney. 

Flexitarianismo

A preocupação com a saúde é uma cons-
tante crescente. Esse movimento tem reflexos 
nas escolhas alimentares dos consumidores. A 
pesquisa O consumidor brasileiro e o mercado plant-
based mostra que os brasileiros buscam incor-
porar opções mais saudáveis no seu dia a dia. 
Realizada pelo Ibope, coordenada pelo Goo-
dFood Institute (GFI Brasil) e apoiada por 11 
empresas do setor de alimentos, ela englobou 2 
mil pessoas de todas as classes sociais e regiões 
do país.

Muitos consumidores estão reduzindo o 
consumo de proteína animal e a substituindo 
por alternativas vegetais mais frequentemente. 

©iStock.com/Wildpixel



Esse novo hábito é chamado de flexitarianismo 
e representa um influente grupo de consumo, 
que passou de 29% em 2018 para 50% em 2020. 
Segundo o levantamento, o brasileiro ainda 
consome frango ou carne bovina pelo menos 
três vezes por semana. Quase metade das subs-
tituições (47%) ainda é feita exclusivamente 
por legumes, verduras e grãos. 

Segundo destaca Raquel Casselli, gerente de 
engajamento corporativo do GFI, a carne está 
inserida nas tradições brasileiras como a feijo-
ada, o churrasco de domingo, o peru no Natal. 
Por isso, a mudança desses hábitos depende de 
a indústria conseguir desenvolver produtos que 
se insiram nessas situações, que promovam a 
experiência sensorial que o consumidor espera 
e os aspectos de saudabilidade que ele valoriza.

Os dados coletados mostram que existe 
oportunidades e desafios para os produtos ve-
getais disponíveis no mercado: integrar-se ao 

cotidiano do brasileiro, unindo praticidade, 
aroma e sabor. A maioria dos entrevistados 
apontou que prefere consumir alternativas ve-
getais em casa, seja ao cozinhar (62%) ou pelo 
delivery (44%). Além disso, os momentos em 
que mais gostariam de ter essas alternativas são 
nas refeições do dia a dia (59%) e em refeições 
rápidas (54%). 

Centros de pesquisa e instituições privadas 
estão atuando no desenvolvimento de novos 
ingredientes que resultem em produtos de qua-
lidade, sobretudo em termos de sabor e textura. 
O hambúrguer vegetal à base de soja e fibra de 
caju, desenvolvido pela Embrapa em parceria 
com a iniciativa privada, é um bom exemplo 
dessa nova geração de produtos plant-based que, 
além de ser nutritivo e gostoso, é rico em fibras. 
Outras pesquisas vêm focando o desenvolvi-
mento de ingredientes proteicos alternativos à 
base de feijão, grão de bico e lentilha e no de-
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Textura, sabor e 
aroma precisam 

ser semelhantes à 
carne para agradar 

consumidor

senvolvimento de texturas diferenciadas, que se 
assemelham à textura da carne, por aplicação da 
tecnologia de extrusão.

a barreira do preço

Por enquanto, são produtos caros destina-
dos a uma faixa restrita de público. Nas grandes 
redes varejistas, uma unidade de hambúrguer 
plant-based custa pelo menos quatro vezes mais 
do que o convencional. Na pesquisa da GFI, 

apenas 36,5% dos entrevistados disseram estar 
dispostos a pagar a mais por um análogo vege-
tal. Portanto, esta barreira ainda deverá levar al-
gum tempo para que possa ser vencida. Existe 
uma dinâmica natural de mercado: o preço vai 
ficando mais competitivo à medida que a escala 
aumenta, o domínio das tecnologias é maior e 
se consegue nacionalizar os ingredientes.

Controvérsia

Nem todos acreditam que, apenas por assi-
nalar ser à base de vegetais na embalagem, um 
produto seja saudável. Para o consumidor, a re-
comendação do Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec) é analisar o rótulo antes 
de comprar. O marketing de uma indústria ali-
mentícia pode induzir ao erro. A presença de in-
gredientes desconhecidos na composição é um 
forte indício de que se trata de ultraprocessado. 
Outras entidades, como a Associação Slow Food 
do Brasil, também rebatem os argumentos da 
indústria plant-based relativos à sustentabilidade. 
Os fabricantes trocam a pecuária intensiva pela 
monocultura intensiva, dependente de volumes 
massivos de defensivos agrícolas, que destrói a 
biodiversidade da mesma forma. 

©iStock.com/barmalini

veja 6 beneFíCios de uma dieta baseada em vegetais

 Inflamação reduzida: a inflamação 
é causada por glóbulos brancos 
que lutam contra invasores – sejam 
objetos estranhos, como farpa; 
irritações, como alergias, ou patóge-
nos, como infecções bacterianas ou 
virais. Uma dieta rica em açúcares e 
gorduras é prejudicial ao tratamento. 
Os nutrientes das frutas e vegetais 
reduzem a inflamação.
 Pegada de carbono reduzida: 

alimentar-se com vegetais repre-
senta uma das mais importantes 
ações para reduzir impacto am-
biental. Quilo por quilo, a proteína 
animal requer 100 vezes mais água 
do que a proteína dos grãos e a 
produção de leite de aveia emite 

80% menos gases de efeito estufa 
e requer 60% menos energia do 
que o leite de vaca. 
 Menor risco de diabetes tipo 2 e 

melhora da função renal: o consu-
mo de carnes vermelhas e aves tem 
sido associado a risco aumentado 
de diabetes, em parte devido ao vo-
lume de ferro heme nessas carnes. 
 Risco reduzido de doenças car-

díacas: alimentos integrais à base 
de plantas contêm muita fibra, 
zero de colesterol na dieta e baixas 
quantidades de gorduras satura-
das – uma combinação vencedora 
para a saúde do coração.
 Risco reduzido de deficiência 

cognitiva e demência: uma correla-

ção direta foi encontrada entre a alta 
ingestão de frutas e vegetais e um 
risco significativamente reduzido de 
deficiência cognitiva e demência, de 
acordo com um relatório publicado 
na Frontiers in Aging Neuroscience 
em 2017. Os vegetais são ricos em 
antioxidantes, vitaminas e folato.
 Melhor saúde intestinal: Vegetais 

e frutas promovem uma mistura 
saudável de bactérias benéficas 
que ajudam o corpo a ter um 
metabolismo de alto funciona-
mento, sistema imunológico forte, 
movimentos intestinais saudáveis 
e níveis adequados de hormônios 
que contribuem para a regulação 
adequada do apetite.
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Receita Reconhecida na Região
m pequeno minimercado, comandado por 
Silvio Kramer e Hedi Kramer, deu origem ao 
Supermercado Kramer. O comércio, localizado 
na rua Marechal Floriano, no centro de Santo 
Cristo (RS), se iniciou em 1995, com açougue 
e padaria, e logo ficou conhecido pela produção 
de cucas. 

“Minha mãe saiu do atendimento e foi 
para a produção da padaria. Depois de muito 
trabalho, conseguiu desenvolver uma receita 
que agradou grande parte dos clientes. Hoje, 
somos conhecidos pela melhor cuca da região”, 
comemora o diretor da loja, Lucas Kramer. 

Atualmente, o supermercado faz parte da 
Rede CNS. “Isso nos traz suporte em algumas 
negociações”, afirma o supermercadista. Os 
clientes contam ainda com cartão de crédito 
próprio, em conjunto com a SafeCard. “Não 
negamos crédito ao cliente. Poderíamos vender 
mais, mas optamos em ter uma negociação mais 
saudável, o que nos ajuda a cruzar os tempos de 
‘vacas magras’.”

Um dos fatos que alavancaram o negócio, 
segundo ele, foi a ampliação de 2011.“Passamos 
a ter uma loja mais espaçosa, melhorando 
nosso atendimento”, avalia o diretor. São 
1.746 m2 de estrutura própria, contando áreas 
de produção, venda e depósito. Sua equipe é 
formada por 28 colaboradores.

U

Negócio familiar 
ganhou nome pela 

produção de cucas 
na cidade de  
Santo Cristo

Divulgação/Supermercado Kramer

A divulgação de ofertas é feita via Facebook, 
Instagram e WhatsApp, evitando que folhetos 
impressos sejam despendidos no meio 
ambiente. Lucas espera mudar costumes e 
hábitos da população, para tornar as gerações 
futuras mais sustentáveis: “Em viagem ao 
exterior em 2009, vi que os europeus carregam 
uma sacola retornável no carro. Após 12 anos, 
no Brasil seguimos produzindo muito lixo. 
Nosso povo precisa ser cobrado no caixa por 
0,15 centavos para aprender a valorizar.”

A reforma mais recente no supermercado 
foi na parte do açougue, para adequações no 
Sistema de Inspeção Municipal, que permite 
a produção de salames, salsichão caseiro, 
cortes de aves temperados e outros itens. 
“Acreditamos em produtos de alta qualidade 
e somos reconhecidos por isso. Sempre 
digo para meus amigos e clientes que jamais 
venderia algo que eu não colocaria na minha 
mesa”, garante Lucas.

Mesmo com alguns aumentos de preços, 
o diretor considera que 2021 foi um ano 
muito bom. “Acreditamos que a partir de 
2022 possamos sofrer algum arrefecimento 
no consumo, em virtude do povo perder o 
poder de compra. A pandemia do Coronavírus 
é consequência da falta de qualidade de vida. 
Pagamos o preço por isso”.
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Tíquete médio é o valor das vendas 
totais de um período por comprador, 
e indica o quanto a equipe comercial 
tem conseguido fechar negócios

Como aumentar 
seu tíquete médio

EsTimulE a 
fidElização
Pensar em maneiras 

de cativar o cliente é o primeiro 
passo para fazê-lo gastar um 
valor maior. daí a necessidade 
de oferecer uma experiência de 
compra positiva e acenar com 
vantagens para aqueles que 
retornam. o consumidor prefere 
gastar o seu dinheiro em uma 
loja que confia. Por isso, realize 
um bom atendimento de ven-
da e pós-venda, mostrando ao 
cliente que vale a pena voltar. 
os programas de fidelidade ou 

cashback são uma forma de incentivar ainda mais esse movi-
mento. oferecer descontos após uma quantidade de compras 
realizadas, assim como brindes relacionados com seu produ-
to, são ideias que dão certo em diversos estabelecimentos.

