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emos passado por algumas das transformações mais 
profundas que a humanidade já registrou nos dife-
rentes campos de vida. Quando questionados sobre 
previsões para o futuro e cenários, costumamos brin-
car que “a tendência é não haver tendência”, tal é o 
número de variáveis e imprevisibilidades que podem 
interferir no cotidiano do consumidor e, por conse-
quência, nos rumos da economia e da cadeia do abas-
tecimento. Um dos fatores inesperados mais recen-
tes e que têm sobrepesado nos custos dos produtos é 
a guerra entre Rússia e Ucrânia, que elevou os preços 
de combustíveis e bagunçou mercados como o do 
trigo, de frango e de outros produtos.

Somam-se a isso as constantes altas de preço inci-
dindo sobre itens básicos vendidos em supermercados 
– no mundo, em média, os alimentos subiram muito 
desde o início da pandemia – e a questão cambial, que 
favorece exportações e encarece o custo de vida no 
Brasil. Para completar, o consumidor vem perdendo 
consecutivamente parte de sua renda para outras altas, 
como a de energia elétrica e a de combustíveis, de-
mandando do varejista uma verdadeira ginástica para 
equilibrar custos e acertar na formação de preços e de 
promoções. Mas se este contexto é de incerteza, di-
ficuldade e desconforto, há então uma oportunidade 
para que as empresas mais eficientes se destaquem 
e prosperem. E é justamente aí que entra o trabalho 
da Agas, que diversifica canais e formatos de eventos 
para proporcionar crescimento, negociações e desen-
volvimento para associados e fornecedores.

Após retomarmos os cursos presenciais, estamos 
trabalhando na formatação de eventos com multi-
disciplinaridade, em que possamos ter momentos 
de lazer, negócios e aquisição de conhecimentos. O 
Jantando com a Agas de Santa Maria, de 23 de março, 
ganhou o circuito de negócios; o Ranking Agas será 
realizado pela primeira na casa do comércio gaúcho, 
a belíssima nova sede da Fecomércio-RS, e a Con-
venção Regional de Farroupilha, em junho, integrará 
os participantes à comunidade com atividades turís-
ticas, gastronômicas, de aprendizado e de relações 
comerciais durante três dias. Tudo isso será uma 
preparação para a ExpoAgas 2022, em agosto, onde 
teremos certamente inovações e novos modelos de 
atividades para que este grande encontro do setor su-
permercadista do Cone Sul acompanhe as mudanças 
que as pessoas e o mundo vêm demandando.

Neste momento de turbulência no mercado de 
commodities, de incertezas de preços e de dificuldades 
para os consumidores, é hora de buscarmos a eficiên-
cia, de melhorarmos nossas operações e de fazermos, 
acima de tudo, o básico bem feito. A Agas quer estar 
aliada a todos os seus públicos para contribuir nesta 
construção, propulsando não apenas supermercados, 
mas também indústrias, distribuidores e produto-
res rurais, além de comércios de outros segmentos. 
Quando a economia cresce, o supermercado cres-
ce. Quando o mundo muda, todos os dias o varejo 
muda. Precisamos estar atentos, dispostos a construir 
e unidos. Uma boa leitura!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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María Benjumea, fundadora da South Summit

María Benjumea é presidente e fundadora da Spain 
Startup, empresa que promove e organiza The South 

Summit, iniciativa que celebra o empreendedorismo e a 
inovação e mostra ao mundo o talento das startups. Em 
maio, Porto Alegre recebe a próxima edição do evento e 
a Agas é patrocinadora. Formada em Geografia e História 
e empreendedora desde o começo de sua carreira, ela 

fundou nos anos 1980 o Círculo de Progresso, anos depois 
transformado no Infoempleo (principal site de busca ativa de 
emprego na Espanha). Ela saúda o Brasil por sua aposta na 

criação de “ecossistemas” para o avanço dos negócios. 

Joel Vargas/ Agência AL-RS
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viva voz

para onde
o Mundo eStá indo?

o que o Brasil e porto alegre fizeram para atrair 
o evento the South Summit?

Em primeiro lugar, felicito os supermercados por 
estarem a par de tudo o que está acontecendo em 
termos de inovação para aplicar nas suas operações. 
Estamos felizes com a parceria com a Agas. Pre-
cisamos uns dos outros. Somos uma plataforma 
global de conexão de todos os atores da sociedade, 
sejam eles tradicionais como os supermercados 
– que tem de seguir o ritmo trepidante da evolu-
ção do comércio – aliando-se às novas empresas 
como startups, que estão inovando permanente-
mente de forma ágil. As startups são modelos de 
negócios mais capazes de responder a esse ritmo e 
promover avanços. Por que Brasil e Porto Alegre? 
O Brasil possui um ecossistema muito potente 
em todas as escalas. Já o Rio Grande do Sul é o 
estado mais inovador do Brasil. É muito bom tra-
balhar com vocês. Todos os atores estão alinhados, 
desde os empresários até a representação política 
do governador e do prefeito. Fomos muito bem 
recebidos pela Assembleia Gaúcha também, por 
todos os partidos. Há uma consciência global da 
necessidade de transformação. O que queremos é 
constituir uma plataforma que nos permita atrair 
investimentos e talentos, conectando a Europa e 
Madri com o Brasil e Porto Alegre. 

o que é exatamente esse ecossistema e qual é a 

sua importância?

Quando falo em um ecossistema, ele está forma-
do por todos os atores econômicos envolvidos 
no tecido empresarial. Temos então segmentos 
sólidos e consolidados, que podem ser multina-
cionais, precisando conectar-se com o conheci-
mento e a rapidez proporcionadas pelas empresas 
emergentes, as startups, para responder às neces-
sidades do momento com inovação. As startups 
hoje têm equipes altamente qualificadas identifi-
cando permanentemente quais são as carências a 
serem sanadas. Saliento que inovação não é sem-
pre disrupção. É a resposta mais eficiente ao que 
o mercado necessita. As maiores do mundo atual 
não são disruptivas: nem Facebook, nem Google. 
Já havia similares antes. Mas elas souberam fazê-
lo de outra maneira. A mesma lógica deve fun-
cionar nas empresas menores que precisam ofe-
recer melhores serviços. O ecossistema engloba 
o tecido empresarial ao setor institucional que o 
impulsiona, como as universidades, os hubs, os 
representantes políticos. 

Qual o papel dos governos nesse cenário?

É facilitar o trabalho de todos. Que faça sua parte 
tendo identificado para onde está indo o mundo, 
que as coisas precisam ser de outra maneira, pre-
cisam de mais velocidade, e que percebam como 

“A inovação nem 
sempre significa 
disrupção. É a 
resposta mais 
eficiente ao que 
o seu mercado 
necessita.”
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viva voz

Joel Vargas/ Agência AL-RS

as startups são importantes nesse quadro. Elas são 
negócios com foco em inovação, potencial de es-
calabilidade e globalidade. São muito flexíveis, não 
temem o fracasso, se adaptam a diversas circuns-
tâncias. Cabe ao governo impulsionar essas em-
presas, criando marcos normativos que permitam 
o seu rápido desenvolvimento, facilitando as in-
terconexões de negócios e os investimentos. 

Como as startups estão inovando em setores im-
portantes do varejo?

Na South Summit nasceram algumas startups que 
foram absorvidas por outras companhias, como 
por exemplo Lola Market. Esta é uma startup es-
panhola, um supermercado online especializado 
em produtos frescos (com braços estendidos para 
Romênia e Hungria) que faz entregas em até uma 
hora. Há muitas outras com serviços diferencia-
dos para os setores de alimentação e distribuição. 
É difícil até mesmo de imaginar os mais variados 
tipos existentes.

Quais os segredos dos unicórnios (empresas ava-
liadas em mais de uS$ 1 bilhão) do setor?

Vejo vários fatores que essas startups têm trabalha-
do. Em primeiro lugar, tiveram uma boa ideia. Na 
South Summit nós estimulamos a competição. 
Recebemos 1800 projetos, sendo 75% de outros 
países. O processo de seleção elimina 60% por não 
cumprirem requisitos básicos. Os outros 40% são 
avaliados por uma comissão para chegarmos a 100. 
Os finalistas de todos esses anos de South Summit 
receberam de investimento US$ 8,4 bilhões de 
dólares e nove em cada dez seguem vivos e se de-
senvolvendo. Entre os unicórnios espanhóis, pra-
ticamente todos são finalistas do evento: Globo, 
Cabify, Wallbox. São originais as duas primeiras? 
Não. O que fizeram? Formaram equipes muito 
competentes, souberam fazer adaptações ao mo-
delo de negócio, são valentes e vão adiante quan-
do percebem que tem um bom projeto. Além 
disso, contam com investidores que as acompa-
nham no seu crescimento, que incentivam outras 
companhias a fazerem o mesmo, sem interferir 
na gestão, mas tratando as empresas como se elas 
fossem suas. Essas startups saíram fortalecidas da 
pandemia. Wallbox é um unicórnio espanhol que 
ingressou na Bolsa de Valores Nasdaq e vale, no 
momento, mais de US$ 2,5bi, tendo vencido a 

“O Brasil 
possui um 

ecossistema 
muito potente 

em todas as 
escalas. Já o 

Rio Grande do 
Sul é o estado 
mais inovador 

do Brasil.  
É muito  

bom trabalhar 
com vocês.”
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South Summit em 2017 e iniciado suas atividades 
em 2015. Ela se alia a corporações cujo interesse 
de trabalhar juntos é comum.

por que startups fracassam?

Em primeiro lugar, porque é normal que alguns 
projetos fracassem, em todo setor. Veja bem, você 
pode ter uma ideia espetacular e realizar um ben-
chmarking para perceber a oportunidade, mas en-
contrar um mercado que ainda não está amadu-
recido para o que propõe. Há várias outras razões: 
desconhecimento de como promover o desenvol-
vimento da empresa desse tipo, ser superada pela 
concorrência. Sabemos que 58% das startups fra-
cassam. Mas essa porcentagem se reduz à medida 
que você vai tentando novamente, porque há um 
aprendizado no processo. Quando o empreende-
dor chega à sua quarta startup, as chances de fracas-
sam são de apenas 4%. Aqui aparece uma figura 
chave que me fascina: o empreendedor em série. 

por que o supermercadista deve participar da 
South Summit?

Há muitas razões. Se você já se questiona sobre 
isso, está vendo que a maneira tradicional de to-
car o negócio não é mais suficiente para poder 
desenvolvê-lo. Você já está intuindo que lá vai 
encontrar aliados para que sua empresa funcione 
melhor. Ademais, sabe que encontrará empre-
sários que são ágeis, inovadores, jovens e ávidos 
por trabalhar com você. Por isso incentivo a to-
dos a levarem gente da companhia, para que eles 
também mudem suas cabeças. A South Summit 
abriga projetos muito úteis e quem aparece no 
evento sai de lá pensando de outra forma, sua vi-
são muda. O medo de que achar gente que vai 
“tomar o seu lugar” é superado pela realidade 
de encontrar companheiros de viagem. Haverá 
no local investidores que apostam dinheiro em 
projetos que lhes interessam. Nessa confluência, 
você encontra outros como você e aprende junto. 
Não somos apenas uma conferência, uma feira: 
o que tentamos é que ocorram muitas coisas lá, 
para que o máximo de conexões possíveis sejam 
geradas. Todo conteúdo é feito para ser compar-
tilhado. Na South Summit você encontra res-
postas sobre para onde o mundo está indo. 

Joel Vargas/ Agência AL-RS
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Bistek lança campanha
O Bistek supermercados iniciou em meados de feve-
reiro a maior campanha de sua história. nas compras 
realizadas em qualquer uma das 21 lojas ou pelo site da 
rede, a partir de R$ 20 em compras, o cliente vai acu-
mular selos que darão direito a até 98% de desconto na 
aquisição de facas profissionais e outros utensílios de 
cozinha da marca suíça siGG. Batizada de Apaixonados 
por Selos de Desconto, nome que remete à “febre dos 
selinhos” gerada por esse tipo de ação, a campanha 
ainda vai arrecadar alimentos para 12 ongs de santa 
catarina e Rio Grande do sul. 

FundOpem já sOma R$ 64,2 mi
só no início deste ano, o Fundo Operação empresa 
(Fundopem-Rs) já aprovou nove projetos que somam 
R$ 64,2 milhões em investimentos e preveem 493 
novos postos de trabalho. há ainda outros 97 projetos 
tramitando na secretaria de desenvolvimento econô-
mico (sedec). entre os investimentos confirmados, 
aparecem nove empresas de pequeno, médio e grande 
portes, de diferentes campos da indústria, como 
produtos alimentícios, leites e derivados, vitivinicultura, 
madeira e celulose, químico e petroquímico. 
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Divulgação/Centro de Compras Zaleski

esclaRecimentO sOBRe OvOs
a associação Gaúcha de avicultura (asgav) informa 
que, de acordo com a legislação, somente ovos da 
categoria a podem ser destinados ao consumo in na-
tura. dentro desta categoria os ovos devem ser classi-
ficados por peso de acordo com a Resolução nº 1, de 
09/01/2003, anexo viii: Ovos tipo jumbo (peso mínimo 
de 66g/unidade); Ovos tipo extra (peso entre 60g e 65g 
/unidade); Ovos tipo Grande (peso entre 55g e 59g); 
Ovos tipo médio (entre 50g e 54g); Ovos tipo pequeno 
(entre 45g e 49g), e Ovos tipo industrial (peso abaixo 
de 45g por unidade). isso vale para as campanhas pro-
mocionais de venda.

unidasul: acessO a liBRas nO site
para promover a inclusão de pessoas com deficiência 
auditiva, a unidasul incorporou em seu site a ferramenta 
vlibras, que traduz automaticamente conteúdos digitais, 
como textos, áudios e vídeos, para a língua Brasileira de 
sinais – libras. O recurso está localizado no canto superior 
direito e pode ser acionado com apenas um clique. em 
seguida, é aberta uma pequena janela com uma animação 
que faz a tradução do conteúdo selecionado. no Brasil, 
existem cerca de 10 milhões de deficientes auditivos e, 
com essa iniciativa, além de tornar o site mais inclusivo, a 
unidasul reforça o seu compromisso social. 

ReinauGuRaçãO dO Zaleski
em fevereiro, o centro de compras Zaleski completou 
38 anos com a ampliação de sua filial em horizontina. O 
espaço reformado recupera perdas do incêndio ocorrido 
em setembro do ano passado. O Zaleskão, como é co-
nhecido, tem agora novo layout, com a loja mais ampla, 
aumento de espaço de venda de 1,8 mil m² para 2,3 mil 
m², incluindo atacado e novos expositores, caixas de 
autoatendimento e 
seção de produtos a 
granel. O momento 
marca a retomada 
dos negócios da fa-
mília, com renovação 
na sucessão adminis-
trativa: selene e valdir 
estão repassando 
gradativamente a ges-
tão aos filhos cássio, 
julia e eduardo. 