BusquE 
rEfErências
a análise da competitividade 

de sua loja deve estar ancorada em 
referências concorrentes de tíquete 
médio para comparações. se um 
concorrente consegue vender mais 
para clientes similares com um mix 
parecido, é preciso investigar o que 
ele faz de diferente para alcançar esse 
resultado. o benchmarking também 
lhe ajuda a não fixar metas irrealizáveis 
para o cenário local e para a realidade 
macroeconômica. o ideal é que este 
processo lhe incentive a ter insights 
sobre suas estratégias de vendas. 
Você pode alterar suas políticas de 
preços e promoções, adotar novos 
processos e equipamentos, reformar o 
ambiente e dar treinamentos especiais 
à sua equipe.

faça PromoçõEs assErTiVas
Promoções representam o mais usual artifício para garantir que seus clientes estejam seduzidos a um 
aumento de consumo. “mas para fazer promoções assertivas, conhecer o comportamento do consumi-

dor, a demanda diária e os estoques é fundamental, até mesmo para aliar estratégias de vendas com a indústria 
e não ficar com produto parado”, aponta o consultor de vendas Juliano fontes. as promoções devem atingir um 
patamar em que seu público-alvo reconheça que seu supermercado representa um bom lugar para encontrar tudo 
o que precisa e ainda fazer economia. “Estude e utilize gatilhos de persuasão, muitos deles são aplicáveis com 
sucesso no varejo”, lembra.
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TEnha lídErEs 
E não chEfEs
uma dica do consultor de 

empresas roberval sampaio é dotar 
seu supermercado de líderes, não de 
chefes de setor. no segundo caso, 
vai faltar integração com o pessoal. 
“certos profissionais pensam que 
seu cartão de visita lhes confere mais 
credibilidade do que suas ações, que 
são motivar o time e ajudar a atingir 
as metas”, diz. Essa postura costuma 
resultar na perda de bons funcionários, 
com a falsa confiança de que se encon-
tra outro igual facilmente. “um regente 
ruim não tem a capacidade de unir. não 
percebe o valor do bom dia, do sorriso, 
de trabalhar junto com os demais.”

nunca EsquEça do markETing
“a propaganda boca a boca é muito efetiva, mas 
pode não ser suficiente para manter suas ope-

rações e expectativa de crescimento”, avisa fontes. há 
várias ferramentas de marketing (digital ou não) que devem 
ser utilizadas pelos supermercados para atrair velhos e 
novos clientes, para divulgar a identidade do negócio, as 
ofertas especiais, para estabelecer uma conexão de proxi-
midade com a vizinhança. É o setor de marketing também 
o responsável por desenvolver campanhas que dão direito 
a sorteios de automóveis e outros brindes, estimulando as 
grandes compras na loja, reforça o especialista.©
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EsTimulE o dEsEmPEnho
retribua melhor a quem entrega mais 
resultado para a empresa. “Às vezes 

você chega na padaria e percebe a desmotivação 
daquele que tem potencial, porque ele se sente 
só mais um. não importa que seja mais simpático, 
mais organizado, venda mais”, explica sampaio. 
“Por mais que seja autosserviço, vendas você 
tem que estimular. minha dica é remunerar o 
desempenho com algo que o colaborador possa 
levar para sua família, uma cesta básica, um fogão, 
um micro-ondas, que fica como uma lembrança do 
momento de destaque.”

aumEnTE sua ofErTa dE ProduTos
consumidores têm suas preferências e muitos não gos-
tam de migrar para outras marcas. Esse comportamento 

está relacionado à satisfação que um item gerou em longo prazo. 
abandonar esse histórico pode ser uma opção quando o cliente não 
encontra seu item favorito no supermercado, mas em alguns casos 
isso ocasiona perda de 
venda. o autosserviço 
precisa ter uma oferta 
relativamente ampla, 
partindo do entendimen-
to do público-alvo e suas 
características. a partir 
disso, garantir que não 
faltem produtos-chave 
é fundamental para não 
reduzir o tíquete médio 
de maneira geral.

©iStock.com/SeventyFour 
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LEÃO

APOSTA EM NOVOS SABORES
A Leão Alimentos e Bebidas apresenta novos sabo-
res da linha Chá Leão Preparo em Água Gelada, nas 
opções Morango com Laranja e Ice Tea Limão. As em-
balagens dispensam o uso de plástico envoltório nas 
caixas. A marca agora passa a contar com 10 opções 
de chá por infusão com preparo em água fria. 

DOCILE ALIMENTOS

SABOR PREFERIDO
Com 30 anos recém completados, a Docile percebeu 
que o sabor do morango é o preferido entre os consu-
midores, bem como a sensação do azedinho que 
o produto traz. Por isso, lançou a pastilha Minty 
Morango Azedinho zero açúcar. O produto chega em 
embalagens com porções de 21g ou em caixas que 
contém 36 unidades. 

SANTA CLARA

EXPERIÊNCIA MARCANTE AO PALADAR
Chega ao mercado o novo 
Queijo tipo Maasdam Santa 
Clara.Tradicional da Holanda, 
o produto conta com 
maturação de 45 dias e entre 
suas as características está 
a cor amarela pálida e 
grandes olhaduras. Ideal 
para degustar com frutas 
ou compor tábuas de queijos 
especiais. Disponível em 
embalagens Skin 
Pack, em cunhas de 
aproximadamente 180g. 

FRÖHLICH

RECEITAS 
DIFERENCIADAS
A Fritz & Frida, marca 
de alimentos do Grupo 
Fröhlich, lança o Arroz 
Arbório Premium, 
novidade ideal para a 
produção de receitas 
diferenciadas, como 
os risotos. O design 
da embalagem, em 
linhas sofisticadas e 
com predominância de 
verde e dourado, visa 
diferenciar o produto 
no PDV, e destaca a 
classificação premium do grão. 
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SEARA

LINHA 100% VEGETAL 
A linha da Seara Incrível Cortes conta com um portfólio 
completo de produtos 100% vegetais, que inclui 
Tiras Bovinas, Bife Bovino, Carne Moída, Cubos de 
Frango e Filé de Frango. Todos os itens garantem uma 
experiência sensorial igual às carnes. Além disso, 
os produtos são fonte de fibras, sem lactose e sem 
derivados de ovos e leite.

NESTLÉ 

OPÇÃO PARA CRIANÇAS 
O Ninho Fases Zero Lactose 
foi desenvolvido especial-
mente para as crianças que 
têm dificuldade em digerir a 
lactose por causa da intole-
rância. O produto destina-se 
especialmente para crianças 
na fase pré-escolar, com 21 
vitaminas e minerais, além 
de ser fonte de cálcio e 
adicionado de fibras.

FRIMESA

NOVO PROJETO GRÁFICO 
DAS EMBALAGENS
A Brainbox Design for Business redesenhou o projeto 
gráfico de embalagens da Frimesa, tradicional empre-
sa brasileira do ramo alimentício. O objetivo principal 
do trabalho foi reforçar a percepção de qualidade da 
marca no ponto de venda por meio de um visual mais 
limpo e centrado nas preferências dos consumidores.

COPRA

LINHA DE VITAMINAS 
E SUPLEMENTOS 
A Copra, empresa especializada em produtos alimentí-
cios à base de coco, lança quatro novas cápsulas de vi-
taminas: polivitamínico, vitamina C, zinco e magnésio. 
A linha não possui ingredientes de origem animal e é 
zero glúten. Os suplementos têm diferentes atuações 
no organismo e são essenciais para ajudar na melhora 
da qualidade de vida. 

Divulgação/Frimesa

Divulgação/Copra
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O calor estimula os cuidados com a saúde, que 
passam pela ingestão de alimentos vitamínicos 

como os sucos prontos

Cor, sabor e nutrição
consumo de sucos e néctares no Brasil mais 
do que duplicou na última década. A produção 
industrial aumentou 128% no mesmo período. 
São dados que confirmam o crescente interes-
se dos consumidores por produtos saudáveis, 
saborosos e práticos para vários momentos do 
dia. Para os supermercados, a categoria repre-
senta a possibilidade de atrair pessoas de todos 
os perfis, com gôndolas coloridas, chamativas e 
de grande potencial de vendas. Outra opção à 
qual muitas lojas aderem é a comercialização da 
bebida feita na hora. 

Uma pesquisa realizada pela consultoria 
Nielsen mostrou que 38% dos brasileiros estão 
interessados em bebidas com benefícios vindos 
de ingredientes naturais. Em outra recente Pes-
quisa de Alimentos e Saúde de 2020 da Interna-
tional Food InformationCouncil Foundation, 

O
os dados mostraram que os consumidores veem 
os alimentos como mais saudáveis quando estão 
livres de elementos artificiais, com poucos in-
gredientes na composição. 

O mercado de sucos prontos para beber 
vem mostrando força no Brasil e à medida em 
que o consumidor busca produtos mais na-
turais, com apelo saudável e até mesmo com 
ingredientes funcionais, o sortimento cresce, 
abrindo um verdadeiro leque de oportunidades 
para o varejo. Existem sucos de frutas para to-
dos os gostos – que variam desde os mais suaves 
e refrescantes, até os mais reforçados e com alto 
valor nutricional. Adicioná-los a uma alimenta-
ção saudável pode ser uma excelente alternativa 
para melhorar a sua saúde e usufruir dos bene-
fícios dessa bebida.

Força de vendas
Entre os sabores, o suco de laranja continua 

sendo o preferido no mercado nacional e mun-
dial. O Brasil, a propósito, é o maior produtor 
dessa fruta no mundo. No Sul, o suco de uva 
ganha destaque especial porque é a região de 
melhor plantio e cultivo. Na Região Nordeste, 
se destacam variedades como os sucos de aba-
caxi e caju. Os sabores de morango, açaí, me-
lancia e maracujá são outras boas opções, muito 
bem aceitas pelos compradores. 

De acordo com dados da Associação Brasi-
leira de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoóli-
cas (Abir), o consumo pulou de 3,9 litros por 
habitante ao ano em 2010 para 8,1 litros por 
habitante ao ano em 2020. O último ano dessa 
medição, entretanto, registrou uma queda de 
3,8%, cortando um movimento de três anos de 
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fortes altas. A produção, que em 2010 era de 
743 milhões de litros, passou a 1,7 bilhão de 
litros por ano em 2020, e registrou leve baixa 
de 2,8% no último período medido.

Conforme estudos da Nielsen, o segmento 
de sucos naturais cresce numa constante e já al-
cança 30% do mercado atual em termos de fa-
turamento do setor. Especialistas da área apon-
tam que quesitos como sabor, volume, marca e 
preço são alguns dos critérios de escolha para a 
compra de sucos industrializados, servindo de 
parâmetro para determinar os caminhos que se-
rão percorridos pelo varejo.

Feito na hora
Uma das novidades que o varejo tem apre-

sentado ao consumidor são as máquinas de 
produção de sucos na hora, dentro das lojas. O 
modelo já faz sucesso em outros países e foi im-
plantado em empresas como os Supermercados 
Codebal, no Rio Grande do Sul. O equipamen-
to é alugado aos lojistas e produz as garrafas já 
com a logomarca do locatário.

A margem para o supermercado é de três 
a quatro vezes maior do que do suco indus-
trializado vendido em gôndola e a demanda, 
dependendo do local, pode superar 1,2 mil li-
tros mensais. 

integral, orgânico, biodinâmico
Suco natural é aquele feito na hora, espre-

mendo a fruta ou utilizando a polpa. Já as bebi-
das prontas trazem alterações importantes. Uma 
boa dica é ficar atento às informações que estão 
nas embalagens. A legislação é rigorosa e defi-
ne com detalhes as diferenças entre as bebidas. 
A designação integral, por exemplo, é exclusiva 
para o suco sem adição de açúcares e na sua con-
centração natural.

A legislação estabelece que “néctar” é a bebi-
da não fermentada, obtida da diluição em água 
potável da parte comestível do vegetal ou de seu 
extrato, adicionado de açúcares, destinada ao 
consumo direto.

Já o suco reconstituído é aquele obtido pela 
diluição de suco concentrado ou desidratado até 
a concentração original do suco integral, sendo 
obrigatório constar na sua rotulagem a origem 

do suco utilizado para sua elaboração, se con-
centrado ou desidratado, sendo opcional o uso 
da expressão reconstituído.

O suco orgânico exige que a produção da 
matéria-prima tenha ocorrido livre de defensi-
vos agrícolas. E uma das novidades do mercado, 
apresentada pela Cooperativa Vinícola Aurora, 
é a variedade de suco biodinâmico (no caso, de 
uva). Além de não conter agrotóxicos, o vinhe-
do recebe tratos culturais mais intensos, como 
desfolha e desbrote para controle da produção, 
bem como atenção às fases da lua nos diferentes 
manejos culturais.  

Produção e consumo 
de sucos mais do 
que dobraram na 

última década

Potencial nutricional 
do produto atrai 
compradores de 
todas as idades
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Variedade de opções 
e embalagens 

coloridas  
são atrativos  
nas gôndolas
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Outra variedade bem procurada é a de sucos 
detox, feitos à base de frutas e vegetais que pos-
suem propriedades antioxidantes e diuréticas, aju-
dando a melhorar o funcionamento do intestino e 
a diminuir a retenção de líquidos, favorecendo o 
emagrecimento, combinados com uma dieta.

o primeiro suco
Norman W. Walker (nascido na Itália, filho 

de britânicos e naturalizado americano) não foi 
o inventor do suco, mas ele criou o primeiro 
espremedor mecânico de frutas e vegetais. Ven-
dedor ambulante, ele morreu aos 99 anos tendo 
sido por toda a vida um defensor de uma dieta 
de alimentos crus e frescos como chaves para a 
boa saúde.

A origem de sua invenção se passa na Fran-
ça, onde ele foi para convalescer após um co-
lapso. Ele observou, diz a história, um de seus 
anfitriões descascar cenouras e notou como o 
interior das cascas estava molhado. Ele pegou 
um moedor de ração emprestado e passou algu-

mas cenouras nele, criando o suco de cenoura.
Quando chegou à Califórnia, ele estava 

procurando um método melhor para criar o 
suco que estava vendendo. Os espremedores 
manuais que existiam na época, esmagavam, 
mas não trituravam as frutas e vegetais. Walker 
então criou a máquina que fazia este trabalho, 
nos anos 30. O descendente desse espremedor, 
o Norwalk 280, ainda é considerado um dos 
melhores do mercado até hoje.

contra a obesidade
Em 2018, as associações ligadas à indústria 

alimentícia e o Ministério da Saúde assinaram 
acordo pela adoção de medidas de comba-
te à obesidade. O termo prevê uma redução 
de 144 mil toneladas de açúcar em produtos 
como refrigerantes, sucos e néctares, entre 
outras. Entre 2003 e 2019, a proporção de 
obesos na população com 20 anos ou mais de 
idade do país mais que dobrou, passando de 
12,2% para 26,8%.
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A voltA dAs feirAs
Agas voltou a realizar em 2021, depois da lacuna 
de dois anos, a Convenção Regional de Super-
mercados. A feira aconteceu nos dias 10 e 11 de 
novembro, em Tramandaí, no Centro de Eventos 
Municipal. O evento contou com a lotação má-
xima permitida por lei, cerca de duas mil pessoas 
nos dois dias de evento, obedecendo os protoco-
los de saúde determinados pelas autoridades.

Desta vez realizada mais próximo à temporada 
de veraneio, época em que a maioria das empresas 

A

Convenção Regional de Tramandaí  
marcou o retorno dos grandes eventos  

e feiras ao calendário da Agas

já realizou as compras para abastecer os seus esto-
ques, a Convenção Regional movimentou apro-
ximadamente 10% a menos em negócios do que 
na edição de 2019, quando foram movimentados 
mais de R$ 17,4 milhões em negócios.

A abertura oficial ocorreu na noite do dia 
10. O presidente da Agas, Antônio Cesa Lon-
go, falou da satisfação em voltar a fazer eventos 
na cidade litorânea que sempre acolheu bem 
a Agas. “Aqui estamos na região com as cida-
des que mais crescem no Rio Grande do Sul. 
Queremos desejar bons negócios a todos, um 
excelente veraneio e grandes vendas, sempre 
lembrando que a pandemia continua e é preci-
so manter os cuidados”, declarou.

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gau-
to, agradeceu mais uma vez a oportunidade de 
receber a feira.“É uma das primeiras no Brasil 
a serem realizadas novamente. Saudamos sua 
chegada, porque conhecemos as consequências 
da pandemia no desemprego. As grandes redes 
de supermercados são potências de fomento à 
economia”, pontuou. Um dos supermercadis-
tas anfitriões, José Reni Milanezi, agradeceu 
aos expositores que acreditaram na retomada 
do contato direto com o varejo depois de tanto 
tempo parado. “É um recomeço e com enorme 
satisfação recebemos a todos”, disse.

Cassius Souza/Agas
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Patrocinadores emPolgados
A Convenção Regional teve os patrocínios 

de Superpan, Girando Sol, Prato Fino, Mineira-
ço Pão de Queijo, Mandaká e Jay’Luc. Segundo 
o gerente comercial Fernando Batistello, da Su-
perpan, foi bom retomar o contato direto com os 
clientes, com adaptações no estande para as novas 
exigências sanitárias. “Trouxemos o lançamento 
de pão de alho para churrascos na praia para o lo-
jista conhecer. Queremos sempre expandir mais a 
marca”, contou. Gilmar Borscheid, diretor-presi-
dente da Girando Sol, recebeu os varejistas e co-
locou o variado portfólio da empresa à disposição. 
“Feiras são importantes porque estar com clientes 
e trocar experiências e fazer boas parcerias é fun-
damental. Muitos vieram nos prestigiar”, relatou. 

A Pirahy Alimentos expôs seus diversos sabo-
res de arroz. “Nos sentimos honrados de termos 
participado da feira em 2021, pois compreende-
mos os ganhos pelo relacionamento e parceria 
junto aos nossos clientes”, argumentou o diretor 
Carlos Ely. No estande da Mandaká, o diretor 
Wlademir Dall Bosco atraiu clientes com a de-
gustação de queijos: “É sempre importante nos 
apresentarmos com novidades, para mostrar que 
o setor lácteo não para nunca. Sempre estamos 
presentes, pois acreditamos na nossa atividade”.

No espaço da Mineiraço Pão de Queijo, Sér-
gio Adams apresentou a Chipa, um novo mode-
lo de pão de queijo que a marca está trazendo ao 
mercado. “Já temos nossos produtos em todos os 
pontos de venda da região”, garantiu. O diretor da 
Jay’Luc, Clebersonda Costa, mostrou-se otimista 
com o evento. “Temos de fazer o esforço inicial 
para engrenagem voltar a girar. Para o verão, tra-
balhamos forte o nosso sabonete líquido e o sabo-
nete em barra, além da linha antiacne e antienve-
lhecimento. Vendas 50% farma e 50% supers. 

Palestras sobre sustentabilidade
A feira teve, na tarde do primeiro dia, o mo-

mento Conexão Agas Jovem, com três palestras 
abordando Ecotemas no mezanino do pavilhão do 
evento. “Os nossos jovens sucessores desenvolve-
ram uma proposta de painel para debater temas li-
gados à sustentabilidade nas áreas de refrigeração, 
marketing e eficiência energética. Temos orgulho 
em ver o quanto eles são, além de dedicados ao 
setor, engajados em políticas ambientais”, disse o 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.

A empresa Fidelizei.me abordou Os cinco se-
gredos da atração e fidelização de clientes, com Lucas 
Salvetti. “Um bom sistema de fidelização fun-
ciona de ponta a ponta. O primeiro segredo é 

Cassius Souza/Agas

Presidente Longo 
fez elogio a todas 
as empresas que 
acreditaram na Convenção



Convenção Regional 

56 REVISTA AGAS

eliminar o atrito na hora da captura. Existem 
diversas formas de cativar o cliente, mas o sis-
tema precisa ser fácil de operar”, explicou. O 
segundo segredo é a usabilidade do programa 
de pontos. O terceiro é o engajamento. Depois 
é preciso dar recompensas. Outro segredo é ter 
equipe de gestão do programa. O objetivo é fi-
delizar 90% das vendas. 