20ª lOja dO stOk centeR
a rede comercial Zaffari marcou a inauguração da 20ª 
unidade da bandeira stok center para 22 de março, em 
santa cruz do sul. com uma infraestrutura moderna, 
a nova loja conta com 5,9 mil m² de área de vendas e 
10,7 mil m² de área total. ao todo, são 325 vagas de es-
tacionamento e 34 caixas de atendimento. Os clientes 
podem esperar por mais de 300 itens em oferta e um 
mix completo, com mais de 6 mil produtos. além da 
nova loja, santa cruz do sul também passará a contar 
com o stok Online, o site/app de compras da marca.
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Divulgação/R-Dias

milleR supeRmeRcadOs
OFeRece aula 
no estacionamento em frente a filial do supermercado 
miller da av. independência, em santa cruz do sul, foi 
realizada a 1ª edição da aula de alongamento e fortale-
cimento muscular. a atividade ocorreu na manhã do dia 
23 de fevereiro e foi ministrada pela educadora física 
tatiane Zinn para a comunidade. mais de 35 pessoas 
participaram. a ação é uma iniciativa dos intregrantes da 
comissão interna 
de prevenção de 
acidentes (cipa)  
da empresa. as 
próximas edições 
serão realizadas 
nas outras unida-
des do miller na 
cidade, nos bair-
ros arroio Grande, 
centro e verena.

aGas jOvem: LiVE cOm mulheRes
no dia internacional da mulher (8 de março), o agas 
jovem promoveu a live mulheres no varejo. O bate-papo 
contou com a presença da vice-presidente do agas 
jovem e diretora do codebal supermercados, Roberta 
Barreto, a diretora de mar-
keting do Beltrame super-
mercados, Raquel Beltrame, 
e Fernanda dalben, diretora 
de marketing da Rede 
dalben supermercados, de 
campinas (sp). elas compar-
tilharam histórias de prota-
gonismo feminino no setor. 
Respondendo a perguntas 
de Roberta e Raquel, Fer-
nanda contou sua trajetória 
desde pequena na loja da 
família, por incentivo dos 
pais. destacou que uma das 
tendências é apostar em no-
vas experiências de compra 
na forma de serviços.

a nOva ORdem dO vaRejO
a consultoria de mercado R-dias se aliou à agas e outras 
associações estaduais para promover o webinar A nova 
ordem do varejo, no dia 8 de março. na oportunidade, 
o ceO alexandre Ribeiro abordou estratégias de gestão 
para lidar com a perda do poder de compras das famílias 
em 21%, registrada nos últimos três anos. algumas dicas 
do especialista: revisar o formato de loja, verificar se as 
lojas podem operar sem depósito (com entregas diárias) 
e melhoras nas estratégias de precificação. Os atacarejos 
seguem crescendo em momento de aperto econômico. 
“O supermercadista precisa buscar ser o mais simples 
possível desde que se tenha aumentado nível de gestão 
o suficiente para superar seu concorrente”, finalizou.

Elisa C. Trinks/Divulgação

Reprodução

cResce cOnsumO das 
classes c e d nO estadO
O consumo das classes c e d no Rio Grande do sul 
apresentou crescimento de 29% em dezembro em com-
paração com novembro, segundo a pesquisa de hábitos 
de consumo da superdigital, fintech do Grupo santander. 
de acordo com os dados, os supermercados tiveram a 
terceira maior alta (26%), atrás das lojas de roupas (39%) 
e redes online (26%), ficando à frente de hotéis e mo-
téis (24%), combustíveis (14%), automóveis e veículos 
(14%), restaurantes (11%), drogarias e farmácias (10%) 
e transportes (10%). O levantamento também constatou 
que o principal gasto no orçamento foi no segmento de 
supermercados, responsável por 36% dos valores totais, 
e que o setor teve recuperação de 24% em comparação 
ao período anterior.
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despedidas dO setOR
� O ano de 2022 trouxe perdas imen-
suráveis para o setor supermercadis-
ta nos seus dois primeiros meses. a 
rede comercial Zaffari se despediu 
de sua cofundadora, 
a empresária 
Clelci Camozatto Zaffari. 
clelci faleceu aos 81 
anos após uma jornada 
bem-sucedida, sendo fundadora do 
primeiro shopping de passo Fundo, 
o Bella cittá shopping center, além 
de exercer vários cargos dentro da 
empresa, incluindo o de diretora-
presidente. agraciada com o prêmio 
mulher supermercadista do carrinho 
agas em 2008, deixa um legado de 
empreendedorismo e coragem para 

ousar e expandir os negócios. 
� em viamão, o supermercado 
Guarapari se despediu 
de sua matriarca, 
Maria Cardoso pereira. 
maria era mãe do diretor 
da agas, manuel pereira, 
e avó do presidente da agas jovem, 
luiz pereira. Fundou o armazém paraí-
so com o marido na década de 70, que 
posteriormente se tornaria o Guarapari, 
ao ser assumido pelos filhos. 
� O supermercado santa Rita, de 
porto alegre, se despe-
diu de uma de suas 
fundadoras, a empre-
sária Danilatiziani. ela 
fundou, juntamente de 

seu irmão, danilo, e sua mãe, italina, 
o estabelecimento que completará 50 
anos. Os tiziani conquistaram o cari-
nho e a admiração da população por 
estarem sempre dispostos a ajudar a 
comunidade, participando de diversas 
ações sociais na cidade. 
� O setor se despede 
também de 
Avelino Souza. 
O trabalhador de 49 
anos iniciou no setor supermercadista, 
na área de vendas de equipamentos, 
no começo dos anos 2000 e era muito 
admirado por todos, tendo trabalhado 
como representante de diversas em-
presas que atendiam supermercados, 
especialmente no litoral gaúcho.
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à vista

pROGRama Busca 
RecupeRaR impOstO
a Receita estadual iniciou uma nova fase do programa 
de autorregulação do setor supermercadista. O programa 
intensifica ações destinadas a identificar divergências, 
inconsistências e outros eventos que possam gerar 
menor pagamento de impostos. O foco da iniciativa é 
na comercialização de mercadorias por supermercados 
e padarias sem o destaque de icms em documentos 
fiscais que acobertam essas operações. O valor total 
de icms devido calculado é de R$ 18,1 milhões, com 
as divergências sendo constatadas a partir da análise 
de informações nas notas Fiscais de consumidor 
eletrônicas (nFc-e), nas Guias mensais de informação 
e apuração do icms (Gia) e nas escriturações Fiscais 
digitais (eFd).

sucessO de televendas
em aRROiO de sal
presente em arroio do sal há 42 anos, o supermercado 
avenida se reinventou com a pandemia da covid-19 e 
desenvolveu o setor de televendas pelo Whatsapp. atu-
almente, a área emprega três funcionários e atende mais 
de 100 famílias, sendo responsável por 3,6% do fatura-
mento do supermercado. em uma pesquisa realizada com 
os clientes, 
em outubro 
de 2021, a 
empresa 
constatou 
que as maio-
res vantagens 
do sistema 
para o público 
eram a pra-
ticidade e a 
qualidade do 
atendimento, 
sendo o foco 
da rede a 
dedicação em 
manter esse 
nível e a cons-
tante análise 
de dados.

E-book de Receitas dO Rissul
a rede supperRissul lançou, no final de janeiro, 
o e-book Hora da Receita. contendo todas as 
receitas produzidas em 2021, o livro digital é 
uma oportunidade para que os clientes da marca 
possam se aventurar na cozinha, e está disponível 
online de forma gratuita. O documento conta com 
15 receitas divididas em três categorias: lanches e 
petiscos, pratos e acompanhamentos e sobreme-
sas. todas as receitas presentes no livro possuem, 
além da lista de ingredientes e um passo a passo, 
fotos que ilustram o respectivo prato. 

cRescimentO nO cOnsumO 
dOs BRasileiROs
O consumo nos lares Brasileiros encerrou o ano 
de 2021 com alta acumulada de 3,04%, em com-
paração com 2020. Os dados são da associação 
Brasileira de supermercados (abras), que monitora 
mensalmente o consumo das famílias brasileiras. 
Os valores dos indicadores foram deflacionados 
pelo Índice de preços ao consumidor amplo 
(ipca/iBGe) e o monitoramento da abras é realiza-
do através de todos os formatos do setor super-
mercadista, desde hipermercados e e-commerce 
a lojas de vizinhança. a cesta abras mercado, com 
35 produtos de alto consumo nos supermercados, 
encerrou o ano com alta acumulada de 10,32%.

descO lança pROGRama
de BeneFÍciOs
lançado no final de fevereiro, o clube desco 
concede descontos e vantagens exclusivas 
para os clientes que participarem. O programa 
tem como objetivo melhorar a experiência de 
compras e gerar ofertas mais assertivas para os 
clientes, sejam pessoas físicas ou donos de pe-
quenos e médios negócios, seguindo as etapas 
de identificação, segmentação e personalização. 
O cliente realiza o pré-cadastro nas lojas, atra-
vés de um QR-code ou junto ao caixa, e conclui 
através de um link recebido por sms ou no site 
do clube. O cliente deve informar o seu cpF ou 
cnpj na hora da compra para ter o seu descon-
to ou benefício aplicado.

Divulgação/Supermercado Avenida
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campanha aRRecada mais  
de R$ 650 mil
a campanha troco solidário, parceria entre a comer-
cial Zaffari e a stok center, arrecadou R$ 654 mil, em 
2021, entre as 19 lojas do stok center e 10 lojas da 
comercial Zaffari. criada em 2017, a campanha visa a 
auxiliar instituições, como a apae, com a doação do 
troco de clientes que compram nas lojas da rede. Os 
valores arrecadados são repassados para as institui-
ções utilizarem de acordo com suas necessidades, 
seja manutenção de equipamentos, alimentos ou 
reformas, entre outros. cada loja da rede é responsá-
vel por doar para uma instituição, com o total de 29 
entidades atendidas em cidades do Rio Grande do 
sul e santa catarina.

atacadO aBRe em tRamandaÍ
no final de janeiro, a Rede asun inaugurou em traman-
daí mais uma unidade do seu atacado, o asun leve 
mais. O empreendimento chegou ao centro da cidade 
com uma loja de 2,4 mil m² de área total, 15 pdvs 
e 180 vagas de estacionamento. a 38ª loja da rede 
gerou 160 empregos diretos, operando de domingo a 
domingo. com um mix de produtos de 16 mil itens no 
catálogo da loja, o atacado apresenta um mural de 150 
m² pintado à mão pelo artista visual e muralista kelvin 
koubik e outros três painéis de 20 m².

cOnsumO de pROteÍnas veGetais 
a busca crescente pelo bem-estar e a preocupação 
com o planeta estão contribuindo para o desenvolvi-
mento do mercado de proteínas vegetais no Brasil. 
entre os meses de setembro de 2020 e de 2021, os 
itens que compõem a categoria foram consumidos 
por mais de 36 milhões de pessoas. no mesmo 
período, a carne bovina teve redução de quase 2% 
em número de compradores e de 10% em ocasiões 
de consumo. as informações são do painel usage 
Foods & Beverages da kantar, líder em dados, insights 
e consultoria. Os maiores consumidores de proteínas 
vegetais são provenientes das classes aBc (89%) e 
maiores de 35 anos (52%). 

cOnsumO FORa dO laR 
as vendas fora do lar cresceram pelo terceiro 
trimestre consecutivo no quarto trimestre de 2021, 
com aumento de 19%. Os dados são resultados 
do novo relatório Barômetro OFh (Out of home, ou 
fora do lar em tradução livre), realizado pelo instituto 
kantar, que destacou o incremento das categorias 
de bebidas não alcoólicas e lanches. apesar dos 
números positivos, os valores ainda são 10% 
menores do que o registrado no quarto trimestre 
de 2019, em um período pré-pandemia. no Brasil, 
o estudo consumer insights 2021 mostrou que o 
consumo de alimentos e bebidas OOh caiu 7% nos 
últimos três anos, de 47% em 2019 para 40% em 
2021, mesmo atingindo, no final do ano passado, o 
melhor valor desde o segundo trimestre de 2020.

pesQuisa apOnta tendÊncias em Rh
a catho, empresa de tecnologia que age como um 
classificado online de vagas de emprego, realizou uma 
pesquisa com mais de 800 profissionais de todo o Brasil; 
destes, 621 eram exclusivamente de Rh, buscando 
construir um panorama sobre os principais desafios en-
frentados nos últimos anos e as tendências de Recursos 
humanos para 2022. de acordo com os resultados do 
estudo, o maior desafio enfrentado pelos profissionais da 
área foi a atração de novos talentos para as empresas, 
com 63,12% dos entrevistados tendo esta percepção, 
em meio a um mercado competitivo devido à possibili-
dade de trabalho de qualquer lugar. já os cinco principais 
itens que devem guiar as empresas este ano em relação 
ao Rh são a segurança e Bem-estar do trabalhador, 
a Formação de líderes, a cultura Organizacional, os 
programas de avaliação de desempenho e a experiência 
do colaborador. O e-book com resultados da pesquisa da 
catho pode ser acessado gratuitamente.
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GRupO passaRela cheGa a caxias
O Grupo passarela, de santa catarina, deve chegar à 
cidade de caxias do sul no final de abril, com a bandeira 
via atacadista. a rede está com 150 vagas abertas para 
a nova operação e já conta com 11 unidades no sul do 
país. O prédio que vai comportar a loja está em obras e 
vai ocupar um terreno de mais de 15 mil metros quadra-
dos, em caxias do sul. O investimento é na casa de R$ 
40 milhões e o empreendimento contará com 3,4 mil m2 
de área de vendas e mais de 200 vagas de estaciona-
mento. a rede também pretende expandir sua atuação 
para a cidade de santa cruz do sul ainda em 2022.

despesas cOm pEtS cRescem 129%
com o prolongamento da pandemia da covid-19 e a 
busca por alívio da solidão do isolamento, houve um au-
mento no número de adoções de animais de estimação 
entre 2020 e 2021. devido a esse crescimento, os gastos 
com cuidados de pets também registraram aumentos. 
de acordo com o estudo domestic view 2022, realizado 
pelo instituto kantar, esse período registrou um salto de 
129% nos gastos com os pets. 

aBRas: ReuniãO em BRasÍlia
a abras iniciou sua agenda de pautas para 2022 em 
Brasília, com a participação de seu presidente, joão 
Galassi, na reunião semanal da união nacional de enti-
dades de comércios e serviços (unecs). no encontro, 
que contou com a presença do ministro da economia, 
paulo Guedes, foram discutidas questões consideradas 
prioridades para o setor, como a cobrança do diferencial 
de alíquotas do icms, o difal, a prorrogação do pronam-
pe e o projeto de lei para colaboradoras gestantes para 
disciplinar formas de trabalhos à distância.

GueRRa sinaliZa diFiculdades
segundo pesquisa realizada pela Fiergs, o desempenho 
industrial do estado apresentou um crescimento de 
2,2% entre dezembro e janeiro. essa é a sétima ex-
pansão do setor em oito meses, registrando acúmulo 
de 8% de alta no período. O presidente, Gilberto petry, 
ressaltou que o cenário ficou adverso em março, devido 
à invasão da Rússia na ucrânia e que, por conta disso, a 
indústria deve enfrentar dificuldades na cadeia de supri-
mentos, registrando escassez e aumento nos custos de 
insumos e matérias-primas, e pressionando a inflação. 

sáBadO sOlidáRiO em açãO
no dia 12 de março, foi realizada a primeira edição do 
ano do sábado solidário, campanha de arrecadação de 
alimentos da Rede de Banco de alimentos do Rio Gran-
de do sul. a ação ocorreu em onze cidades e contou 
com o apoio da agas e do sindicato das empresas de 
transporte de cargas e logística no estado do Rio Gran-
de do sul (setcergs). as arrecadações ocorreram em 
frente a mais de 100 supermercados participantes, com 
equipes de voluntários, e serão destinadas a 964 entida-
des e famílias atendidas pelos Bancos de alimentos.
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cOsméticOs e tiSSuE em Queda
O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 
registrou queda de 2,8% em vendas no ano de 2021, 
em comparação com 2020, em que havia sido registra-
do desempenho positivo de 8,5%. para a associação 
Brasileira da indústria de higiene pessoal, perfumaria e 
cosméticos (aBihpec), os dados demonstram as dificul-
dades enfrentadas pelo setor. entre os segmentos que 
compõem o ramo, o de higiene pessoal foi o único que 
apresentou bons resultados, com crescimento de 4,7%, 
enquanto os de cosméticos (-15,4%), perfumaria (-2%) e 
tissue (-9,4%) registraram quedas expressivas. 
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TROCA DE EXPERIÊNCIAS
ensar na raiz do problema e no antes, se progra-
mando para eventuais casualidades, é importante 
para reduzir tempo nos processos logísticos.” Este 
foi um dos raciocínios apresentados na conversa 
sobre o tema que ocorreu dia 10 de março du-
rante a segunda edição do Super Talks, iniciativa 
do Agas Jovem que busca discutir questões rele-
vantes para o setor supermercadista. Abordando 
como tema a Logística para Supermercados: gargalos e 
oportunidades, o evento foi transmitido pelo canal 
do YouTube da Agas e contou com o patrocínio 
da Aquafast, do Grupo Telecon, e da Cooperativa 
Languiru, além do apoio da Cervejaria Unsa.

Mediado pelo presidente do Agas Jovem, 
Luiz Pereira, o bate-papo contou com a par-
ticipação do gerente de supply chain do Imec 
Supermercados, Rodrigo Sasso, do gerente 
executivo comercial da Cooperativa Lan-
guiru, Jaime Rückert, e do CEO da Spark 
Intralogística Inteligente, Adio Garda. Cada 
convidado contou um pouco de sua história 
no ramo e de suas experiências relacionadas 
à logística, nas diferentes perspectivas entre 
supermercados e fornecedores.

O momento pelo qual o mundo passa foi pon-
tuado pelos convidados, destacando as incertezas 
advindas desde 2020 e o abalo trazido pela pande-
mia da Covid-19 e, agora também, o impacto da 
guerra entre Rússia e Ucrânia e as possíveis con-
sequências no comércio advindas do confronto. 
Um consenso entre todos os envolvidos no bate-
papo é o da importância das pessoas para se ter 
uma logística eficiente dentro dos supermerca-
dos, e a tendência à automatização, tanto através 
de maquinário quanto das próprias pessoas.

A presença da tecnologia também foi pauta da 
discussão, e o seu papel tem sido cada vez mais im-
portante para o fortalecimento de um supermerca-
do eficiente. O CEO da Spark ressaltou a utilidade 
da adoção de softwares WMS (Warehouse Manage-
ment System, ou Sistema de Gerenciamento de Ar-
mazém) como uma das melhores alternativas para 
resolver problemas comerciais ou fiscais e auxiliar 
na efetividade e na logística dos supermercados. 
Sendo a logística uma das áreas que mais envolve 
gastos e pessoas dentro do varejo, o investimento 
em planejamento e em uma execução eficaz é um 
dos pilares para um negócio bem-sucedido.

“P

A segunda edição do 
Super Talks discutiu 

a importância 
da logística nos 

supermercados e as 
alternativas para 

um processo 
efetivo na área

Reprodução

Patrocínio 
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Doação De viatura para ciDaDe De imigrante
Em janeiro, a empresa de produtos de higiene e limpeza 
Gota Limpa doou uma viatura para a cidade de Imigrante, 
no Vale do Taquari. A doação de uma picape foi realizada 
em parceria com a Metalúrgica Hassmann, para auxiliar 
no fortalecimento da frota do município. A doação foi fei-
ta através do programa PISEG em que empresas contri-
buintes do ICMS podem destinar 5% do seu imposto de-
vido ao aparelhamento da segurança pública no Estado. 
O evento de entrega do veículo contou com autoridades 
locais e representantes das companhias.

ninho lança coleção De livros infantis
A Nestlé e a editora Carochinha lançaram o projeto Kids 
Review. A iniciativa consiste em uma coleção de cinco 
livros infantis que abordam temas como diversidade, 
inclusão e sustentabilidade. O objetivo é mostrar o poder 
que a leitura tem no desenvolvimento das crianças, além 
de estimular o diálogo sobre temas relevantes entre pais 
e filhos. O projeto foi realizado através da Ninhos do Bra-
sil, plataforma de conteúdo da Ninho, e, para adquirir os 
livros, o consumidor deve comprar duas latas de Ninho 
380g ou um sachê de 750g do produto.

frigorífico completa Dois anos em arroio Do meio
A unidade do frigorífico de frango da Cooperativa Dália 
completa dois anos de atividade em Arroio do Meio em 
2022. A unidade avícola pertencente à Divisão Frango de 
Corte concentra a produção de farinha utilizada como 
base para a alimentação dos animais, as unidades de tra-
tamento de água, além do próprio abate dos frangos. A 
unidade vem fazendo adaptações em atividades da plan-
ta para atender exigências e comercializar produtos da 
marca, a fim de mais participação no mercado externo.

oficinas De gastronomia para apenaDas
A Cooperativa Languiru lançou em janeiro o projeto Na 
Cozinha com a Languiru – Estabelecimentos Prisionais, 
que oferece aulas de gastronomia para mulheres que 
cumprem pena no Presídio Estadual Feminino de La-
jeado. A iniciativa promove, através destas oficinas, a 
reintegração social de detentas do presídio. As mulheres 
recebem dicas de receitas e boas práticas no preparo de 
alimentos, sendo os principais ingredientes da Languiru, 
com o curso tendo iniciado em janeiro e seguindo men-
salmente até junho. As aulas são ministradas pela chef 
Christiana Garcia na cozinha industrial do presídio.

giranDo sol recebe visita
A Girando Sol recebeu, em fevereiro, a visita do secre-
tário do Desenvolvimento Econômico do Rio Grande 
do Sul, Edson Brum, em sua sede, em Arroio do Meio. 
A visita serviu para divulgar programas de incentivo ao 
desenvolvimento econômico do estado, especialmen-
te o Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul 
(Fundopem-RS), que a Girando Sol recebe um projeto 
de benefício. 

leandro hamester/coop. languiru

Webinar sobre e-mail marketing e automação
A Dinamize (empresa de tecnologia que oferece plata-
formas com foco na automação de marketing e envios 
de e-mail) promoveu uma live no YouTube no dia 3 de 
fevereiro. Na ocasião, o gerente de contas sênior Daniel 
dos Reis comandou o webinar A Força do e-mail e cases 
de sucesso, mostrando que, conforme dados do estudo 
DemandGen Report, o e-mail marketing é até 40x mais 
eficaz para conquistar novos clientes do que as redes 
sociais. Ele compartilhou cases de empresas que conse-
guem atrair clientes em potencial dessa forma, gerando 
novas vendas. O conteúdo na íntegra está disponível no 
canal da Dinamize. 
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Produtores rurais Podem emitir  
documentos fiscais Por aPP
O aplicativo Nota Fiscal Fácil (NFF) está disponível 
para produtores rurais e, em um primeiro momento, 
vai contemplar os produtores da cadeia produtiva 
de frutas, legumes e verduras (FLV), nas opera-
ções de saídas internas. Gradativamente, o uso do 
aplicativo será expandido para os demais setores 
produtivos, para as operações interestaduais e as 
operações de entrada. Agora, o produtor primário 
que desejar migrar para o novo modelo já pode 
gerar a nota fiscal direto em um celular, emitindo o 
documento por meio dos seus próprios dispositivos 
de forma simples, intuitiva e ágil. 

novo instrumento de conformidade fiscal
A Receita Estadual está implementando o Posto 
Fiscal – Escrita Digital Fiscal. A novidade vai aprimo-
rar o controle do recolhimento adequado do ICMS 
devido por adquirentes na entrada de mercadorias 
no Rio Grande do Sul. Na prática, o PF-EDF exigirá 
informações relacionadas à memória do cálculo do 
débito previsto na legislação, de forma a viabilizar a 
conferência massiva da correta tributação dos itens. 
A empresa adquirente gaúcha deve ter atenção re-
dobrada à condição de seu fornecedor estabelecido 
em outro estado.

escolta: créditos devidos à vigilante
A 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a 
responsabilidade subsidiária de três empresas tomadoras 
de serviço pelo pagamento de créditos trabalhistas devi-
dos a um vigilante que lhes prestava serviços de escolta 
armada. A decisão seguiu a jurisprudência, que não exige 
exclusividade na prestação de serviços para a responsabili-
zação subsidiária, circunstância em que a real empregado-
ra não paga corretamente o devido. Na defesa, as empre-
sas não negaram a prestação de serviço em seu favor, mas 
argumentaram que não deveriam ser responsabilizadas.

transgêneros garantem indenização  
Por danos morais
O ano passado registrou 153 processos abertos por 
discriminação a pessoas transgêneras durante o 
contrato de trabalho. O levantamento é da plataforma 
de jurimetria Data Lawyer, a pedido do jornal Valor 
Econômico. São reclamações que tratam de recusa 
do nome social no trabalho, da proibição do uso de 
banheiro do gênero com o qual se identifica ou mes-
mo de contratações que não chegaram a ser efetiva-
das por preconceito. Na maioria dos casos julgados, 
os magistrados têm determinado o pagamento de 
indenização por danos morais. O valor médio de con-
denação foi de R$ 18 mil. Os processos levantados 
foram movidos, principalmente, por operadores de 
caixa e telemarketing, atendentes e auxiliares.

gustavo souza/oaB-rs

oaB tem novo Presidente
O novo presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia, tomou 
posse no dia 16 de fevereiro, em solenidade no Teatro Dan-
te Barone da Assembleia Legislativa, mesmo local onde há 
15 anos seu irmão Cláudio tomava posse como presidente 
da Ordem gaúcha. Lamachia asseverou que a instituição 
não vai aceitar a redução do horário de atendimento dos 
foros e tribunais. “Precisamos da ampliação e não redução 
do horário. Há um estoque de decisões, audiências, em 
razão da exagerada paralização de 2,5 milhões de proces-
sos físicos. A culpa da morosidade nunca será daquele que 
cumpre prazos”, frisou.

esclarecimento soBre a coBrança da difal
A Receita Estadual esclarece que a cobrança da Dife-
rencial de Alíquota (Difal) nas operações e prestações 
interestaduais destinadas a consumidor final não con-
tribuinte do ICMS localizado no Rio Grande do Sul será 
exigida a partir de 1º de abril. O entendimento considera 
o disposto na Lei Complementar nº 190/22, na Lei Esta-
dual nº 8.820/89, e no Convênio ICMS 235/21. Contudo, 
tal cobrança poderá ser retroativa a 1º de janeiro de 
2022, dependendo de decisão do STF.
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tst aPlica lgPd e condena emPresa 
A Subseção Especializada em Dissídios Individuais do 
TST (SbDI-I/TST) condenou uma empresa por manter 
informações creditícias de potenciais candidatos a vagas 
de trabalho. O caso envolve uma gerenciadora de riscos 
que atuava na área de transporte rodoviário. Ela fazia a 
manutenção de um banco de dados para contratantes. 
Por maioria, a SbDI-I impôs à empresa o dever de absten-
ção ao uso de banco de dados e à busca de informações 
sobre restrições creditícias de candidatos, seus ou de 
terceiros, a partir da vigência da LGPD, sob pena de multa 
de R$ 10 mil por candidato. As decisões das seções es-
pecializadas do TST podem constituir precedentes.

reforma traBalhista em discussão no tst
O ministro Emmanoel Pereira, novo presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), criou um grupo com o objetivo 
de realizar estudos sobre impactos da Reforma Trabalhis-
ta (Lei 13.467/2017) no âmbito da Justiça do Trabalho. O 
grupo terá 30 dias para apresentar a conclusão, e deverá 
se desenvolver, preferencialmente, de forma telepresen-
cial. Segundo disse, a iniciativa tem por objetivo buscar 
uma base empírica para evitar “achismos opinativos” ou 
“contaminação ideológica” na aplicação das leis. 

ir soBre juros no atraso de verBa remuneratória
Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho seguiram 
decisão do STF e decidiram que não incide Imposto de 
Renda sobre juros moratórios devidos pelo pagamento 
em atraso de verbas remuneratórias. A decisão foi tomada 
em juízo de retratação e, com isso, os magistrados nega-
ram provimento a dois recursos da Fazenda Nacional. Em 
2015, o colegiado havia manifestado outro entendimento, 
mas reanalisaram o caso a pedido dos contribuintes, à luz 
da decisão do STF no Tema 808 da repercussão geral. O 
Supremo concluiu que é indevida a cobrança.

guia soBre aumentos aBusivos de Preços
A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) lançou 
em fevereiro uma cartilha para nortear a atuação dos 
agentes públicos acerca de aumentos abusivos de 
preços. Disponível no site da entidade, o documento 
oferece orientações para os agentes dos diferentes 
órgãos de defesa do consumidor, que enfrentam 
dificuldades para caracterizar eventuais abusos em um 
sistema de livre concorrência, no qual o valor de bens 
e serviços é determinado pela oferta e demanda. A 
publicação também destaca a importância da análise 
de indicadores de conjuntura quando o agente público 
precisa tomar uma decisão sobre o assunto.
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armazenagem de mensagens deletadas
Por falta de previsão no Marco Civil da Internet (Lei 
12.965/14), a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) estabeleceu que os provedores de aplicações 
que oferecem serviços de e-mail não têm o dever de 
armazenar as mensagens recebidas ou enviadas pelo 
usuário deletadas de sua conta.No mesmo julgamento, 
o colegiado isentou uma empresa de serviços on-line 
da responsabilidade pelos danos materiais sofridos por 
um usuário que, após ataque de hacker ao seu e-mail, 
perdeu criptomoedas depositadas em uma conta. 

registro sindical no ministério do traBalho
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 
Federal reconheceram que, enquanto não for criado 
por lei o órgão competente para registro sindical (CF, 
artigo 8°, I), cabe ao Ministério do Trabalho fazer esse 
registro. Com isso, o papel ministerial é de receber 
os pedidos de registro sindical e, em observância 
ao referido princípio da unicidade sindical, exigir a 
documentação necessária do interessado e abrir prazo 
para impugnações, se houver. 
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Validação do GTiN
s supermercadistas devem ficar de olho no 
devido cadastramento do Global Trade Item 
Number (GTIN). “Significa ‘número global 
do item comercial’, que é uma chave mundial 
de identificação única e inequívoca, como o 
RG do produto”, explica Alessandra Parisi, 
Community Engagement da GS1 Brasil. A 
partir de julho, a Secretaria do Estado da Fa-
zenda do Rio Grande do Sul (Sefaz-RS) fará 
a validação dessa forma de identificação e do 
banco de dados relacionado ao GTIN, po-
dendo rejeitar notas fiscais que não atendem 
à legislação.