A maior fabricante mundial de ar condiciona-
dos Daikin foi a responsável pelo bate-papo sobre 
Soluções de climatização para supermercados, comandada 
pelo seu engenheiro de aplicação Fernando Cas-
tillo. Ele lembrou que a temperatura, o ruído e a 
umidade relativa do ar afetam o bem-estar de todos, 
daí a necessidade de bons serviços na área. “A clima-
tização colabora para conforto, e se consumidor não 
estiver confortável pode trocar de loja”, avisou. Os 
espectadores conheceram duas soluções econômi-
cas de sistemas inteligentes de climatização.

A HCC Engenharia colocou em pauta a Efi-
ciência Energética, com Giovana Bortoluzzi. O 
uso de energia solar para redução do custo das 
operações foi mostrado pela empresa que conta 
com mais de 64 mil projetos de redes de distri-
buição. “Diante das preocupações de empresários 
com crise hídrica e com constantes aumentos da 
energia elétrica, nossas soluções geram redução de 

48% a 69% nas contas, com payback de cinco a sete 
anos e durabilidade de 25 anos”, demonstrou. 

exPositores otimistas
A PGS IT apresentou sua linha de soluções 

completas ao varejo e indústria em termos de equi-
pamentos. O gerente comercial da filial de Porto 
Alegre, Douglas Lima Jr., foi à feira pelo contato 
mais próximo com as grandes redes. “Já trabalha-
mos com as maiores empresas do setor no Estado”, 
assegurou. Alex Mendonça, da Hedera Cosméti-
cos, levou a Tramandaí como lançamento a linha de 
protetores solares da marca Hedera Sun. “Estamos 
começando distribuição agora, com sucesso. Temos 
470 itens de marca própria”, ressaltou.

A diretora da Baly, Dayane Titon, saldou o 
evento por alavancar negócios e aproximar a 
empresa dos seus compradores. “Somos gratos 
aos gaúchos. Apresentamos aqui nossas novida-
des de 2021, como os energéticos com sabores 
de frutas e agora nas versões zero”, contou. Na 
SBM, o diretor comercial Tiago Bonadiman 
ficou positivamente surpreso com a feira pela 
disposição dos supermercadistas em conhecer 
o estande. “Representamos cinco marcas e já 
estamos em outras regiões do Estado. São mais 
de mil itens no portfólio”, acrescentou.

Cassius Souza/Agas
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Agas distribui 36 prêmios aos fornecedores e 
personalidades cujos serviços e trajetórias servem 

de modelo para empresas e pessoas

EXEMPLOS DE TRABALHO
ealizado pela primeira vez em formato híbri-
do – presencial com público restrito e trans-
mitido ao vivo pelo YouTube –, o Carrinho 
Agas 2021 reconheceu o trabalho de empre-
sas e personalidades que, na opinião dos su-
permercadistas gaúchos, mais se destacaram 
ao longo de 2021 e contribuíram para o de-
senvolvimento da economia gaúcha. O even-
to ocorreu no dia 29 de novembro, no salão 
nobre da Associação Leopoldina Juvenil, em 
Porto Alegre, tendo observados todos os pro-
tocolos sanitários e de distanciamento social. 

R

PATROCÍNIO:

O patrocínio foi de GS1, Senff, Prosegur e 
SuperForros.

Neste ano, 36 empresas e quatro persona-
lidades receberam o troféu confeccionado pela 
artista Ana Simone. Há quatro anos, a votação 
do Carrinho Agas passou a ser espontânea – os 
250 supermercados participantes do Ranking 
Agas são convidados a votar livremente no in-
dicado como melhor fornecedor de cada cate-
goria. Até 2017, a pesquisa era estimulada, com 
os cinco finalistas sendo escolhidos a partir 
do critério de share de mercado. Para escolher 
os vencedores, as empresas levaram em conta 
quesitos como pontualidade nas entregas, ca-
pacidade de inovação, relacionamento com o 
varejo e consumidor, participação no mercado 
e comunicação no ponto de venda.

Em seu discurso de abertura, o presiden-
te da Agas, Antônio Cesa Longo, frisou que 
o principal aprendizado da pandemia é a va-
lorização de momentos como essa premiação. 
“Os fornecedores tiveram um papel funda-
mental neste ano, mostrando a excelência do 
setor produtivo brasileiro com abastecimento 
garantido. De outro lado, o consumidor dá 
aulas de gestão, reduzindo os impactos da in-
flação no bolso com seu poder de pesquisa e 
substituição de marcas”, afirmou. Longo lem-
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Longo saúda 
desempenho de 
empresas em ano 
de lenta retomada

brou do real desvalorizado e de ter cautela na 
comemoração de recordes de arrecadação que 
podem não ser sustentáveis. “Precisamos de 
desenvolvimento e geração de emprego com 
qualificação. O auxílio emergencial do gover-
no foi necessário, mas mostrou fragilidade de 
boa parte de nossa população”, disse. Ao final, 
voltou a defender a venda de medicamentos 
isentos de prescrição médica (MIPs) por parte 
dos supermercados. “Não há mais espaço para 
reserva de mercado”, refletiu.

O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo 
Gomes, participou do Carrinho Agas 2021 e 
elogiou o gênio empreendedor das indústrias e 
supermercados, diante de um sistema que fe-
chou e restringiu negócios da noite para o dia. 
“As dores e sofrimentos da pandemia impuse-
ram necessidades de produzir inovação, de re-
ver conceitos. Aprendemos muito”. A questão, 
agora, é conseguir manejar as variáveis macro-
econômicas que resultaram dessas políticas. “O 
câmbio em disparada, o desarranjo das cadeias 
produtivas, o desemprego e a perda da capacida-
de de consumo. É verdade que o governo veio 
auxiliar os mais pobres. Mas os senhores sabem 
como é difícil gerir um empreendimento que 
resista ao teste dos anos”, finalizou.

ReConHeCiMento deVido
Premiada pela oitava vez como Melhor 

Fornecedor de Sucos Prontos, a Suvalan agra-
deceu a honraria. “É o reconhecimento de su-
permercadista da qualidade de nossos produ-
tos, do fornecimento sem ruptura”, declarou o 
presidente José Carlos Stefenon. Na categoria 
de Melhor Fornecedor de Sucos em Pó venceu 
a Parati. “O nosso desafio é manter proximida-
de com clientes, crescendo consistentemente 
em dois dígitos”, contou o diretor de Vendas, 
Ricardo Rosa. A Ambev se consagrou como 
Melhor Fornecedor de Cerveja. “Foi um ano 
desafiador, mas só temos a agradecer, continu-
amos com foco na inovação e expectativa de 
um 2022 melhor”, são as palavras do gerente 
comercial Sérgio Evangelista.

O diretor Marcos Arjona comemorou o 
segundo troféu da Open Solution, desta vez 
como Melhor Fornecedor de Serviço e Tecno-

logia. “Aumentamos o quadro de funcionários e 
tivemos crescimento de 22% em clientes e con-
sultorias”, revelou. Na Blue Ville (Melhor For-
necedor de Commodities de Mercearia, o diretor 
Maurivan Dal Bem celebrou os resultados: “A 
previsão de crescimento no faturamento é de 
cerca de 20%. Estamos presentes em todos os 
municípios gaúchos”. O Melhor Fornecedor 
de Frango foi a Ave Serra, pela segunda vez na 
história. O gerente industrial Davi Kehl consi-
derou uma alegria muito grande. “Completa-
mos 40 anos de história e o prêmio reforça que 
estamos no caminho certo”, disse.
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A Cooperativa Vinícola Aurora levou para 
Serra mais uma distinção como Melhor Forne-
cedor de Vinhos. Segundo o gerente de Vendas 
Sílvio Santos, 2021 foi mais um ano de reinven-
ção: “Se no ano passado tivemos de enfrentar a 
falta de insumos como vidro, papelão e plástico, 
este ano conseguimos entregar o suficiente.” O 
Melhor Fornecedor de Espumantes ficou com 
a Vinícola Garibaldi. “Estamos felizes por ven-
cer pelo sétimo ano consecutivo. A retomada 
de eventos é bem-vinda e creio que terminare-
mos crescendo em mais de 20% no segmento”, 
apontou o diretor-presidente Oscar Ló.

Confiança estabeleCida
A marca Água da Pedra, da Bebidas Fruki, 

ganhou como Melhor Fornecedor de Água 
Mineral. “Os supermercados são nosso prin-
cipal canal de vendas, temos uma relação de 
confiança bem estabelecida com o varejo”, 
atestou o gerente regional de autosserviço, 
Rodrigo Pitol Boeira. A Bauducco vibrou 

com a eleição de Melhor Fornecedor de Pães 
Industrializados. “Nossa marca se sustentou 
mais do que nunca por meio de suas inova-
ções, como o pão de forma com shelflife lon-
go”, explicou o gerente regional de Vendas, 
Anderson Leduíno. Novamente escolhida 
Melhor Fornecedora de Equipamentos, a 
Eletrofrio sentiu-se envaidecida. “É um re-
conhecimento do trabalho que fazemos e da 
parceria que temos com os clientes”, resumiu 
o diretor de Desenvolvimento de Produtos e 
de Vendas, Roberto Weidner.

O troféu de Melhor Fornecedor de Quei-
jos foi entregue à Prèsident. “Receber essa 
premiação é a coroação de todo um traba-
lho da Lactalis, a número 1 de lácteos no 
mundo”, afirmou o gerente comercial Jai-
ro Moraes da Rocha. A Superpan sagrou-
se pentacampeã do Carrinho na categoria 
Melhor Fornecedor de Pães Congelados. O 
diretor-presidente Arildo Bennech Olivei-
ra falou que o grande desafio atual é a mão 

Vice-prefeito 
Ricardo Gomes diz 
que investimento 

em inovação é 
saída para crise
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de obra. “A gente tenta sempre melhorar o 
nosso serviço e fazer com que os supermer-
cados tenham cada vez mais lucro.” De acor-
do com Natália Cunha Dolzan, diretora de 
Marketing da Naturale (Melhor Fornecedor 
de Produtos Naturais e Integrais), o trabalho 
da empresa deu muito certo, haja visto o tro-
féu dado por mais de 200 supermercadistas. 