Alessandra explica que o Cadastro Centra-
lizado de GTINs (CGC) da Sefaz contém um 
conjunto reduzido de informações de itens com 

O

Validação começa em julho e 
supermercados podem ter notas rejeitadas 

se não estiverem preparados

código do tipo, integrada ao Cadastro Nacional 
de Produtos da GS1 Brasil – instituição respon-
sável pela administração, outorga de licenças e 
gerenciamento do padrão de identificação de 
produtos GTIN no Brasil.

A obrigatoriedade de preenchimento do 
GTIN nos documentos fiscais existe desde ju-
lho de 2011. Porém, em setembro de 2017, o 
Conselho Nacional de Política Fazendária rea-
lizou ajustes nos SINIEFs 07/05 (que instituiu 
a NF-e) e 19/16 (que estabeleceu a NFC-e). A 

©iStock.com/ Arisa Thepbanchornchai

EntEnda o GtIn

O GTIN é o número que aparece 
abaixo dos códigos de barras, ampla-
mente utilizados no varejo físico para 
identificação de produtos. Sua forma 
mais comum é de 13 dígitos, podendo 
também ser formado por 8, 12 ou 14 
dígitos.
Ao passar o código de barras no leitor 
do ponto de vendas, é o GTIN que é 
lido. No mundo virtual, os canais digi-
tais usam esses identificadores únicos 
para estabelecer a singularidade de 
um produto.
Segundo a Receita Estadual do RS, 
há aproximadamente 60 milhões de 
GTINs cadastrados nas bases de 
dados. No caso de produtos sem esse 
número de identificação, a Nota Técni-
ca 2021.003 orienta para cadastramen-
to, informando na NF-e ou na NFC-e o 
seguinte texto: “Sem GTIN”.   
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partir daí, os donos de marcas devem incluir 
informações sobre os produtos com códigos 
de barra no CCG, que é a base da Sefaz Virtu-
al RS(SVRS).

UtIlIzação do códIGo
O auditor-fiscal Pedro Netto, da Receita 

Estadual do RS, cita que os GTINs são atri-
buídos para qualquer produto que possa ser 
precificado, pedido ou faturado em algum 
ponto de uma cadeia de suprimentos. “São 
de grande aplicação na automação comercial 
da venda ao consumidor final. Assim, contri-
buem para mais agilidade nos caixas de super-
mercados, por meio da leitura do código de 
barras do GTIN, constante nas embalagens 
das mercadorias, que representa o produto e 
sua respectiva marca.”

Essa forma de identificação, segundo ele, 
também facilita às Secretarias de Fazenda a 
verificação do cumprimento das obrigações 
acessórias e principais relativas ao ICMS. 
Abrange toda a cadeia de suprimentos, da in-
dústria até a venda ao consumidor final.  

Para atender à Nota Técnica 2021.003, 
Alessandra orienta os varejistas a realizarem 
ações de saneamento de suas informações de 
cadastro de produtos e alertarem seus forne-
cedores: “Eles devem procurar a GS1 Brasil 
para realizar o cadastro correto de produ-
tos. Pedidos de autorização de uso de NF-e 
ou de NFC-e serão objeto de rejeição, caso 
um GTIN citado na nota fiscal não exista ou 
não esteja em conformidade com as regras do 
CCG, mesmo que o emitente não seja o dono 
da marca”.

cronoGrama E tEstEs
De acordo com a Nota Técnica 2021.003, 

estão vigentes aos contribuintes gaúchos re-
gras mais básicas que verificam se o prefixo 
do código GTIN é válido ou está correto, por 
exemplo. As próximas etapas, previstas para 
julho de 2022 e março de 2023 (veja no qua-
dro), contam com testes para homologação 
dos códigos de identificação do produto, pos-
sibilitando que as empresas possam se adap-
tar às novas regras de validação.

Em cada período, os responsáveis pelo 
cadastro de produtos devem “emitir” NF-e e 
NFC-e no ambiente de testes (homologação) 
das Secretarias de Fazenda. Assim, os sistemas 
emissores de documentos fiscais eletrônicos 
poderão conter as mercadorias comercializa-
das antes que as alterações sejam ativadas em 
produção pela Sefaz-RS.

O auditor-fiscal explica que o documento 
fiscal eletrônico deve estar autorizado, con-
forme regras de validação do ambiente auto-
rizador das Secretarias de Fazenda, para aco-
bertar a circulação de mercadorias, inclusive 
quando destinada a consumidor final.

Ele acredita que equipes ou empresas de 
informática estão preparadas para implemen-
tar as alterações previstas na Nota Técnica 
2021.003. “Quase a totalidade dos supermer-
cadistas gaúchos já possuem em seus sistemas 
emissores de NF-e e NFC-e informações re-
lativas aos códigos GTIN.”

A validação do GTIN e das informa-
ções do Cadastro Centralizador de 
GTINS (CCG) será realizado em duas 
etapas, com datas para teste e pro-
dução de novas regras, descritas a 
seguir.

FASE 1
 Testes:4 de julhode 2022
 Produção:12 de setembro de 2022
 Regras: campos GTIN sem informa-

ção, GTIN inexistente no CCG e GTIN 
da unidade tributável inexistente no 
CCG, além de outras.

FASE 2
 Testes:6 de março de 2023 
 Produção: 12 de junho de 2023 
 Regras: GTIN incompatível com a 

NCM e GTIN incompatível com CEST, 
entre outras.

Fonte: Nota Técnica 2021.003

como sErÁ a ImPlEmEntação
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Prática do dinheiro de volta vem  
crescendo e é oportunidade de aproximar  

clientes dos supermercados

A
GASTOS RECOMPENSADOS

©iStock.com/Ridofranz

possibilidade de receber de volta parte do di-
nheiro investido em compras tem se popula-
rizado entre os consumidores e cada vez mais 
empresas vêm buscando oferecer este serviço. 
Essa é a proposta do cashback. A prática come-
çou nos EUA ainda no século passado e pode 
ser traduzida literalmente como “dinheiro de 
volta”, consistindo em uma empresa propor-
cionando uma porcentagem de retorno ao 
cliente do valor investido em compras e com 
regras que variam de uma companhia para 
outra. No Brasil, a oferta de cashback come-
çou a crescer no início da última década com 
organizações que disponibilizavam cupons e 
ofereciam dinheiro de volta de compras rea-
lizadas em lojas online, e foi alavancada com 

a pandemia da Covid-19, sendo um serviço 
cada vez mais comum ofertado pelo varejo.

Com o longo período de pandemia, hou-
ve um aumento no consumo online e conse-
quentemente na utilização do cashback. A pla-
taforma Cuponomia registrou um aumento 
de três vezes no valor acumulado pelos usu-
ários através desse sistema obtido no primei-
ro semestre de 2020 em comparação com 
o mesmo período de 2021. Segundo dados 
compilados pela equipe de insights do Goo-
gle, a busca por cashback na Black Friday do 
último ano foi 38% maior do que em 2020, 
mostrando o crescimento que a proposta vem 
registrando no mundo inteiro.

Devido ao seu caráter de retorno, o cash-
back pode ir além da devolução literal de di-
nheiro para o consumidor. É possível utilizar 
o serviço através de créditos que podem ser 
acumulados e rendem um prêmio ao cliente 
e há, também, a possibilidade de transformar 
parte do valor gasto em descontos futuros em 
um tipo de produto ou mesmo na loja intei-
ra. A forma de cashback a ser utilizada pela 
empresa irá depender daquilo que funcionar 
melhor para o negócio, é uma oportunidade 
de gerar a fidelização do cliente e, além disso, 
gera mais compras devido ao estímulo pro-
vocado no consumidor para conseguir um 
retorno maior.

OpOrtunidades para Os supermercadOs
O investimento em um sistema de retor-

no para os clientes é uma oportunidade para 
o supermercadista compreender melhor os 
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Busca por cashback 
na Black Friday do 
último ano foi 38% 

maior do
que em 2020

hábitos de consumo de seus consumidores e 
uma forma de fidelizá-los, pois oferece uma 
recompensa para as compras. 

O Supermercado São José, de Camaquã, 
lançou em novembro de 2021 um aplicati-
vo para smartphones que permite aos clientes 
do supermercado recuperar parte do valor 
utilizado em compras realizadas na rede da 
empresa. A proposta de cashback do São José 
é que todas as compras feitas pelos usuários 
retornem 0,5% do valor para esse cliente, po-
dendo ser descontado na hora ou acumulado 
no próprio aplicativo para a utilização em ou-
tro momento. Além disso, o mercado realiza 
ofertas semanais de produtos que dão cash-
back de porcentagens maiores e lança cupons 
de desconto para os clientes dentro do app. 
Desde o seu lançamento, o aplicativo do su-
permercado já conta com 5 mil e 600 down-
loads para o registro de cashback nas cidades 
de Camaquã e Cerro Grande do Sul, onde a 
rede atua.   

Segundo o administrador da rede, Evan-
dro Prass, graças ao aplicativo e à oferta do 
serviço, “é possível medir os dados de con-
sumo dos clientes e ter um canal de comuni-
cação direto com o consumidor, aumentando 

o alcance digital e tendo uma comunicação 
mais assertiva com os clientes”. De acordo 
com Evandro, a utilização do app auxilia na 
realização de promoções personalizadas con-
forme os hábitos de consumo dos clientes e 
a adesão do sistema nas compras já chegou a 
40% na loja matriz da rede. 

Desse modo, a utilização do cashback alia-
da às possibilidades geradas pela tecnologia 
permitem um aumento no volume de dados 
relacionados às compras e dão ao supermer-
cadista uma maior percepção de seus clientes, 
permitindo também um mecanismo de fide-
lização e geração de novos públicos para os 
supermercados.

©iStock.com/weedezign

Vantagens dO cashback  
para supermercadOs

 Estimula os clientes a comprarem 
mais pela possibilidade de retorno.

 Auxilia na medição de dados  
de consumo.

 Ajuda a fidelizar o cliente, criando 
uma experiência positiva.

 Aumento no fluxo de produtos.
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dicas de especialista

fidelização é cada vez mais desafiadora, e os es-
forços das lojas em se tornarem referência na 
mente dos consumidores é ainda maior. Confira 
abaixo cinco dicas para um grande caso de amor 
com a sua marca.

 Contrate jogadores excelentes ou com po-
tencial para se tornarem excelentes. Pessoas fa-
zem a diferença, isso não é nenhuma novidade, 
pois o shopper antes de comprar um produto ao 
entrar no supermercado, está comprando um 
serviço. A venda por meio do relacionamento 
inevitavelmente leva a uma alta produtivida-
de e a grandes lucros. Busque e treine pessoas 
com foco no resultado que a sua empresa está 
buscando. Um colaborador bem treinado é 
um colaborador eficaz.

 Mantenha o foco no cliente: não se limite a 
vender somente produto. Use das ferramentas 
de marketing estratégico, pois usá-las significa 
manter-se em contato com o cliente, sem fi-
car esperando que ele venha à loja. Permita-se 
montar as personas que fazem a carteira dos 
seus clientes, e não se prenda ao que é consi-
derado prática padrão. 

 Se conecte emocionalmente com as pessoas: 
acione os gatilhos emocionais, a emoção cha-

ma a nossa atenção por meio de sentidos, que 
então influenciam nosso processo decisório e 
traz uma lembrança de marca. A onda de posts 
de ofertas, preços baixos, não ajuda a construir 
engajamento de marca.

 Abrace seus clientes: abraçar é uma questão 
de atitude. Por que a cultura do abraço é impor-
tante? Os negócios em geral estão passando por 
grandes mudanças e consequentemente os con-
sumidores também estão passando e clamam por 
serem vistos e acolhidos, não importando a gera-
ção. Abraçar envolve escutar e se preocupar com 
o cliente, estreitar os laços de tal forma que esse 
se torne o “advogado” da sua marca. 

 O fator UAU: como é importante saber o 
que faz sentido para o seu cliente. Você já se per-
guntou o que o seu cliente está levando para casa 
além de produtos? Quantas vezes a sua marca é 
lembrada na mente do consumidor? É lembrada 
a marca ou o produto que está faltando em casa? 
Então, sabendo que o desejo de ser querido é um 
dos anseios humanos mais profundos, faça uma 
pesquisa de satisfação e depois mantenha o re-
lacionamento com esses clientes, será um gran-
de fator UAU. Hoje nesse segmento os clientes 
buscam e pagam mais para quem os percebem.

A

"A fidelização é cada 
vez mais desafiadora, 

e os esforços das 
lojas em se tornarem 
referência na mente 
dos consumidores é 

ainda maior."

ADRIANA PECCIN    
Consultora empresarial, mestre em Gestão de Negócios, 

MBA em Marketing com ênfase em Vendas,  
treinadora de equipes e professora universitária

Não mastigue água e comemore 
resultados do passado! 
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O bOtãO de cOm pra nO cérebrO
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nalisar de forma científi-
ca o processo de uma decisão de compra é o 
propósito do neuromarketing. Os especialistas 
neste ramo esquadrinham o movimento dos 
olhos e medem a frequência cardíaca, entre ou-
tras técnicas, para avaliar a reação orgânica das 
pessoas a uma imagem, uma promoção, um slo-
gan, um ambiente. Essa área do conhecimento 
estuda reações instintivas e comportamentos 
específicos para indicar o caminho em que uma 
ação de vendas terá mais sucesso e será mais 
imediatamente assimilada. É uma ciência de 
tendência ascendente e que já está sendo uti-
lizada por muitas marcas para alcançarem me-
lhores resultados.

Dois de seus maiores divulgadores são os 
neurocientistas Christophe Morin e Patrick Ren-
voise, autores de dois ivros sobre o assunto: Neu-

romarketing – Understanding the “buybutton” in your 
customer brain (Entendendo o “botão de compra” 
no cérebro de seu consumidor) e The Persuasion 
Code (O Código da Persuasão). Na primeira obra, 
eles explicam que decifram a ciência das decisões 
humanas por meio de neurométricas, biométricas 
e psicométricas. A ideia é que o leitor perceba que 
existe um botão de compra dentro do cérebro. 
“No marketing tradicional, pegamos o consumi-
dor tradicional e perguntamos a ele: o que você 
quer? Com base na resposta, elaboramos estraté-
gias de venda. O problema com essa abordagem é 
que o consumidor nem sempre sabe o que quer. 
No neuromarketing, vamos fazer a pergunta no-
vamente, mas não vamos confiar cegamente nas 
respostas. Observaremos suas preferências por 
várias mudanças fisiológicas que ocorrem no seu 
corpo”, conta Renvoise.

a  FOtO de abertura: ©iStock.com/metamorworks
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Técnicas de 
neuromarketing 
são usadas 
para capturar 
atenção do 
consumidor 
e persuadi-lo 
a fazer uma 
compra, 
ajudando 
empresas a 
criar melhores 
produtos e 
serviços

O bOtãO de cOm pra nO cérebrO
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Num mundo em que 70% das decisões de 
compra são tomadas em poucos segundos na 
frente da gôndola e em que 50% das compras fun-
cionam no piloto-automático (dados da Nielsen), 
menos de 40% dos produtos são notados. Nesse 
ambiente, aprimorar a experiência do cliente vira 
questão de sobrevivência. Além disso, qualquer 
um pode em poucos cliques acessar milhares de 
produtos e serviços, comparar preços e resenhas. 

Apelo Aos instintos

Conforme Morin, os seres humanos não têm 
um processo de decisão lógico e linear. Há vie-
ses cognitivos que interferem no percurso. Tendo 
treinado profissionais de mais de 200 companhias 
ao redor do mundo, ele sustenta que muitas das 
estratégias de marketing falham por apelar à par-
te mais racional do cérebro, com lógicas e textos. 
Todo propósito do neuromarketing é ser decodi-
ficado pelo cérebro primal, por meio de gatilhos 
(em geral visuais) que falem diretamente com 
uma urgência, uma necessidade.

Muitas técnicas são usadas para “ler a mente” 
do shopper. Uma delas é a codificação facial, que 
mede a emoção na face com base no movimento 
de seus 60 músculos. Outra é o esquadrinhamen-
to dos olhos (eye tracking) para verificar exatamente 
o que lhes atrai mais numa imagem. A análise de 
voz presta menos atenção nas palavras do que no 
tom da voz. Detectores instalados na pele aufe-
rem a pressão sanguínea e o fluxo elétrico entre os 
dedos. Os especialistas ainda usam eletroencefa-

©iStock.com/ekkasit 

eye tracking mostra 
nas gôndolas, nas 
embalagens e nos 

anúncios os fatores 
que mais atraem a 
atenção dos olhos

logramas para medir correntes no topo do crânio. 
Outra técnica é a ressonância magnética para ve-
rificar o consumo de oxigênio em várias partes do 
cérebro. O objetivo é ver como certos estímulos 
provocam uma resposta: o desejo de compra. 

“O que sabemos sobre o cérebro é que você 
não é um só, é três. O néocortex representa sua 
parte racional. As emoções se processam no siste-
ma límbico. Abaixo dele, está o sistema reptiliano, 
que controla seus instintos”, explicou Renvoise 
numa conferência online. Os neurocientistas des-
cobriram nos últimos anos que o lado instintivo 
tem um impacto maior nas suas decisões, supe-
rando a parte racional ou emocional. O sistema 
reptiliano é mais antigo na evolução humana, seu 
funcionamento é muito mais rápido e, ao mesmo 
tempo, limitado. Ele só trabalha com o tempo 
presente, está sempre ligado, não exige esforço 
para ser acionado (regula sua pressão sanguínea, 
digestão) e, basicamente, é incontrolável.

seis estímulos

Nos livros, Morin e Renvoise demonstram 
que há seis estímulos responsáveis por ativar res-
postas (despercebidamente) no sistema reptiliano. 
O primeiro é o autocentrismo. Os instintos hu-
manos estão sempre priorizando a própria pessoa 
e buscando evitar dor e sofrimento. “As pessoas 
não se interessam tanto pela história de sua com-
panhia. Olhe para o seu site: analisa quantas vezes 
sua mensagem fala em ‘nós’ e quantas vezes fala 
em ‘você’, porque a segunda é uma das palavras 
mais influentes da propaganda”, observa Morin. 
O segundo estímulo é o contraste vantajoso entre 
um antes e um depois. Quando é fácil identificá-
lo, ele acelera a decisão. O terceiro estímulo é a 
tangibilidade, usada para reduzir o esforço cogni-
tivo. A lógica é: seu cliente nunca vai reclamar por 
sua companhia ter tornado a mensagem simples 
para ele entender.

O quarto é enfatizar começo e final com pou-
cos elementos, seja com a tríade “ameaça – pro-
postas – solução”, ou de outra forma. O próximo 
estímulo é o visual, pois o nervo óptico passa pelo 
sistema reptiliano e trabalha em velocidade 50 ve-
zes maior do que o nervo auditivo. O último é 
a emoção. “Não somos máquinas de pensar que 
sentem, somos máquinas de sentir que pensam. 
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As emoções são a cola de sua mensagem, sem a 
qual você não terá resposta”, diz Morin. 

Esses seis estímulos foram configurados pelos 
autores em quatro passos para o marketing de su-
cesso: o primeiro passo é diagnosticar a dor ou a 
ameaça ao cliente. A partir disso, diferenciar sua 
proposta (em não mais do que três benefícios). A 
seguir, a tarefa é demonstrar o ganho com evidên-
cias (histórias, dados, demonstrações). Por fim, 
entregue isso ao cérebro reptiliano com apelo vi-
sual, emocional, intuitivo e memorável.

AtAlhos mentAis

O neuromarketing ajuda a saber como cortar 
caminhos e estimular rapidamente as decisões. 
Não só auxilia o consumidor, mas colabora para 
que as marcas e empresas compreendam como 
elas podem influenciar melhor nas compras dos 
seus consumidores. Trata-se de um mecanismo 
para acelerar a forma como sua mensagem atua 
no inconsciente e no consciente. O princípio é: 
o cérebro está constantemente procurando eco-
nomizar energia. Representando apenas 2% do 
nosso peso corporal, o órgão requer 20% de ener-
gia e 25% de oxigênio para funcionar. Assim, pou-
par energia é mais do que um fim prático, é uma 
questão de sobrevivência.

O ser humano precisa processar informações 
o tempo todo, como a visão, audição, temperatu-
ra, pressão, aromas, sabores, estímulos internos, 
tanto fisiológicos (fome, sede, fadiga) e psicoló-
gicos (humor, sentimentos e pensamentos). Mas 

fazer isso conscientemente seria exaustivo, então 
a mente cria filtros inconscientes que priorizam 
alguns estímulos por vez. Esses atalhos são marca-
dores somáticos, que fomentam decisões rápidas 
baseadas em hábitos ou experiências.

DAr um empurrão

O uso de técnicas de nudging na jornada do 
consumidor age como válvula propulsora nas 
tomadas de decisão e influências no processo 
de compra, tanto em pontos de venda físicos 
quanto nos meios digitais. Segundo a diretora 
de Brand Experience na Gauge, especialista em 
neurociência comportamental e professora do 
Instituto Brasileiro de Neuromarketing, Per-
la Amabile, um nudge (empurrão) é qualquer 
aspecto da arquitetura de escolha que altere o 
comportamento das pessoas de uma maneira 
previsível, sem proibir nenhuma opção ou mo-
dificar significativamente seus incentivos eco-
nômicos. Colocar a fruta no nível dos olhos é 
como dar uma cutucada no comprador e valo-
rizar o eixo a ser destacado. 

Há muitas tecnologias disponíveis para facili-
tar estudos de neuromarketing e deixar tudo mais 
acessível. Câmeras inteligentes, por exemplo, ma-
peiam não apenas perfil de quem passa por algum 
estímulo num ponto de venda, como avaliam a 
atenção, a carga cognitiva e a reação emocional das 
pessoas. “Isso dá um retrato muito mais preciso 
da eficiência de uma embalagem, produto ou co-
municação. Você consegue descobrir se um item 
atrai mais mulheres, homens, jovens, idosos ou 
crianças, o que eles sentem, se é necessário ajustar 
a comunicação para determinado perfil, entre ou-
tras informações sobre a experiência no ponto de 
venda”, explica. 

O digital caminha ao lado de todos esses 
modelos. As ferramentas de eye tracking são usa-
das em plataformas digitais de modo a analisar 
para onde a pupila do usuário se direciona e 
quais pontos da tela despertam sua dilatação, 
indo além da análise de onde o cursor vai pelo 
site. Também é possível usar softwares que ana-
lisam microexpressões do indivíduo, analisan-
do o que deixa a pessoa feliz, tensa, sorridente. 
Tudo colabora para ajustes na página, melhorias 
em vídeos e textos, entre outros insights. 

dúvida do consumidor 
diante da gôndola não 

costuma durar mais do 
que 15 segundos

©iStock.com/cyano66 
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A ciênciA nA estruturAção De lojA

 Relógios e janelas não fazem 
sentido no supermercado. A 
proposta é fazer o consumidor 
não se preocupar com o tempo 
e concentrar-se em percorrer o 
máximo de corredores possíveis. 
Na loja, a temperatura está sempre 
boa, não faz frio nem calor.
 Por que pontas de gôndola são 

importantes? Elas transmitem uma 
ideia de queima de estoque, de 
produto mais barato. 
 Por que colocar checkstands 

nos caixas? Porque é comum as 
pessoas “se presentearen” com 
algum produto de fácil consumo 
ao final da jornada de compras. 

 Por que usar tecnologia para 
agilizar o pagamento? Porque o 
pagamento é uma “dor” do cliente 
e o máximo de atrito deve ser 
eliminado.
 Por que açougue, padaria e 

FLV geralmente ficam ao fundo? 
Porque são grandes atrativos 
e convidam os visitantes a 
instintivamente percorrer os 
corredores, onde podem escolher 
outros itens.  
 Se a maioria das pessoas 

responde a estímulos visuais 
de forma imediata, a iluminação 
compõe elemento importante de 
venda. Nos perecíveis, sua função 

é transmitir frescor. Na adega, 
transmitir elegância e valor. As 
gôndolas localizadas na altura dos 
olhos são pontos privilegiados 
de exposição, são uma “zona 
de conforto”. Produtos ali 
colocados têm chance de venda 
muito maior. Daí esses espaços 
receberem as marcas mais 
rentáveis para o seu negócio. 
 Há uma razão pela qual espe-

cialistas recomendam que seus 
preços sempre acabem em dígito 
7 ou 9. Esses números criam a 
percepção de valor mais barato 
do que preços redondos e tornam 
mais difíceis as comparações.
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GAtilhos sensoriAis

A Mercafacil é uma plataforma de tecnologia 
para auxiliar o varejo a conquistar e reter clientes. 
Atendendo a empresas como Comercial Zaffari, 
Verde Mais e outras, a consultoria aplica técnicas 
de neuromarketing em suas ações. “Precisamos 
entender comportamentos de consumo, saber 
como estimular conversões na ponta. Daí o es-
tudo de artifícios sensoriais, tanto para geração 
de fluxo como para aumentar vendas”, explica o 
gerente de Customer Success, Eric Ansai. “Se o 
supermercado antes era a cara do dono, hoje pre-
cisa ter a cara do cliente, porque o poder está nas 
mãos dele”, reforça Lectícia Santos Chaves, Head 
da área de Customer Success.

A Inteligência Artificial é usada para análise de 
perfis, predição de vendas e criação de gatilhos. “A 
virada principal é criação de valor gerando opor-
tunidades de conexão direta com marca e serviços. 
Estamos tentando levar ao super menor um en-
tendimento que somente o maior detinha. Hoje 
essa inteligência livra o super de brigar sempre por 
desconto”, aponta Ansai. Experiências sensoriais 
têm sido bastante utilizadas. A aromatização da 
padaria aumentou as vendas em 15% num case da 
empresa. A rádio indoor fomenta giro de produtos 
e modera o fluxo de loja com músicas. Quanto 
mais à vontade está o cliente, mais gasta.

A arquitetura de loja também cumpre papel 
importante. A Mercafacil desenha os ambientes 
conforme os perfis de consumidores de cada re-
gião. A partir daí forma mix e categorias que trarão 

aquele que ativa as 
emoções do shopper 
e alivia suas “dores” 

tem mais chances  
de ser lembrado

©iStock.com/minervaStudio 

AtAlhos Decisivos:

Heurísticas são estratégias práticas que 
diminuem o tempo de tomada de deci-
são e permitem que as pessoas funcio-
nem sem parar constantemente para 
pensar em seu próximo curso de ação. 
No varejo, significa apresentar uma 
oportunidade de compra na melhor luz 
possível para que ela ocorra.
 Viés de escassez: divulgações de 

promoções por tempo determinado ou 
só até terminarem os estoques com-
pelem o consumidor a uma compra 
rápida para que a oportunidade não 
seja perdida.
 Viés de adesão: por que sites costu-

mam divulgar listas de mais vendidos? 
Por que a Netflix faz um ranking de 
programas mais assistidos? As pesso-
as tendem a confiar na escolha popular 
e isso facilita a tomada de decisão.
 Viés de ancoragem: qual a melhor 

forma de vender uma garrafa de vinho 
por R$ 100? Experimente colocá-la 
perto de uma de R$ 200. As pessoas 
tendem a confiar muito na primeira in-
formação oferecida ao tomar decisões. 
 Viés de confirmação: muitas marcas 

se aliam aos times de futebol para 
colocar seus emblemas nos produtos. 
O consumidor interessado em reforçar 
suas posições, ideias ou crenças acaba 
levando produtos que as expressam  
ou representam.
 Viés de autoridade: as recomenda-

ções do açougueiro ou do padeiro nor-
malmente são preciosas para a escolha 
dos consumidores, porque esses fun-
cionários “entendem do negócio” e, se 
eles indicam, é porque tem qualidade. 

mais conversão. “Uma das filiais do Verde Mais 
(PR) levou para a frente do PDV os sucos naturais 
que ficavam na parte de bebida fria, além de algu-
mas frutas. Essa loja acabou atraindo pessoas de 
outros bairros”, relata Ansai. 
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Empresários de gigantes do mercado apontam a 
necessidade do varejista em ser flexível e resiliente  

e o fortalecimento das lojas híbridas

A

AdAptAção é bAse  
pArA o sucesso

Divulgação/NRF

edição mais recente da maior feira de vare-
jo do mundo mostrou que a capacidade de 
ser flexível e se adaptar são essenciais para o 
supermercadista no pós-pandemia, além das 
expectativas do crescimento da oferta de lojas 
com modelo híbrido. A National Retail Fede-
ration (NRF) ocorreu entre os dias 16 e 18 de 
janeiro e trouxe a sua primeira edição presen-
cial desde o início da pandemia com uma sé-
rie de protocolos de saúde a fim de garantir o 
máximo de segurança para aqueles que com-
pareceram aos três dias de evento. Em meio 

a adaptações e mudanças de comportamentos 
após dois anos de medidas restritivas, a feira 
trouxe um panorama de como o mercado do 
varejo supermercadista passou por este perí-
odo e os rumos para o futuro.