Da Colônia recebeu a distinção por ser o 
Melhor Fornecedor de Balas, Doces e Rapa-
duras de 2021. “Ficamos muito felizes, con-
tinuamos otimistas e seguimos investindo”, 
garantiu o diretor comercial Jorge Everaldo 
de Mello Freitas. A vencedora como Melhor 
Fornecedor de Papéis foi a Mili. “São quase 
10 anos consecutivos de premiação, e isso au-
menta nossa responsabilidade”, reconheceu o 
gerente comercial Gediel Carlotto. Na catego-
ria Iogurtes, os supermercadistas escolheram 
a Cooperativa Piá como Melhor Fornecedor. 
“Continuamos, apesar dos pesares da pande-
mia, produzindo qualidade, visando sempre a 
atender os ensejos do consumidor”, declarou 
o diretor-presidente Jéferson Smaniotto. O 

troféu por Melhor Fornecedor de Energéticos 
ficou com a Baly. “Somos de Santa Catarina, 
mas nos sentimos muito presentes e bem re-
ceptivos aqui no RS”, pontuou o gerente de 
Vendas no RS, Vitor Lucas Richter. “Pela 14ª 
vez estamos recebendo o Carrinho Agas, e 
esta é a primeira vez na categoria Leite. Com 
certeza é um prêmio que contagia a todos na 
Cooperativa Santa Clara”, agradeceu o coorde-
nador de Vendas, Dênis Misturini. 

soRteios online
Para o público virtual, que acompanhou o 

evento pelo computador ou pelo celular através 
do YouTube, a Agas preparou uma série de sor-
teios que contemplaram 20 expectadores. “Reu-
nimos todos os profissionais da cadeia do abaste-
cimento: supermercados, indústrias, produtores, 
distribuidores e membros da imprensa, que rea-
lizaram previamente sua inscrição e concorreram 
aos prêmios ao longo da solenidade”, destacou o 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. Foram 
sorteadas 10 caixas de som JBL, cinco assistentes 
virtuais Alexa e cinco smart TVs.

Paulo Beal 
agradece em 

nome da família 
a medalha pela 

trajetória no varejo



REVISTA AGAS 63



carrinho agas

64 REVISTA AGAS

Histórias de sucesso
O Carrinho Agas 2021 homenageou personalidades que são exemplos para seus pares e cujas atuações con-
tribuem de alguma forma para que o autosserviço ofereça melhores produtos e serviços. Foram homenageados o 
vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto (Reconhecimento Agas), o gerente de Mercados da Coca-Cola 
Femsa, João Batista Bernardi Neto (Gerente de Vendas do Ano), o diretor da Agas Ugo Dalpiaz e a Família Beal, 
fundadora da rede supermercadista Festval, do Paraná (Medalha Marcello Zaffari). 

O vice-presidente da Rede Pampa e comunicador Paulo 
Sérgio Pinto foi reconhecido pela Agas por ser um dos 
executivos mais bem relacionados do Estado. “Sua le-
gião de amigos das mais diferentes classes sociais, seto-
res de atuação e recantos do Rio Grande, são o espelho 
de sua figura tranquila e de sua competência”, elogiou 
o presidente Antônio Cesa Longo. Natural de Cachoeira 
do Sul, Pinto é formado em engenharia eletrônica pela 
PUCRS e engenharia de segurança do trabalho pela 
UFRGS e pós-graduado em marketing pela ESPM. Iniciou 
sua carreira como gerente do Unibanco, foi comentarista 
esportivo e diretor comercial do Correio do Povo. Há 22 
anos apresenta o Pampa Debates e é diretor geral de O 
Sul. “Esta distinção vem de um setor que admiro, onde 
culmina toda uma produção do agronegócio e das indús-
trias, antes de chegar às nossas mesas. O trabalho dos 
supermercados é fundamental para geração de emprego 
e renda”, disse. Nas palavras dele, a homenagem reflete 
seus valores e a incumbência que assumiu de fazer elo 
das empresas com sociedade. 

O Gerente de Vendas do Ano de 2021 foi o geren-
te de Mercados Especiais para o RS da Coca-Cola 
Femsa Brasil, João Batista Bernardi Neto. Ele já havia 
vencido a premiação em 2001, quando atuava pela 
Vonpar, e é o segundo gerente bicampeão da história 
do Carrinho – o primeiro foi Miguel Pergher, da Viní-
cola Aurora. “João Batista é um gerente à moda anti-
ga, mas sem perder a elegância e o fino trato. É uma 
figura muito respeitada e que tem muito a ensinar ao 
mercado, em um tempo em que perdemos cada vez 
mais o contato do olho no olho”, sublinhou o presi-
dente Longo. “Estar aqui traz muito orgulho para mim 
e para minha família. O autosserviço passa uma men-
sagem muito positiva e mostrou a sua importância 
nesse momento tão difícil”, apontou. Ele estendeu o 
prêmio a todos os que trabalham diuturnamente nos 
bastidores da Coca-Cola Femsa para fortalecer os  
vínculos com o varejo. “Eu sou apenas o receptor 
de um time focado em melhorar a experiência do 
shopper”, acrescentou.

Agraciado: Paulo Sérgio Pinto, vice-
presidente da Rede Pampa de Comunicação
Prêmio: Reconhecimento Agas

Agraciado: João Batista Bernardi Neto, gerente de 
Mercados Especiais RS da Coca-Cola Femsa Brasil
Prêmio: Gerente de Vendas do Ano

Elegância e fino tratoConstrutor de relações
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Quer saber mais? 2dnopdv@gs1br.org

Códigos 2D
O futuro do código de barras
O código de barras está evoluindo! Agora é possível armazenar 

informações fundamentais para consumidor, indústria e varejo em 

um único local.

Os códigos 2D podem conter detalhes como lote, número de série, 

informações nutricionais e datas de validade. Esta simples mudança 

nas embalagens irá permitir que o varejo saiba a origem do produto, 

evite desperdícios, tenha melhor gerenciamento de estoques e 

muito mais agilidade no ponto de vendas.

A solução que veio para transformar a experiência no PDV.
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“Ugo Dalpiaz é um dos decanos e 
fundadores da Agas, uma liderança admirada 
unanimemente por onde passa. É um ídolo para 
todos nós do setor”, afirma o presidente Longo 
sobre um dos agraciados com a Medalha 
Marcello Zaffari, mais alta honraria concedida 
pela entidade para supermercadistas.
O empresário começou sua atividade muito 
jovem, com seus pais e tios, na década de 
60. Depois de atuar com armazém de secos 
e molhados, a família Dalpiaz mudou-se 
de Maquiné para Osório a fim de trabalhar 
com atacado de cereais, além do ramo de 
transportes e, mais tarde, engenho de arroz. 
O atacado virou supermercado em 1966. 
“Por mais que tentasse encontrar palavras para 
expressar meu sentimento, não conseguiria. 
Ser distinguido com essa medalha é muito 
especial. .Estou muito contente, e até 
surpreso com isso tudo, porque tem muitos 
colegas supermercadistas do RS que poderiam 
estar recebendo esse prêmio, e dessa vez 
coube a mim receber. Aceito em nome de 
todos os que fizeram do supermecadismo 
uma paixão. Agradeço profundamente a 
Agas. Isso engrandece a empresa que 
represento”, declarou.

Agraciado: Ugo Dalpiaz, diretor da Agas e 
dos Supermercados Dalpiaz
Prêmio: Medalha Marcello Zafari

Por seu trabalho de excelência e de gestão que inspi-
rada todo o setor supermercadista brasileiro, a família 
Beal subiu ao palco do Carrinho Agas para receber a 
Medalha Marcello Zaffari, que personifica seu enga-
jamento social com a comunidade e o bom relaciona-
mento com os fornecedores. 
Naturais de São Valentim (RS), os irmãos Beal são cin-
co: Flávio, Vilson, Carlos, Paulo e Rubens. Filhos do ca-
sal Severino e Lídia Beal, eles começaram no comércio 
com um atacado de confecções na cidade de Cascavel 
(PR). Os negócios evoluíram para um armazém que 
depois tornou-se um supermercado e a rede Festval. 
Paulo e Vilson receberam a premiação. “Realmente é 
uma honra receber homenagem que leva o nome de 
um dos ícones do setor. O que nos fez avançar e ter su-
cesso? União familiar e ser feliz na atividade. Tem que 
gostar, se dedicar e se entregar”, falou Paulo. 
A empresa tem 22 lojas, 5 mil colaboradores e fatura-
mento de R$ 5,5 bilhões anuais.

Agraciado: Família Beal, diretora da rede 
Festval, do Paraná
Prêmio: Medalha Marcello Zaffari

Trabalho inspirador

Liderança admirada
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Experimente!

A Bauducco está muito honrada com o reconhecimento dos supermercadistas gaúchos. 
Nossos pães são feitos com fermentação natural e trazem qualidade, inovação e carinho 

à mesa dos consumidores. Bauducco, um sentimento chamado família.
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Bebidas – 
MiniFruki 
Guaraná Zero

Único guaraná 
zero do 
mercado em 
versão 200ml. 
Produto livre 
de açúcares, 
para quem 
segue dietas 
restritivas. 
É um 
lançamento 
que atende a 
pedidos dos 
consumidores. 

Papéis e Descartáveis – Mili Prime Comfort Folha Tripla 

Linha vendida em embalagens de 4, 12 ou 18 rolos. 
Com folhas triplas e nova tecnologia 3D, o produto 
apresenta camadas de ar entre as folhas, com maior 
maciez e suavidade.

A bebida láctea traz em sua composição substâncias 
importantes para o funcionamento do organismo: 
a beta-glucana de levedura e a fibra FOS (frutooligossa-
carídeo), além das vitaminas A, C e D.

  Mercearia – Bolo Premium Orquídea

A Orquídea ampliou a linha premium com dois no-
vos sabores de misturas para bolo, em parceria com 
a Nestlé: Chocolate Feito com Alpino e Chocolate 
com Coco Feito com Prestígio.  