O presidente do conselho e CEO da Tar-
get, uma das maiores redes de varejo dos Es-
tados Unidos, Brian Cornell, destacou em 
sua apresentação que, apesar das expectativas 
positivas para o ano, muitos desafios ainda 
devem se fazer presentes. Segundo Cornell, 
questões relacionadas à cadeia de suprimen-
tos de produtos e à pandemia continuam 
afetando o mercado, mas é importante se 
mostrar flexível, resiliente e ágil para crescer, 
e essas características são essenciais para se 
tornar um varejista bem-sucedido. As pautas 
sobre diversidade, inclusão, equidade e sus-
tentabilidade também tiveram força nos três 
dias de feira.

Bom relacionamento
As experiências adquiridas nos últimos 

dois anos apresentaram novas perspectivas 
para o varejo em sua estrutura e a relação com 
o consumidor. O CEO da PepsiCo Foods 
North America, Steven Williams, ressaltou 
a importância dos supermercados locais para 
a indústria, especialmente em meio à pande-
mia, tendo exercido o papel de ter o que as 
pessoas precisavam e suprindo necessidades 
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em um contexto atípico. Além disso, a ex-
pansão de lojas com o modelo híbrido en-
tre o espaço físico e o e-commerce promete se 
fortalecer, com o sistema de compra online 
e busca no local se popularizando cada vez 
mais e o e-commerce sendo catapultado pela 
pandemia, sem que as lojas físicas percam 
sua importância.

Williams também explanou sobre o cres-
cimento do consumo de refeições em casa 
e como isso ajudou nas mudanças do com-
portamento do consumidor e é algo que vai 
continuar ainda com a diminuição de restri-
ções pela prática do home office e a flexibili-
zação das formas de trabalho. “Uma das coi-
sas que a empresa está fazendo é aumentar 
a ênfase em comidas frescas. Em segundo 
lugar, a aderência através de programas de 
lealdade, e-commerce, programas de recom-

Um novo jeito de adquirir 
a sua balança chegou!

Somos especialistas em
levar o melhor para você.

Venha conhecer a nossa loja virtual, aproveite
nossas ofertas e condições de pagamento.

portobalancas.com.br

pensa e assim por diante”, comentou Albert 
Sankaran, CEO da rede de supermercados 
Albertsons. Para o supermercadista, enten-
der o que o consumidor quer é fundamen-
tal para que ele mantenha uma relação du-
radoura com o supermercado e, além disso, 

Brian Cornell, 
Presidente do 
Conselho e CEO  
da Target Corp.

Divulgação/NRF
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Steven Williams,  
CEO da PepsiCo Foods 

North America

©iStock.com/weedezign

cinco tendências na relação com clientes e na experiência de equipes

A CEO da multinacional de eletrôni-
cos Best Buy, Corie Barry, destacou 
o impacto da pandemia no varejo, 
especialmente devido ao surgimento 
de variantes da Covid-19, e algumas 
tendências que os varejistas devem 
seguir para que os consumidores se 
sintam confortáveis e se mantenham 
frequentando as lojas:
1. Criar um espaço para que o cliente 
se sinta seguro, especialmente em 
meio à pandemia, mas não limitado a 
isso, de modo que o consumidor este-
ja confortável no ambiente.

2.  Oferecer conveniência para que o 
cliente possa definir suas preferências 
em pegar e buscar os itens nas lojas 
ou através de delivery.
3. Estar confortável com a tecnologia 
pois os consumidores estão cada vez 
mais acostumados com esse meio.
4. O empregado tem um espaço  
de fala maior e está confortável  
para negociar oportunidades com  
os empregadores.
5. A busca por dados e por entender os 
clientes é a base do futuro da indústria 
do varejo mercadista.

os associados devem ser tratados de forma 
empática, pois só é possível preservar uma 
operação varejista tendo funcionários engaja-
dos no estabelecimento.

metaverso
Uma tecnologia que foi pauta de uma sé-

rie de discussões na NRF 2022 e tem gerado 
cada vez mais interesse é o Metaverso. Apesar 
de ainda se saber muito pouco a respeito des-
te mundo digital e suas possibilidades, mui-

tas empresas têm se aventurado e abordaram 
projeções da nova tecnologia para o varejo. A 
ideia do metaverso é da criação de um am-
biente virtual, com a replicação da realidade, 
que poderia ser utilizado para conferências 
e reuniões, atividades de lazer como shows e 
mesmo a simples convivência, tudo dentro 
deste ambiente. A evolução de ferramentas 
como realidade aumentada, hologramas e a 
realidade virtual encaminham o mundo con-
temporâneo para esse meio, que ainda está 
em suas concepções iniciais.

Devido a seu caráter inicial, muitas dis-
cussões a respeito de privacidade e compar-
tilhamento de dados ainda estão sendo feitas 
conforme essa tecnologia é desenvolvida.  
A utilização do metaverso para a realização de 
feiras, eventos ou reuniões é uma das princi-
pais propostas do meio, tornando o ambiente 
virtual algo além de um simples acessório. 
Termos como metacommerce, metashopping e 
metamarketplaces, ligados a essa tecnologia em 
desenvolvimento, permearam a feira e, apesar 
de o mundo virtual proposto pelo metaverso 
ainda estar em seu estágios iniciais de adesão, 
marcas como a Ralph Lauren, Nike e Itaú 
já se aventuram por esse meio, que prome-
te capturar principalmente as novas gerações 
com os avatares personalizados e uma com-
plexidade de itens digitais.
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s compras online estão cada vez mais pre-
sentes no dia a dia das pessoas, sendo res-
ponsável por uma parcela grande e impor-
tante da economia global.

O comércio de produtos online hoje faz 
parte da vida de muitas pessoas e tende a cres-
cer cada vez mais. Segundo uma pesquisa re-
alizada pela Nielsen, as vendas do e-commerce 
brasileiro chegaram a R$ 53,4 bilhões só no 
primeiro semestre de 2021, e cresceram 31% 
em relação ao mesmo período em 2020. Fo-
ram 42 milhões de pessoas comprando pelo e-
commerce, sendo que, desses, 6,2 milhões eram 
novos usuários. 

Devemos lembrar que o e-commerce está 
constantemente em mudança, isso porque o 
consumidor cria novos hábitos a cada dia, es-
colhendo como, quando e onde comprar e os 
negócios e empresas precisam se adaptar para 
atender a essa demanda. As principais carac-
terísticas dessa revolução podem ser percebi-
das nas maneiras cada vez mais próximas de 
contato entre loja e consumidor. Por exem-
plo: meios de comunicação mais diretos, 
vendedores reais sempre online para respon-
der dúvidas ou ajudar com alguma compra e 
até mesmo entregas de produtos mais rápidas 
e personalizadas. 

Todas essas características fazem com que 
o e-commerce seja modificado e esteja ampla-

mente conectado com o cliente, atendendo 
todo tipo de consumidor e dando mais au-
tonomia para ele. Do lado do lojista, hoje 
falamos de e-commerce, livecommerce, social com-
merce, conversationalcommerce, influenciadores 
impulsionando vendas, redes sociais e ma-
rketplace, soluções integradas, experiência do 
cliente, entre várias outras coisas. 

Grandes e-commerces têm áreas específicas 
para analisar o comportamento do usuário, 
movimentos de mercado, navegação e outros 
pontos importantes e que antecipam tendên-
cias. Pequenos e médios empreendedores 
também estão atentos a essas mudanças e gra-
ças as ferramentas disponíveis, a maioria delas 
no modelo SaaS (software como serviço) e a 
proximidade que eles conseguem ter com os 
seus clientes, conseguem competir e se dife-
renciar nesse mercado de vendas online, ga-
nhando cada vez mais relevância. 

A revolução do e-commerce possibilitou, 
e vai continuar possibilitando, que novos 
negócios sejam gerados e que novos em-
preendedores surjam facilitando também a 
jornada empreendedora de cada um deles. 
Utilizando os serviços e tecnologias dispo-
níveis, a barreira de entrada para montar um 
negócio está cada vez mais baixa e a cada ano 
que passa, é possível empreender no mundo 
digital gastando menos. 

A

“O e-commerce está 
constantemente em 

mudança, isso porque o 
consumidor cria novos 

hábitos a cada dia, 
escolhendo como, quando 

e onde comprar e os 
negócios e empresas 

precisam se adaptar para 
atender a essa demanda.”

FernAndO Cirne   
CEO da Locaweb

A Revolução do
E-commErcE 
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EM CRESCIMENTO
CONSTANTE

Supermercado Treviso teve seu início quando 
Luiz Affonso Trevisan deixou de trabalhar no 
armazém da família no bairro Vila Gramado, 
interior de Sobradinho, e começou a atuar na 
empresa de ônibus da sua família. Em 1986, o pai 
de Luiz cedeu uma garagem de 50m² para que o 
filho abrisse a primeira versão do supermercado. 
Inicialmente com três funcionários, Luiz e 
mais dois ajudantes, o mercado começou a 
crescer e em 1992 foi inaugurada a matriz da 
empresa, no centro de Sobradinho, com 360m², 
se expandindo ao longo dos anos e chegando a 
840m² atualmente. 

Além da matriz, o Treviso também possui 
uma filial de 7.200m² de área construída ,for-
mando um complexo na entrada da cidade, 
composto por outras lojas além do supermer-
cado. A sociedade da empresa no presente é 
compartilhada entre Luiz Affonso e seus filhos 
Bruna Luiza, responsável pela administração 
dos mercados, e Luiz Henrique Trevisan, que 
administra as usinas de concreto que também 
fazem parte do Grupo Trevisan. 

O

Supermercado 
Treviso, de 

Sobradinho, iniciou 
em uma garagem 

de 50m² e hoje 
conta com duas 

unidades e  
98 funcionários

Divulgação/Supermercado Treviso

No início, eram vendidos itens de cesta 
básica como feijão a granel, arroz e farinha, além 
de frutas e carnes e embutidos, como linguiças e 
salsichão, feitos diretamente pelo proprietário. 
Os supermercados Treviso contam no momento 
atual com 52 mil itens nas duas lojas e um total 
de 98 funcionários e há 20 anos fazem parte da 
Rede Super, de Santa Maria. Segundo Bruna, a 
associação com a rede “facilita bastante, porque 
aumenta o poder de compra e os preços acabam 
vindo bem melhores”. 

A administradora ressalta que os gran-
des diferenciais do Treviso são “os preços, a 
oferta de estacionamento coberto na filial e 
a grande variedade de produtos, pois ajudam 
a fidelizar os clientes”. Bruna acredita que o 
ano de 2022 será mais desafiador, pois o que 
move a região é a agricultura e a seca traz di-
ficuldades: “Estamos reformulando uma das 
lojas para ficar mais aconchegante e moder-
na e estamos sempre atrás de novidades para 
atender cada vez mais as famílias com humil-
dade, qualidade e preços justos”.





anote aí!

44 REVISTA AGAS

Os aspectos que representam  
o feijão-com-arroz de uma boa  
administração de supermercados 
em seus mais variados tamanhos

GESTÃO 
SUPERMERCADISTA

ExpEriência dO 
cOnsumidOr
um supermercado 

convidativo e que permita 
experiências de compra 
positivas consegue atrair e 
manter clientes. para isso, 
uma ferramenta fundamental 
é o customer relationship 
management (crm), Gestão do 
relacionamento com o cliente 
em português, ferramenta 
que auxilia no processo de 
cadastro de clientes e de 
produtos e ajuda a traçar 
um panorama automatizado 

do fluxo e consumo de um estabelecimento. O crm 
pode ser utilizado para melhorar os processos internos 
do supermercado e entender o comportamento dos 
clientes, permitindo a realização de estratégias efetivas.

cOntrOlE sObrE 
mErcadOria
parte essencial do trabalho de um 

bom gestor supermercadista é ter controle da 
mercadoria do seu empreendimento. realizar 
análises constantes sobre os giros dos produtos, 
o quanto se compra e o quanto realmente se 
vende, se as condições de compra compensam 
nas vendas, são questões básicas para que 
um supermercado se mantenha. ademais, ter 
um sistema efetivo de controle, usufruindo das 
possibilidades que a tecnologia proporciona, 
com cadastros apurados e tendo conhecimento 
sobre flutuações de tributação de produtos 
faz com que o gestor tenha noções reais do 
andamento no seu negócio e evite problemas 
desnecessários.

prEcificaçãO
a boa manutenção de preços pode atrair 
clientes e fazer com que um supermercado 

cresça com sucesso. a utilização do pricing, estratégia 
desenvolvida a partir da análise de informações, cálculos 
e pesquisas para se ter uma oferta de valores atraente e 
vantajosa, possibilita saber o quanto é possível diminuir 
e aumentar os preços dos produtos de modo a atrair 
clientes e não ficar em desvantagem com concorrentes. 
as negociações com fornecedores também podem 
ajudar neste processo, permitindo uma manutenção de 
preços vantajosa para ambos os lados.©
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markEtinG
a utilização das 
ferramentas 

disponibilizadas pela 
tecnologia é um dos 
principais pilares 
para o marketing 
contemporâneo. 
as redes sociais 
se tornaram uma 
plataforma importante 
para a divulgação 
de campanhas, 
promoções e o contato 
entre o cliente e o 
supermercadista. O 
crm também pode 
ser utilizado como um 
aliado nessa relação e 
no marketing digital, 
permitindo comunicação 
direta com os clientes 
por sms e Whatsapp 
e possibilitando o 
agrupamento de clientes 
através de seus hábitos 
de compra, o que pode 
auxiliar em campanhas 
personalizadas.

financEirO
Em relação às finanças de um supermercado, um bom software 
de gestão, de acordo com as necessidades específicas daquele 

empreendimento, pode ser a base para o sucesso. um bom gestor deve ter 
controle sobre as despesas geradas pelo seu supermercado, desde os gastos 
com a equipe a pequenos gastos ocasionais e inesperados. um relatório de 
demonstração do resultado do Exercício (drE) que apresente as principais 
operações da empresa auxilia a manter de forma organizada a boa gestão 
financeira de uma empresa.

rElaçãO cOm Os 
funciOnáriOs
um gestor deve saber agir com os seus 

empregados e a relação formada com eles é 
importante para a construção de um negócio bem 
sucedido, especialmente na atualidade. para o 
especialista Gustavo fauth, “não se deve tratar 
os funcionários de forma genérica, o gestor deve 
reconhecer as particularidades de cada funcionário”. 
É preciso entender que cada membro de sua 
equipe possui necessidades específicas e agir com 
humanidade e respeito com cada um. para que os 
empregados tenham a ambição de se manter ali, é 
fundamental a construção de um plano de carreira, 
de modo que todos se sintam valorizados e almejem 
o crescimento individual e do supermercado.

GEstãO dE pErdas
um sistema integrado de gestão empresarial (Erp, Enterprise 
resource planning) é um bom aliado especialmente para 

supermercadistas de pequeno e médio portes, pois ajuda a manter  
um controle maior de perdas, especialmente aquelas que podem passar 
despercebidas. de acordo com o especialista em gestão de loja, rogério 
machado, “ao se construir 
boas relações com os 
fornecedores, que sejam bem 
estruturadas, é possível evitar 
erros que geram prejuízos 
para qualquer um dos lados, 
como preços diferentes do 
negociado, por exemplo”. 
um supermercado que tem 
monitoramento de todos os 
seus processos consegue 
evitar grandes riscos.