LANÇAMENTOS DO ANOLANÇAMENTOS DO ANOLANÇAMENTOS DO ANOLANÇAMENTOS DO ANOLANÇAMENTOS DO ANO

 Perecíveis – Staymune Santa Clara; Mercearia/Alimetos
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Outra novidade do Carrinho Agas 2021 foi a 
divulgação dos vencedores do prêmio Lan-
çamento do Ano, que foram escolhidos em 
votação estimulada junto aos 250 maiores 
supermercados do Estado, em pesquisa 
posterior à escolha dos agraciados do Car-
rinho. Dezenas de produtos concorreram 
à distinção, em oito categorias: Mercearia, 
Perecíveis, Bebidas, Petshop, Papéis e Des-
cartáveis, Equipamentos, Higiene e Beleza e 
Limpeza. Os vencedores foram revelados ao 
vivo durante o Carrinho Agas 2021. Confira!

  Equipamentos – Expositor 
  de Hortifrúti HMY

O Grupo HMY é líder mundial em design 
e fabricação de equipamentos para espaços 
comerciais. Seus equipamentos permitem 
tornar o PDV um espaço atraente.

Petshop – Monello 
Premium Adulto 
Tradicional

Ração especial com 
digestibilidade 
superior a 80%, o 
que significa que ela 
fornece ainda mais 
energia e vitalidade 
para os pets, com maior 
aproveitamento do 
alimento pela adição de 
proteínas e prebióticos.

  Higiene e Beleza – Oral B Creme Bicarbonato

Produto que clareia e ilumina seus dentes. 
Os ingredientes cuidadosamente escolhidos e 
inspirados na natureza para você obter dentes 
mais brancos e saudáveis. 

  Limpeza – Amaciante Girando Sol 5 Litros

Um dos produtos mais procurados da marca chegou 
ao mercado em embalagens maiores. A linha conta 
com a moderna tecnologia de “cápsula ativas”, que 
deixam uma sensação de perfume por muito mais 
tempo na sua roupa.

LANÇAMENTOS DO ANOLANÇAMENTOS DO ANOLANÇAMENTOS DO ANOLANÇAMENTOS DO ANOLANÇAMENTOS DO ANO
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OS VENCEDORES DO TROFÉU DE 2021OS VENCEDORES DO TROFÉU DE 2021

Queijos – Prèsident

Massas – Isabela

Produtos Naturais e Integrais – 
Naturale

Chocolates – Neugebauer

Sucos Prontos – Suvalan

Frios Fatiados – BRF

Commodities de Mercearia – Blue 
Ville

Produtos sem Lactose – 
Piracanjuba

Conservas – Oderich

Refrigerantes – Coca-Cola

Iogurtes – Piá

Pães Industrializados – Bauducco

Cafés e Matinais – Nestlé Nescafé

Barras de Cereal – Ritter

Leites – Santa Clara

Biscoitos – Orquídea

Pães e Salgados Congelados – 
Superpan

Balas, Doces e Rapaduras –
Da Colônia

Sucos em Pó – Trink/ Parati

Água Mineral – Água da Pedra



71REVISTA AGAS

OS VENCEDORES DO TROFÉU DE 2021OS VENCEDORES DO TROFÉU DE 2021

Prêmios do setor supermercadista 
chegaram às mãos dos represen-
tantes de empresas de diversas cat-
egorias, em noite de gala na Asso-
ciaçâo Leopoldina Juvenil, em Porto 
Alegre. Confira todos os agraciados:

Cervejas – Ambev

Higiene e Beleza – Unilever

Bazar – Tramontina

Frango – Ave Serra

Gerente de Vendas Destaque – 
João Batista Bernardi Neto (Femsa)

Espumantes – Garibaldi

Fraldas – Pampers P&G 

FLV – Silvestrin

Equipamentos – Eletrofrio

Reconhecimento Agas – 
Paulo Sérgio Pinto

Vinhos – Aurora

Limpeza – Girando Sol

Rações Pet – Supra Alissul

Serviço e Tecnologia – Open 
Solution

Medalha Marcello Zaffari – 
Ugo Dalpiaz

Medalha Marcello Zaffari –
Família Beal

Energéticos – Baly

Papéis – Mili

Carne Bovina – Frigorífico Silva

Distribuidor/Atacado – Oniz
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dicas de especialista

elegar é transferir poder, funções, competências 
ou responsabilidades a outras pessoas. Apesar 
de todos os benefícios associados à delegação de 
tarefas, segundo a pesquisa de London Business 
School, apenas 30% dos gestores acham que con-
seguem delegar eficazmente. Desses, apenas um 
a cada três é considerado bom para fazê-lo pelos 
subordinados. Isto significa que apenas um a cada 
dez sabe realmente como capacitar a equipe.

Por isso, preparamos sete dicas para você se 
beneficiar de diversas maneiras na liderança.

1. Comece com o desapego
Às vezes, o maior desafio para os líderes é 

perder o controle. Não importa o quanto você 
gostaria de fazer tudo sozinho, isso simplesmen-
te não é possível. É fácil sentir que você é o único 
capaz de fazer uma tarefa 100% correta, mas isso 
só é verdade na mais rara das circunstâncias. A 
primeira etapa é identificar por que você não está 
delegando atividades? É o medo de que o traba-
lho de outra pessoa seja mediano? Que ela não 
cumpra os prazos? Que ela deixe a “bola cair” e 
você tenha que fazer o trabalho de qualquer ma-
neira, mas no último minuto? Depois de identi-
ficar o motivo, você pode trabalhar para superá-
lo. Comece aos poucos, mas comece.

2. Escolha a pessoa certa para a tarefa
Você não deve delegar trabalho a alguém 

apenas porque essa pessoa tem a capacidade de 
fazê-lo. Em vez disso, escolha uma pessoa cujo 
conjunto de habilidades seja adequado e que 
seja capaz de realizar o trabalho sem ajuda.

3. Defina suas expectativas
Não é suficiente simplesmente atribuir ta-

refas às pessoas, você deve explicar claramente 
o que deseja que elas realizem. Esclareça como 
seria uma conclusão bem-sucedida da tarefa, 
identificando o resultado e o prazo em que ela 
deve ser concluída.

4. Não faça microgerenciamento
Depois de delegar, afaste-se. O microgeren-

ciamento é frustrante para o funcionário e para 
a pessoa que delegou e, na maioria das vezes, 
impede o progresso e os resultados.

5. Confie na sua equipe
Depois de atribuir uma tarefa a alguém, con-

ceda a essa pessoa autoridade para assumir pro-
priedade total do afazer. Você precisa confiar que 
ela vai concluir a atividade corretamente e no pra-
zo.Embora não haja nada de errado com o ocasio-
nal bate-papo rápido "como está tal tarefa?”

6. Crie Indicadores
Crie indicadores de desempenho para che-

car a qualidade do trabalho realizado e checar se 
todas as etapas foram concluídas.

7. Faça revisão após a conclusão da tarefa
Delegar é algo que só tem sucesso se todos 

forem responsáveis. A pessoa encarregada pela 
tarefa deve ser sempre responsabilizada por sua 
conclusão oportuna e precisa, e pelos resulta-
dos.Atente-se de que o líder é responsável pelo 
todo, então o não cumprimento de uma tarefa 
ou algum erro ocorrido durante o processo é, 
sim, sua responsabilidade. Lembre-se: é seu pa-
pel como líder conduzir as pessoas a esse apren-
dizado.Delegar seguindo essas dicas, além de te 
“desafogar” irá te conduzir ao foco para fazer o 
que realmente importa, a gestão de pessoas.

D

"[...] Apenas um a 
cada dez gestores 

sabe realmente 
como capacitar  

a equipe."

AlessAnDrA nolAsco e cArine oeDmAnn   
Especialistas em Comportamento 

Humano, Inteligência Emocional e Varejo
Facilitadoras e Mentoras

Liderança SupermercadiSta!
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Curta Compartilhe Retweet

Acompanhe a agas
nas redes sociais
e fique por dentro
de tudo que acontece
nos supermercados
gauchos!

@Acesse também nosso site
www.agas.com.br
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Formatura dupla
epois de esperar mais de um ano devido à pan-
demia, a turma de 2020 do curso livre de Gestão 
em Supermercados – GES Online celebrou a sua 
formatura juntamente ao grupo de 2021. As tur-
mas puderam receber os diplomas das mãos do 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, em ce-
rimônia festiva realizada no dia 30 de novembro, 
no salão nobre da Associação Leopoldina Juvenil. 
Quem não conseguiu comparecer, por morar em 
outros estados ou em função da pandemia, assis-
tiu ao evento pela internet e teve seu nome pro-
nunciado na lista de graduados.

O patrocínio do GES foi de Santa Clara, Di-
vine Chocolates, Nelly, com apoio de Superpan e 
Nestlé. No seu discurso, o presidente da Agas fa-
lou sobre a emoção desses momentos. “Fazemos 
questão de prestar esta homenagem. As pessoas 
sobem no palco, gritam, se abraçam. As famílias 
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As turmas de 2020 
e 2021 se formaram 
juntas em novembro 

na maior cerimônia já 
realizada pelo GES em 

sua história

vêm de longe comemorar e abraçar os formandos 
que por mais de seis meses se dedicaram também 
na jornada do supermercado”, relatou Longo, re-
ferenciando à jornada dupla dos estudantes que 
trabalhavam de dia e estudavam de noite. 

A festa contou com a participação da banda 
marcial José Linck e do coral da Sogil. O profes-
sor homenageado, Salvador Fraga, agradeceu o 
reconhecimento dos alunos, diante de um corpo 
docente especialista no varejo. Ele lembrou aos 
formandos que eles vão conduzir outras pessoas 
e impactar outras famílias com o conhecimen-
to adquirido. “As palavras e exemplos que vocês 
deixam causam muito efeito. A felicidade é a 
mola propulsora de tudo e contagia quem está 
à sua volta”.

A paraninfa Angelita Garcia estimulou os for-
mandos a serem líderes diferenciados: melhores, 
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SEUS LÍDERES ENTRE OS MELHORES!

SUA EMPRESA ESTÁ EM BUSCA DE PRODUTIVIDADE,
MELHORIA DE RESULTADOS E DESENVOLVIMENTO
PARA OS LÍDERES?

MATRICULE SUAS LIDERANÇAS NO CURSO LIVRE 
GES - ONLINE OU PRESENCIAL - E CAPACITE SUAS EQUIPES!

GES ONLINE GES PRESENCIAL
PORTO ALEGRE

MATRÍCULAS ABERTAS!

ENCONTROS ONLINE PELO ZOOM

AO VIVO À NOITE

AULAS PELO CELULAR OU COMPUTADOR

TERÇAS E QUINTAS, DAS 19H30 ÀS 20H30

CARGA HORÁRIA TOTAL: 55 HORAS

2 HORAS/AULA  SEMANAIS

                                 INSCRIÇÕES:

SÓCIOS AGAS             10X DE R$ 145,00

NÃO SÓCIOS AGAS  10X DE R$ 175,00

AULAS DURANTE O DIA

TERÇAS-FEIRAS

DAS 8H30 ÀS 17H30

ENCONTROS PRESENCIAIS (NA AGAS)

CARGA HORÁRIA TOTAL: 200 HORAS

8 HORAS/AULA  SEMANAIS

                                    INSCRIÇÕES:

SÓCIOS AGAS             10X DE R$ 324,00

NÃO SÓCIOS AGAS  10X DE R$ 354,00

MAIS DE 20 PROFESSORES COM AMPLA EXPERIÊNCIA EM VAREJO 
SUPERMERCADISTA QUE FALAM A LINGUAGEM DO SETOR!

     PORTAL AGAS

Realização/Organização:Inscrições e informações:
(51) 2118.5230
(51) 99902-8785 (WhatsApp)
ges@agas.com.br      PORTAL AGAS

Patrocínio
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mais humanos. “As empresas decidiram dar uma 
virada quando os inscreveram no GES. Vocês le-
vam para lá a ética na prática, não apenas no dis-
curso. Que o futuro seja sempre com o varejo no 
lugar superior do pódio”. Francisco Brust, coor-
denador da Capacitação, frisou a rápida adaptação 
que foi feita no curso para uma realidade pandê-
mica. “Tínhamos um projeto consolidado que 
teve de se adaptar a novos tempos de modo acele-
rado. Mas quem perde telhado ganha as estrelas. 
Todos aprendemos juntos a fazer este curso. Ago-
ra é lapidar o talento de vocês”, disse.

Palavra dos diPlomados
Ademir Fávero, do Super Querência, de 

Erechim, gostou da troca de experiências pro-

porcionada pelo curso. “No final das aulas, 
trocávamos ideias por mais de uma hora, e essa 
interação trouxe alento para nós durante a pan-
demia. A intensidade e a profundidade do GES 
são diferenciais que o mercado não oferece”, 
afirmou. Para Adriana Pecin, do Super Aveni-
da, de Arroio do Sal, a principal lição é nunca 
desistir dos seus sonhos. “Os supermercados 
são porta de entrada para muitos jovens como 
primeiro emprego. Não basta vender, é preciso 
transmitir calor humano.”

Gabriela Aparecida da Silva, dos supermer-
cados Mombach, de Montenegro, concluiu no 
curso um trabalho de mapeamento de depósito 
para solucionar dificuldades em encontrar mer-
cadorias. Há 15 anos na empresa, ela começou 
como operadora de caixa e hoje atua na área de 
processamento de notas fiscais. Linda Sanhudo 
Rangel, gerente geral do Super Engenho (Caça-
pava do Sul), expressou sua gratidão ao GES pela 
aplicabilidade na realidade diária. 

Lauriane Pinto Nunes, da unidade dos Su-
permercado Peruzzo de Caçapava, também fri-
sou que tudo o que aprendeu é desenvolvido 
com a equipe de loja. Sandra Ximendes, gerente 
do Peruzzo em Santa Maria, elogiou a amplitu-
de da formação, abrangendo muitas funções da 
lida diária. Na visão de Danilo Tiziani, sucessor 
no Super Santa Rita, em Porto Alegre, o GES 
consegue articular muito bem o saber empírico 
com o conhecimento teórico. “Foi importan-
te estudar com pessoas que estão acostumadas 
com chão de loja e nos possibilitam indicadores 
para aplicar mudanças e novas práticas”, decla-
rou. O engenheiro de alimentos Noani Vol-
pato, coordenador de qualidade no Comercial 
Zaffari, de Passo Fundo, considerou a formação 
muito importante. Júlio Lucas de Oliveira, 28 
anos de trabalho na mesma empresa, gostou de 
conhecer as diversas áreas e de ouvir as pessoas 
que nelas trabalham. 

Em 2022, a Agas já tem confirmada a realiza-
ção de mais uma turma online do GES e de uma 
turma presencial em Porto Alegre. A entidade 
está aberta a realizar em outras localidades. Para 
isto, é preciso que o grupo comece com pelo me-
nos 25 participantes. Saiba como levar o curso à 
sua cidade através do e-mail ges@agas.com.br.

Salvador Fraga foi o 
professor homenageado 

na solenidade

Coral infantil e banda 
marcial animaram 

evento na Associação 
Leopoldina Juvenil
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WhatsApp: (51) 99864-0424

admin@tematica-rs.com.br

@tematicapublicacoes

@tematicars

WhatsApp: (51) 99864-0424

admin@tematica-rs.com.br

@tematicapublicacoes

@tematicars

TENHA UMA REVISTA COM
SUA MARCA PRÓPRIA!

 A TEMÁTICA FAZ PARA VOCÊ!
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dê a partida em 2022
Departamento de Capacitação da Agas já está 
planejando o curso Gestão em Supermercados – 
GES para este ano. Com duas turmas confirma-
das até o momento, uma presencial, realizada em 
Porto Alegre, e outra online, aberta para super-
mercadistas de qualquer localidade, o começo das 
aulas está programado para os meses de março e 
abril, respectivamente. O grupo virtual iniciará no 
dia 22 de março e a turma presencial, que estudará 
na capital, começará dia 5 de abril.

A Agas, no entanto, ainda está disposta a 
promover mais uma turma no interior do Rio 
Grande do Sul. Os interessados devem ter a 
previsão de pelo menos 25 inscritos, possibili-
tando a cobertura de gastos com deslocamento 
de professores, estrutura de realização das au-
las e material didático. O curso tem seis me-
ses de duração, totalizando 196 horas de aula, 
abrangendo conhecimentos práticos e teóricos 
nas áreas administrativa, financeira, jurídica, de 
compras, de negociação, de marketing, de re-
cursos humanos e de operação de loja.

O
GES e cursos in company 

estão à disposição 
das empresas 

supermercadistas 
interessadas em 

capacitar suas equipes 

Cursos in company
Enquanto a Associação Gaúcha de Super-

mercados prepara o seu cronograma de cur-
sos livres para 2022 ou até mesmo em caso de 
necessidade de treinamento em grande escala 
dos colaboradores, as empresas podem con-
tratar cursos in company em qualquer período 
do ano. A opção é escolhida para as compa-
nhias que desejarem realizar treinamentos de 
equipes dentro de suas instalações, tornando 
a proposta mais viável.

Os cursos in company abrangem diversas 
áreas. A Agas oferece um cardápio de cursos 
in company com 62 opções nas áreas de açou-
gue, padaria e confeitaria, operacional, área 
comercial/atendimento e vendas/marketing, 
liderança/gestão de equipes/gestão de negó-
cios/gestão estratégica, e gestão de RH e DP. 
E a entidade também propõe a possibilidade 
de desenvolver um conteúdo específico, para 
suprir necessidades únicas dos supermerca-
dos interessados.

©iStock.com/pcess609



04e
06.

com Salvador Fraga
Sócio: R$ 120,00 / Não Sócio: R$ 150,00

Formação de
fiscais de caixa

Sócio: R$ 140,00 / Não Sócio: R$ 190,00

09.e

11. com Eliézer Monteiro
Sócio: R$ 120,00 / Não Sócio: R$ 150,00

Organização de Escalas 
para Líderes de Loja

Sócio: R$ 140,00 / Não Sócio: R$ 190,00

Março
10.

com Katia Lessa
Sócio: R$ 140,00 / Não Sócio: R$ 190,00

Formação de Cartazistas

Abril

com Angelita Garcia
Sócio: R$ 120,00 / Não Sócio: R$ 150,00

Como falar em público

Maio
05.

com Gustavo Fauth

Entendendo de DRE,
Indicadores e Metas

28.
com Cristina Porto

Comunicação interna:
Você está no controle?

17.
com Gustavo Fauth

Sócio: R$ 140,00 / Não Sócio: R$ 190,00

Introdução à Gestão por
Categorias e Classificação

Mercadológica no ERP

19.
com Luiz Carlos Jantzen

Sócio: R$ 240,00 / Não Sócio: R$ 290,00

Cortes especiais e
qualidade na desossa

CURSOS 2022

Horário:

8h30 às 12h
13h às 17h30

Local:

Rua Dona Margarida, 320
Navegantes - Porto Alegre/RS

Sede da AGAS

PRESENCIAIS

Uso de máscara
obrigatório
Cumprimento de todos os
protocolos sanitários

Horário:

13h30 às 15h30

Local:

Rua Dona Margarida, 320
Navegantes - Porto Alegre/RS

Sede da AGAS

ONLINE VIA ZOOM

11e
13.

com Fabiano Basso
Sócio: R$ 120,00 / Não Sócio: R$ 150,00

Manejo do Estresse e 
Inteligência Emocional

23.e

25.

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
     PORTAL AGAS

Realização/Organização:
Inscreva-se:

(51) 2118.5230
cursos@agas.com.br
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legislação trabalhista brasileira é excessiva, de-
talhada, minuciosa, desorganizada, tornando a 
tentativa de seu cumprimento pelo empresário 
brasileiro um desafio com contornos de missão 
impossível. Neste cenário, merece aplausos a ini-
ciativa do governo federal, concentrada no Decre-
to nº 10.854/21 e na Portaria nº 671/21, que reuniu 
em dois textos várias normas infralegais vigentes 
(segundo o governo, reúne de cerca de mil atos 
normativos). Além desta consolidação – o decreto 
tem 188 e a portaria, 401 artigos – foi criado o Pro-
grama Permanente de Consolidação, Simplifica-
ção e Desburocratização de Normas Trabalhistas 
Infralegais no âmbito do Ministério do Trabalho 
e Previdência que abrangerá iniciativas de revisão, 
compilação e consolidação de normas trabalhistas 
infralegais, respeitado o marco regulatório vigen-
te. Foi vedada a edição de atos normativos autô-
nomos quando houver ato normativo consolidado 
ou compilado que trate do mesmo tema.