©iStock.com/Minerva Studio 
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MOsMANN

MACARRÃO PARA AS CRIANÇAS
Sem conservantes e em um tamanho projetado para 
as crianças, o macarrão Mini Fusilli Unicórnio é feito 
com beterraba e cenoura preta, enquanto a versão 
Dinossauros conta com espinafre e feijão carioqui-
nha em sua composição. Ambos os produtos vêm 
com uma cartela de adesivos ou tatuagem e 
possuem um QR-Code em suas embalagens que 
ativam um portal interativo.

VINÍCOLA GARIBALDI

RENOvAÇÃO vISUAL
A linha de espumantes Garibaldi vG passou por uma 
reformulação e retorna ao mercado com um novo 
visual, apostando na elegância e na sofisticação. 
Composta por dois espumantes elaborados pelo 
método Charmat longo, o Extra-Brut Branco e o Brut 
Rosé, as bebidas são mais densas e apresentam 
maior cremosidade se comparadas a outros espu-
mantes tradicionais. 

AURORA

DO vIDRO PARA A LATA
O suco de uva integral gaseificado da Au-
rora chega às gôndolas em sua versão em 
lata. O produto, lançado originalmente em 
2019 em emba-
lagens de vidro, 
apresenta agora 
uma versão mais 
leve e prática 
para o consumi-
dor, com uma 
embalagem de 
273ml. O suco 
não possui 
água, açúcar ou 
corantes em sua 
composição.

DOCILE

TRÊS NOvOS SABORES
A bala Creamy é o novo lançamento da empresa gaúcha. 
Com os sabores Morango Supremo, Caramelo Intenso e 
Café Envolvente, a novidade conta com um formato arre-
dondado e um efeito estético raiado, buscando através 
da textura evidenciar ainda mais os sabores. As balas 
estão disponíveis no mercado em pacotes de 100g.

Divulgação/Aurora
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GRAN MONTELLA

PORTFÓLIO EM CRESCIMENTO
A Sbm Alimentos/TB Distribuidora lança três novos 
produtos para a Gran Montella Foods. A linha de azei-
tonas Gran Montella Premium chega com três tipos de 
opções para os consumidores: as azeitonas originais 
inteiras, as sem caroço e as recheadas. A marca busca 
oferecer uma seleção com as melhores olivas.

COCA-COLA FEMsA

CERvEjA ThEREzÓPOLIS  
PASSA A INTEGRAR PORTFÓLIO
A fabricante da Coca-Cola no RS e em outros seis esta-
dos confirmou a compra da marca de cervejas Therezó-
polis. O acordo complementa o leque de cervejas da em-
presa no Brasil. Além do portfólio regular nas embalagens 
de 500ml Gold (Premium Lager), Or Blanc (Witbier), jade 
(IPA), Rubine (Bock), Ebenholz (Dunkel) e Elfenbein (Weis-
sbier), a companhia traz inovações, como a lata 350ml, o 
latão 473ml e a 600ml na embalagem retornável.

MILI

hASTES MAIS FIRMES
A Mili desenvolveu embalagens e sistema de fixação 
novos para renovar sua linha de hastes flexíveis. Atra-
vés do aumento na espessura das hastes, o produto 
agora permite que o algodão das pontas permaneça 
firme sem a utilização de cola. Além disso, as novas 
embalagens trazem a mascote 3D da marca, Emili.

MARILAN

FERMENTAÇÃO NATURAL
A indústria paulista apresenta sua primeira linha de 
biscoitos com fermentação natural. Os biscoitos salga-
dos feitos com 
a massa madre 
possuem mais 
leveza e, por 
conta do méto-
do, ficam com o 
sabor e o aroma 
do pão de forma 
natural. São seis 
itens em versões 
tradicional, água 
e sal e integral 
disponíveis para 
o consumidor.
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Consumo de vinho cresce no país e Rio Grande 
do Sul se destaca como líder nesse ranking, com 
produtos de referência premiados em concursos

BeBida dos deuses
esmo com perspectiva de leve decréscimo nas 
vendas em 2021, o consumo de vinhos vive um 
bom momento no Brasil. O fato é que o ano 
de 2020 potencializou as vendas como nunca, 
como um dos reflexos da pandemia e do isola-
mento social. Segundo a Organização Interna-
cional da Vinha e do Vinho (OIV), o aumento 
foi de 18,4%. Segundo a Ideal Consulting, que 
mede a formação de estoque dos revendedores, 
o crescimento do comércio diretamente para o 
PDV chegou a 31% naquele ano. 

Nos números da OIV, a produção nacional da 
bebida passou de aproximadamente 360 milhões 
de litros para 430 milhões de litros entre o ano 
de 2019 e de 2020. A consequência foi também 
uma alta expressiva no índice de consumo por 
pessoa. Em 2020, o brasileiro bebeu, em média, 

M
2,7 litros de vinho no ano. Em 2019, esse núme-
ro era de 2 litros ao ano por pessoa. A métrica da 
OIV considera como adultos os maiores de 15 
anos. Os gaúchos bebem em média sete litros de 
vinho por ano per capita, estão no topo do ranking 
no Brasil. Depois dos gaúchos, os maiores apre-
ciadores de vinho estão em Brasília (4,6 litros/
ano) e SC (4,2 litros per capita por ano).

O número ainda é bastante baixo compara-
do a países tradicionais no mercado de vinhos. 
Os líderes no consumo per capita continuam 
sendo Portugal (51,9 litros per capita ao ano), 
Itália (46,6 litros) e França (46 litros). Isso sig-
nifica que um português bebe 69 garrafas de 
vinho enquanto um brasileiro consome ape-
nas três. Por isso, especialistas apostam que o 
mercado de vinhos no Brasil ainda tem espaço 
para crescer ainda mais. O vinho representa 
apenas 3,4% das bebidas alcoólicas consumi-
das no país, enquanto a cerveja é responsável 
por 61% do consumo. 

Força gaúcha

O Brasil é um país continental que hoje ela-
bora vinhos em 26 regiões em 10 estados bra-
sileiros. Essa pluralidade de terroirs é única no 
mundo. Neste contexto, o RS se destaca como 
o principal pólo produtor. As cidades da Serra 
(Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, 
Farroupilha, Flores da Cunha), dos Campos de 
Cima da Serra e da Fronteira (Santana do Livra-
mento, Bagé, Dom Pedrito) cultivam cerca de 
31 mil hectares de uvas. As principais variedades 
locais são Isabel, Concord, Bordô, Chardonnay, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, 
Moscato e Riesling.

©iStock.com/Zbynek Pospisil
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O ano de 2021 fechou com um aumento de 
83,25% nas exportações de vinhos brasileiros 
se comparado a 2020. Cerca de 10,8 milhões 
de garrafas saíram do Brasil com destino a 53  
países, com destaque para o Paraguai, Haiti, 
Rússia, China e Estados Unidos. O desempe-
nho mostra um importante avanço, associado 
a boa imagem do vinho brasileiro no mercado 
interno e externo diante de sua qualidade reco-
nhecida por diversos prêmios, além do câmbio 
favorável e de ações em feiras, missões comer-
ciais e eventos promocionais.

Valores nutritiVos

O vinho tinto é uma poderosa arma para au-
mentar a expectativa de vida, e um novo estudo 
oferece notícias ainda melhores para os aprecia-
dores de vinho. Um copo por dia também pode 
reduzir o risco de se desenvolver doenças no fí-
gado e reduzir para metade o risco de cancro da 
próstata, conforme novo estudo realizado nos 
Estados Unidos e dirigido por Janet L. Stanford 
do Fred Hutchinson Cancer Research Center.

A bebida é rica em compostos nutricionais 
importantes para a saúde, os polifenóis. Eles 
promovem ações que podem atuar em diversas 
áreas do nosso corpo, como na menor deposi-
ção de colesterol e placas de gordura nas nossas 
artérias. Além disso, eles atuam na prevenção 
de doenças degenerativas e do coração, da os-
teoporose e do envelhecimento precoce. Com 
sua ação vaso-dilatadora, a iguaria ainda ajuda a 
reduzir a pressão arterial. Tudo isso desde que 
seja ingerida com moderação, ou seja, na dose 
máxima de um copo diário. 

começo da produção

As primeiras videiras do Brasil foram tra-
zidas pela expedição colonizadora de Martim 
Afonso de Souza, em 1532. Brás Cubas, funda-
dor da cidade de Santos, é, reconhecidamente o 
primeiro a cultivar a vinha em nossas terras. No 
Rio Grande do Sul, a videira chegou em 1626, 
trazida pelo jesuíta Roque Gonzáles que plan-
tou variedades europeias em São Nicolau, nos 
Sete Povos das Missões. 

Por volta de 1840, a introdução da variedade 
americana Isabel, por Thomas Master, na ilha 

Luz indireta e gôndolas 
de madeira dão 
charme e sofisticação 
para adega 
supermercadista

dos Marinheiros, foi sucedida de grande suces-
so. Sua resistência e rusticidade fizeram que ela 
se implantasse preferencialmente na região em 
detrimento das cepas viníferas mais frágeis. A 
partir de 1875 desponta o grande surto do cres-
cimento da vitivinicultura gaúcha, graças à che-
gada dos imigrantes italianos. 

A partir de 1970, vinícolas multinacionais, 
como a Moet& Chandon, a Martini & Rossi e 
a Heublein estabeleceram-se na Serra Gaúcha 
trazendo equipamentos de alta tecnologia e téc-
nicas viticulturais modernas. Essas empresas im-
plementaram, também, junto aos agricultores da 
Serra, um programa de estímulo à modificação do 
sistema de plantio, passando da latada à espaldeira.
Essas medidas tiveram como consequência um 
grande salto qualitativo no vinho brasileiro que 
hoje ostenta padrão internacional de qualidade.

preFerências

Segundo a pesquisa, no Brasil, 69% do to-
tal de vinho consumido é nacional, contra 31% 
importado. A alta do dólar foi um dos principais 
fatores que contribuíram para a queda no con-
sumo dos importados, em comparação com o 
ano anterior. Mais de 42% de todos os vinhos 
importados vem do Chile. Seguido por vinhos 
vindos da Argentina e Portugal, com 16% e 15%, 
respectivamente. O estado brasileiro que mais 
importou vinho foi Santa Catarina, com 30%, 
seguido por São Paulo, em segundo, e Espírito 
Santo, em terceiro.
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Vinho tinto é o 
preferido pelos 
consumidores, 

seguido pelo branco 
e pelo tipo rosé

O vinho mais vendido do mundo é o da 
marca Barefoot, dos Estados Unidos. O segun-
do é o chileno Concha y Toro. A marca Gallo, 
também norte-americana, segue na terceira po-
sição.Os Estados Unidos é o país que mais con-
some vinho do mundo. São mais de 33 milhões 
de hectolitros (equivale a 100 litros) por ano, o 
que representa quase 13% do consumo mun-
dial. França e Itália seguem na segunda e terceira 
posições, respectivamente.

A variedade de vinho mais consumido no 
Rio Grande do Sul é o colonial ou de mesa, 
elaborado com variedades híbridas, nos estudos 
da Ideal Consulting. O tipo preferido dos bra-

sileiros é o tinto, seguido do branco e do rosé. 
Malbec, Cabernet Sauvignon e Merlot são os 
tintos preferidos e Chardonnay é a escolha mais 
comum entre os brancos, com Sauvignon Blanc 
e Moscato na sequência. 

Seis em cada dez consumidores de vinhos 
no país têm mais de 35 anos. Além disso, três 
deles utilizam os canais digitais, como portais 
ou lojas on-line para comprar o produto.Os 
brasileiros também são considerados consu-
midores abertos a novas experiências, já que 
mais de 70% estão dispostos a provar novos 
tipos, não ficando presos apenas a uma marca 
ou subtipo de uva.
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 Um levantamento da Associa-
ção Brasileira de Enologia (ABE) 
demonstra que os vinhos brasilei-
ros estão cada vez melhor posi-
cionados mundialmente quando o 
assunto é qualidade, tendo arre-
matado cerca de 4,5 mil medalhas 
em concursos internacionais nos 
últimos 10 anos. 
 Os países que mais consomem vi-

nho, em porcentagem sobre volume 
total, são: Estados Unidos (12,6%), 
França (9,5%) e Itália (9,4%). 
 Na hora de expor o produto na 

gôndola, atenção para algumas 
dicas: use iluminação indireta e 
prateleiras mais escuras, mante-
nha a temperatura do local mais 
amena (até 20°C) e promova o 
cross merchandising com produtos 

que sirvam de acompanhamentos. 
 Cliente gosta de variedade.  

A produção de vinhos no país está 
em plena expansão e aumentou 
bastante no último ano. Entretanto, 
é fundamental que o consumidor 
tenha acesso a vinhos de outros 
países, como vinhos chilenos, ar-
gentinos, franceses, portugueses, 
italianos e espanhóis.
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Momento não é bom para a tomada de empréstimos 
e opções precisam ser avaliadas com cuidado para 

não se tornarem bola de neve no futuro

O
EvitE as dívidas

©iStock.com/Nattakorn Maneerat

endividamento empresarial pode acontecer em 
qualquer empresa, independentemente do porte 
do negócio e segmento. Nem sempre é um pro-
blema, desde que os recursos tomados tenham 
sido para gerar valor ao negócio e não prejuízo. 
Se o objetivo da tomada deempréstimo for cobrir 
o fluxo de caixa negativo, o melhor é identificar 
e tratar o motivo do fluxo estar negativo, pois do 
contrário a ajuda financeira externa será um pa-
liativo que pode virar uma bola de neve. O fato é 
que o excesso de dívidas pode afetar a credibilida-
de do negócio se ocorrer a inadimplência.

Segundo estudo divulgado pelo Estadão em 
maio, por exemplo, a dívida bruta das companhias 
de capital aberto mais que dobrou em dez anos, 
chegando a R$ 1,2 trilhão. Em termos reais (des-
contada a inflação acumulada, de 66,7%), o cres-
cimento do saldo devedor chegou a quase 50%. 

A conta de crédito barato e juros baixos dos anos 
anteriores se transformou em remédio amargo 
nos tempos atuais para muitas companhias. 

Olhe para suas quebras
O consultor empresarial e diretor da Meta 

Assessoria, Vanderlei Goulart, afirma que a de-
cadência financeira decorre fatalmente de falhas 
nos controles internos de fluxo de caixa. “É pre-
ciso acompanhá-lo diariamente e ver claramente 
quais custos e despesas que não estão de acordo 
com o orçado, atacando cada uma delas.” Falta de 
planejamento, gerência ineficiente de estoque e 
outros tipos de problemas podem estar fazendo a 
sua empresa perder dinheiro sem perceber, o que 
também contribui para as dívidas.