As normas infralegais são apenas de natureza 
instrumental e não podem contrariar regra legal 
ou criar obrigações trabalhistas principais. De 
toda a forma, com relação ao programa de ali-
mentação do trabalhador e a concessão de vales 
refeição e alimentação, além da organização das 
normas, ocorreram alterações significativas que 
poderão ensejar discussão judicial. O objetivo foi 
democratizar e universalizar o benefício, crian-
do obstáculo para a concentração de mercado de 
operadores dos vales. O decreto abriga todo um 

regramento sobre arranjos de pagamento (aberto 
e fechado), empresas facilitadoras, interoperabi-
lidade e portabilidade, regras estas que passarão 
a valer no prazo de 18 messes, de forma a per-
mitir que o empregado possa usar o cartão em 
qualquer estabelecimento que receba este meio 
de pagamento e não apenas nos credenciados de 
determinada bandeira. Também será possível a 
portabilidade do crédito entre diversas bandeiras 
e ficam vedados descontos concedidos à empresa 
empregadora quando da contratação.

Merece destaque a revogação do histórico De-
creto nº 27.048/49 que, ao regulamentar disposi-
tivo celetista que permite ao governo autorizar o 
funcionamento aos domingos e feriados de deter-
minadas atividades, elencava, expressamente, os 
supermercados. O novo decreto indica que estas 
autorizações serão feitas através de Portaria e, efeti-
vamente, a nova Portaria nº 671/21, em seu Anexo 
IV, repete o mesmo texto do decreto revogado in-
cluindo os supermercados entre os que estão per-
manentemente autorizados a trabalhar em dias de 
repouso – inclusive feriados – sem a necessidade de 
negociação coletiva. A simples movimentação dos 
dispositivos infralegais, contudo, não altera o cená-
rio, remanescendo a discussão entre a prevalência 
da atual Portaria nº 671/21 e a Lei 10.101/00 quanto 
ao trabalho em feriados nos supermercados. Sem-
pre é bom recordar que o tribunal gaúcho entende 
que a negociação sindical é necessária, mas existe 
recente precedente do TST em sentido contrário. 

A
“A legislação 

brasileira é 
desorganizada. 

Por isso, merece 
aplausos a iniciativa 

do governo 
federal (Decreto 

nº 10.854/21 e 
Portaria nº 671/21), 

que reuniu em 
dois textos Evárias 
normas infralegais 

vigentes.”

Flávio obino Filho
Advogado trabalhista

Normas TrabalhisTas iNfralegais 
e os supermercados
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incremento da relação entre fisco e contri-
buintes, com ênfase na cooperação e no di-
álogo permanente, e da cidadania fiscal, so-
bretudo por meio do programa Nota Fiscal 
Gaúcha (NFG), são dois importantes pilares 
que temos procurado desenvolver na Recei-
ta Estadual. Tais objetivos estão consolidados 
inclusive em diversas medidas da agenda Re-
ceita 2030, composta por 30 iniciativas para 
modernização da administração tributária no 
Rio Grande do Sul. 

É nesse contexto que criamos, em 2020, 
o Regime Optativo da Substituição Tributá-
ria (ROT-ST), cuja adesão dos contribuin-
tes garante a cobrança de forma definitiva 
do ICMS retido por Substituição Tributária 
(ICMS-ST), proporcionando mais segurança 
jurídica às partes envolvidas. Também é nesse 
cenário que, desde 1º de janeiro de 2022, os 
contribuintes enquadrados no ROT-ST no 
Rio Grande do Sul devem atender a novos re-
quisitos do Programa de Fidelidade do NFG. 
Conforme disposto no Decreto Nº 56.225/21 
e na Instrução Normativa RE Nº 101/21, as 
empresas precisarão cumprir os indicadores 
mínimos de quantidade de CPF incluídos na 
nota em seus estabelecimentos para permane-

cerem no Regime e não perderem os respec-
tivos benefícios.

Dessa forma, no primeiro e no segundo 
trimestres de 2022, o CPF do consumidor 
deverá ser incluído em, no mínimo, 10% das 
Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas 
(NFC-e) emitidas pelas empresas em cada um 
dos trimestres. Já a partir do terceiro trimestre 
do ano, o índice mínimo será de 20%. Embora 
seja uma contrapartida prevista para as empre-
sas que aderem ao ROT-ST, trata-se de uma 
ação com impacto positivo tanto para o fisco 
quanto para os contribuintes, com grande po-
tencial e efeitos extremamente benéficos para 
o ambiente de negócios no Estado. 

Por meio da cooperação das empresas ao es-
timular a inclusão do CPF na nota na hora das 
compras, estaremos incentivando a participa-
ção dos cidadãos no NFG, que tem entre seus 
principais objetivos o incremento da emissão 
de notas fiscais, a redução da informalidade, 
o combate à sonegação e a construção de uma 
concorrência mais justa entre as empresas. 
Tudo isso em um grande sistema de cidadania 
fiscal capaz de proporcionar medidas cada vez 
mais efetivas para os contribuintes, para o fisco 
e para a sociedade gaúcha em geral.

O
“(...) O CPF do 

consumidor deverá 
ser incluído em, 
no mínimo, 10% 

das Notas Fiscais 
de Consumidor 

Eletrônicas (NFC-e) 
emitidas pelas 

empresas.” 

RiCaRdO NEvEs PEREiRa,  
Auditor-fiscal e subsecretário  

da Receita Estadual

CIDADANIA FISCAL EM FAVOR DOS 
NEGÓCIOS E DA SOCIEDADE
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Associação Gaúcha de 
Supermercados
Rua Dona Margarida, 320 – CEP 90240-610

Bairro Navegantes – Porto Alegre/RS

Contato:

(51) 2118-5200

 (51) 99996-9100

agas@agas.com.br

www.agas.com.br

Presidente

Antônio Cesa Longo / Bento Gonçalves

Vice-Presidentes

Augusto de Césaro / Esteio

Cláudio Zaffari / Porto Alegre 

Ezequiel Stein / Igrejinha

Patrique Nicolini Manfroi / Bagé

Sérgio Zaffari / Passo Fundo

Diretores

Ademir José Gasparetto / Porto Alegre

Antônio Alberto Righi / Santana do Livramento

Antônio Ortiz Romacho / Gravataí

Carlos Ely / Porto Alegre 

Cláudio Schwerz / Cruz Alta

Jaime José Andreazza / Caxias do Sul

Jairo Libraga / Santa Maria

José Reni Milanezi dos Santos / Imbé

Leonardo Taufer / Lajeado

Lindonor Peruzzo Júnior / Bagé

Manuel Ademir Pereira / Viamão

Matheus de Aguiar Viezzer / Canoas

Paulo Fernando Pfitscher / Porto Alegre 

Pedro Jacó Schneider / Ivoti

Raymundo Renero Beltrame Neto / Santa Maria

Conselho Fiscal

Cesion do Nascimento Pereira / Capão da Canoa

Franck Flamarion Muller / Taquara

Jacinto da Luz Machado / Porto Alegre 

Luiz Carlos Carvalho / Rio Grande

Olirio Bortolon / Vacaria

Sandro Formenton / Canoas

Conselho Superior

Ademar Pedro Cappellari / Porto Alegre 

Cláudio Ernani Neves / Jaguarão

José Luiz Righi / Santana do Livramento

Lindonor Peruzzo / Bagé

Santo Assis Beltrame / Santa Maria

Ugo Dalpiaz / Osório

Representantes

Ademir Fávero / Erechim

Alceu Maggi Borges / Cachoeirinha

Amaury Andre Feron / São Luiz Gonzaga

Ardi Deloi Muller / Taquara

Arlei José Karpinski / Getúlio Vargas

Arthur Ribeiro Sobrinho / Soledade

Carlos Alberto Bucker / Ibirubá

Celso Miller / Santa Cruz do Sul

Cláudia Sonda / São Paulo

Daniel Lenz / Venâncio Aires

Danilo Tiziani / Porto Alegre

Davi Treichel / Pelotas

Eduardo Vilella Neves / Jaguarão

Ezequiel Longo / Marau

Fernando De Césaro / Farroupilha

Gastão H. Weinert / Santo Ângelo

Gilberto José Cremonese / Santa Maria

Helvio Debona / Sarandi

Ismael Ali Baklizi / Uruguaiana

Ismael Becker / São Leopoldo

Joel Erling / Balneário Pinhal

Leandro Alberto Rheinhermer / Carazinho

Luiz Antônio Oliveira / Alvorada

Luiz Brandão / Santiago

Marili Mombach / Montenegro

DePARtAmentoS   
Associado / atendimento@agas.com.br

Capacitação / capacitacao@agas.com.br

Comercial / comercial@agas.com.br

Financeiro / financeiro@agas.com.br

Imprensa / imprensa@agas.com.br

Jurídico / juridico@agas.com.br

marketing e eventos / eventos@agas.com.br

Nelson Sebben / Espumoso

Renan Figueiredo Martins / Eldorado

Rodrigo Marin / Guaporé

Rosane Ávila Roxo / Camaquã

Rudi Nei Schneider / Panambi

Sergio Copetti / Santa Maria

Tania Maria Ampessan Fochesato / São Marcos

Tiago Zaffari / Passo Fundo

Vinicus Righi / Santana do Livramento

AGAS JoVem

Presidente

Luiz Antônio Pereira / Viamão

Vice-presidente

Roberta Cristine Barreto / Eldorado do Sul

Diretores

Arthur Bolacell / Porto Alegre

Bárbara Scherer Busatto / Gravataí

Bruno Delazari Lang / Porto Alegre

Denise Paolazzi / Gravataí

Guilherme Viezzer / Canoas

Lucas Ortiz / Porto Alegre

Mathias Rolf Schneider / Ivoti

Raquel Schramm Beltrame / Santa Maria

Conselho Superior

Adriana Ribeiro Ortiz / Gravataí

André de Césaro / Esteio

Patrícia Machado / Porto Alegre
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