“Via de regra, os supermercadistas não têm 
o hábito de controlar suas quebras, e hoje é um 
ralo silencioso, pois faltam parâmetros para gestão 
quando elas não são mensuradas”, ressalta. Nor-
malmente, em um supermercado que não possui 
controle de perdas e quebras (desperdício/roubo/
produto inadequado para venda) pode chegar a 
6% de sua venda nesta rubrica. Segundo Goulart, 
o simples fato de iniciar um controle, mesmo que 
preliminar, pode baixar facilmente o índice para 
4%. “Ou seja, aqui pode estar o sucesso ou o fra-
casso de um supermercado. Pois, quando estamos 
perdendo de 4 a 6%, é certo que precisaremos nos 
recorrer a capital de terceiros para cobrir o caixa, 
recorrendo a empréstimos bancários”, diz.

Outra rubrica a se olhar com lupa é a carga 
tributária, onde há grandes oportunidades de re-
dução de valores. A complexidade desse cálculo 
no segmento supermercadista é imensa e requer 
análise detalhada no cadastro de seus produtos. 
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Desatenção com 
quebras e perdas 

é um sumidouro de 
dinheiro que abre 

portas para dívidas

“Em um supermercado da região central do Es-
tado do Rio Grande do Sul, assumimos a parte 
fiscal e percebemos que um produto estava sen-
do tributado de ICMS na venda enquanto este 
produto era isento do imposto. Pudemos então 
recuperar valores de cinco anos passados, gerando 
uma economia de aproximadamente R$ 800 mil. 
Isso em apenas um produto”, conta.

MOMentO ruiM
A tomada de financiamentos, processo co-

mum para a empresa supermercadista que deseja 
crescer, não passa por bom momento. Hoje em 
dia, com a taxa Selic em 10,75% ao ano, as taxas 
dos financiamentos estão muito altas e o Copom 
deve aumentar em 1% na próxima reunião pre-
vista para abril. No cenário atual, a taxa de juros 
talvez comece a cair somente no segundo semes-

tre de 2022. “Eu não faria nenhum financiamento 
para ampliações neste momento e aguardaria a 
redução da taxa Selic em patamar que estava em 
maio de 2021, de 3,5% ao ano”, aconselha.

Normalmente, em um supermercado saudá-
vel financeiramente, os maiores credores são os 
fornecedores. Esse é o capital de terceiros mais 
barato que o supermercadista possui disponível, 
pois ele pode financiar praticamente todo o es-
toque com os parceiros. Nos casos em que for 
necessário procurar o financiamento bancário, o 
varejista sempre deve fazer uma conta simples: 
qual a sua rentabilidade de última linha e qual a 
taxa de juros que pagará. Se a sua rentabilidade 
for maior do que a taxa, pode pegar o recurso 
com instituições financeiras, pois neste caso con-
seguirá retornar o capital de terceiros (bancos) 
com seu próprio resultado.

©iStock.com/azovsky

CinCO passOs para enfrentar dívidas:

 Descubra as causas do endivida-
mento: identificar exatamente o que 
provocou as dívidas é o começo. 
Faça uma auditoria completa de 
todos os setores da empresa, além 
de analisar o histórico dos meses 
anteriores à dívida. 

 Tenha um plano de redução de 
custos: dependendo de sua situa-
ção, algumas medidas já podem 

dar alívio no prejuízo sem que haja 
demissões ou redução de ofertas.

 Use um software de gestão:a tec-
nologia integra os dados e informa-
ções de todos os setores, possibili-
tando ao gestor acesso facilitado à 
situação financeira da companhia.

 Renegocie o pagamento das 
dívidas: procure realizar um novo 

acordo com seus credores, revendo 
valores, taxas e prazos, de modo 
que você possa manter a operação 
da loja 

 Melhore a gestão tributária: há 
muitas oportunidades de recu-
peração de valores ou corte de 
pagamentos indevidos para quem 
coloca um especialista a lidar com a 
complexa malha tributária brasileira.
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PERFIL DO FORNECEDOR (Gula Alimentos)

INDÚSTRIA COM
TOQUE CASEIRO

Gula Alimentos, de Nova Petrópolis, fornece 
quase 300 SKUs entre pães e salgados congelados 
para supermercados, hotéis e lancherias do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. No ano passado, 
seu crescimento foi de 20% e o ritmo permanece 
acelerado. Um dos segredos do sucesso do negó-
cio é a qualidade dos produtos, sem acréscimo de 
aditivos químicos, com temperos in natura, dando 
um “toque caseiro” à linha industrializada.

A empresa começou em 1996 como uma 
distribuidora de pratos italianos congelados, 
como pizzas, lasanhas e canelones. Dois pe-
quenos caminhões e uma Fiorino davam con-
ta da logística. Em 2003, com a chegada de 
mais sócios, foi dado início à produção de pães 
e salgados. A empresa hoje tem uma sede de 
2,6 mil m² para atender os pedidos de diver-
sos estabelecimentos, além de um depósito na 
cidade de Biguaçu (SC). Ao todo, 160 funcio-
nários são empregados no negócio.

 
PÓS-VENDA CAPRICHADO

“O mercado de pães congelados é muito 
agressivo, por isso temos uma produção 
diversificada, assim não dependemos de um 

segmento só”, explica o proprietário Carlos 
Alberto Casagrande, também conhecido como 
Beto. A esposa dele, nutricionista, cuida das 
receitas. Por isso a preferência por produtos sem 
realçadores de sabor e outros complementos 
químicos. “Quem gosta de comida mais caseira 
percebe este toque”, conta. Os carros-chefes de 
vendas são o pão francês (50% do total), pastéis, 
coxinhas e croquetes. 

Segundo Casagrande, os clientes supermerca-
distas da Gula valorizam três aspectos de seu ser-
viço: a qualidade dos alimentos, a pontualidade nas 
entregas e o pós-venda. “Donos de mercados de 
médio e pequeno portes apreciam o contato pró-
ximo com nossos representantes, com os técnicos 
que ajudam o pessoal da padaria a preparar os ali-
mentos”, diz. Depois do impacto inicial das regras 
impostas na pandemia, a demanda está em alta. 
“Muitas unidades do autosserviço que produziam 
itens semelhantes acabaram optando por comprá-
los prontos e só finalizar na padaria, porque há 
dificuldade em contratar pessoal qualificado”. 20 
caminhões equipados com câmara fria fazem a lo-
gística conforme o volume de vendas, com viagens 
que podem ser diárias ou quinzenais. 

A

Gula Alimentos 
produz pães 
e salgados 

congelados para 
estabelecimentos 

gaúchos e 
catarinenses 

Divulgação/Gula
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Alteração incluída na Lei do Superendividamento 
será alvo de orientações por parte do Procon-RS e 
fiscalizações posteriores cobrarão cumprimento

A

Preço Por unidade 
de medida

informação do preço do produto por unidade 
de medida, além de facilitar o processo decisó-
rio dos consumidores, também pode ser vista 
como uma oportunidade para os fornecedores 
fortalecerem sua relação de confiança com os 
consumidores. A disposição está contida en-
tre os ditames da Lei 14.181/21, a chamada Lei 
do Superendividamento. O Procon-RS está 
organizando um movimento de divulgação 
educativa dessa necessidade, para em seguida 
começar as fiscalizações e cobranças. O prazo 
para a adequação do comércio na capital gaú-

cha terminou em 28 de fevereiro. “A aborda-
gem inicial será de orientação, priorizando os 
produtos com maior circulação no varejo ou 
de maior interesse dos consumidores de baixa 
renda, produtos de higiene doméstica, alimen-
tos e bebidas”, destaca o diretor do Procon de 
Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo.

A nova demanda decorre de alteração do 
Código de Defesa do Consumidor trazida pela 
Lei 14.181/21, cujo inciso XIII do Art. 6º deter-
mina que a informação acerca dos preços dos 
produtos seja por unidade de medida, tal como 
por quilo, por litro, por metro ou por outra 
unidade, conforme o caso. A legislação não traz 
maiores detalhes sobre como implementar a di-
vulgação de preços com unidades de medida.

Os advogados Jacqueline Raffoul, Maria 
Carolina França e Hugo Crema, do escritório 
CMT Advogados, lembram que, pelo Código 
de Defesa do Consumidor, o direito à informa-
ção clara e adequada sobre produtos e serviços 
constitui um direito básico do consumidor. Tal 
exigência se aplica a diversos aspectos da rela-
ção consumerista, tais como qualidade, com-
posição, tributação e riscos apresentados pelo 
produto ou serviço. Ao veicular informação 
clara acerca de produtos e serviços, o fornece-
dor cumpre não apenas com a lei como busca 
preservar a liberdade de escolha. Essa liberdade 
depende da transparência e da confiança proati-
va entre fornecedor e consumidor. 

©iStock.com/sergeyryzhov
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Venda de certos 
produtos necessitará de 
informações adicionais 

por causa de nova lei

Assim, os juristas recomendam que os vare-
jistas e atacadistas busquem se adaptar à previsão 
legal em suas operações. Caso fiscais constatem 
infração ao dispositivo da Lei, o vendedor fica 
sujeito às sanções administrativas previstas no 
Art. 56 do Código de Defesa do Consumidor, 
tais como multa, apreensão e cassação de regis-
tro. “Por outro lado, autoridades públicas devem 
estar atentas ao desenho de políticas públicas ba-
seadas em evidências (no caso, pensar qual forma 
de trazer melhor informação aos consumidores 
do ponto de vista de indutores comportamentais 
e de custo/benefício) conforme apregoado pela 
Lei de Liberdade Econômica e pelos padrões da 
OCDE”, contrapõe a nota dos advogados.

POSIÇÃO DO PROCON-RS
O diretor do Procon-RS, Rainer Grigolo Al-

ves, conta que o órgão tem conversado com di-
versas entidades para chegar a um melhor cami-
nho de cumprimento da lei, o que é sua função. 

“Estamos organizando movimento de divulga-
ção educativa, tanto para o consumidor quanto 
para o lojista e fornecedores, por meio de nosso 
perfil no instagram e pelo site. Ainda não chega-
mos a um consenso pactuado com o Ministério 
Público acerca do assunto, mas alguns Procons 
municipais já iniciaram fiscalizações”, relata.

O braço estadual de defesa do consumidor 
entende que os supermercados não estão obri-
gados a vender os produtos por unidade ou por 
quilo, especialmente se não chegam embalados 
dessa forma por parte dos fornecedores. “Isso, 
todavia, não tem relação com a obrigação que a 
lei impõe de divulgar o preço por unidade, uma 
coisa é diferente da outra. Terá de ser divulgado 
o preço por unidade/quilo, mas não necessaria-
mente se vender dessa maneira”, explica. Evi-
dentemente, isso pode causar algumas dúvidas 
no caso de promoções no estilo “Leve 3 Pague 
2”, mas uma conversa com os setores será aberta 
antes de punições ocorrerem, assegura Alves. 

Divulgação/Procon-ES
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xiste um ditado polinésio que diz o se-
guinte: cuidado, você pode estar em 
cima de uma baleia, mas pescando car-
pas miúdas! A baleia, neste caso, sinaliza 
a abundância de oportunidades, recur-
sos e alternativas necessárias para criar 
transformações positivas. As carpas miú-
das são os problemas do nosso cotidiano, 
seja na vida ou trabalho, que parecem 
impossíveis de resolver e geram muitos 
ressentimentos. Como é possível então 
mudar de mentalidade para colocar o seu 
foco na busca por soluções ao invés de 
se apegar aos problemas? Bom, uma das 
ferramentas mais poderosas para isso é 
a inteligência visual, a capacidade de ver 
além do que todo mundo viu e pensar 
no que ninguém pensou.

Para começar sua jornada, você preci-
sa substituir a pressa pelo senso de urgên-
cia. Muitas pessoas que correm atrás do 
sucesso ficam tão apressadas que acabam 
passando direto pelas “sacadas” que con-
duziriam a ele. Para resolver problemas 
impossíveis, você deve entrar em estado 
de atenção plena e observar as dinâmicas 
e acontecimentos à sua volta. Isso porque 
eles podem guardar grandes respostas 
para as suas aflições. Já pensou na hipóte-
se dos recursos que você precisa estarem 
disponíveis, porém ainda ignorados?

Por último, reveja a sua concepção do 
que é útil ou não. A inteligência visual 
permite a ressignificação e percepção des-
sas alternativas chamadas de “ativos invi-
síveis”. Reflita por um momento sobre a 
quantidade de ativos invisíveis que estão 
à sua espera para serem descobertos para 
criar inovações ou gerar resultados! Foi 
seguindo estes conceitos que, sem dispor 
de dinheiro, assistência médica e nem  
doações, a aposentada brasileira Zilda 
Arns criou um modelo capaz de acabar 
com a mortalidade infantil por desnu-
trição e desidratação. A experiência foi 
replicada com sucesso em comunidades 
carentes de diversos países.

Ela fez isso ao identificar ativos invi-
síveis até então ignorado: casca de ovos, 
sementes de abóbora e folhas de man-
dioca. Estes insumos que iam para o lixo 
foram torrados e triturados para formar 
uma multimistura rica em nutrientes. 
Tudo isso a um custo zero, trabalhando 
apenas com o que já estava disponível. 
Você quer encontrar mais baleias do que 
carpas no seu caminho em direção ao 
sucesso? Então, coloque em prática es-
tas orientações e busque valorizar o seu 
potencial criativo. Lembre-se: você é a 
pessoa mais indicada para descobrir so-
luções para os seus problemas.

E

“Como é possível 
então mudar de 

mentalidade para 
colocar o seu foco na 

busca por soluções 
ao invés de se apegar 

aos problemas?”

AlEx BonifáCio   
Administrador de empresas, palestrante e 
autor do livro Impossível – como descobrir 

oportunidades incríveis para criar transformações 
na vida, nos negócios e no mundo

Você enxerga mais
problemas ou soluções?
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SUPERMERCADO DE VIZINHANÇA
Monarca Supermercado foi fundado em 2009 
por Cristiano Pasinotto. Vindo de uma família 
com um histórico de empreendedores, Cristia-
no alugou uma pequena peça com a esposa e 
começou naquele espaço um minimercado em 
um bairro pequeno da cidade de Erechim. Ini-
cialmente com menos de mil produtos e ven-
dendo apenas itens básicos, o então minimer-
cado foi crescendo e cerca de um ano depois foi 
contratado o primeiro funcionário para auxiliar 
nas vendas e manutenção do espaço. 

Apesar de pequeno, o local foi conquis-
tando clientes e aos poucos o casal conseguiu 
se estabelecer na região, até que em 2016 foi 
construído o supermercado atual com 250 
metros quadrados e 7 mil itens cadastrados 
para venda, possuindo açougue e sete fun-
cionários, além dos dois fundadores. De um 
minimercado que não possuía um sistema 
informatizado, o Monarca passou a ser um 
supermercado em crescimento constante.

Desde 2017, o supermercado faz parte da 
Rede Super Útil, de Passo Fundo, e segun-

O

Monarca 
Supermercado, de 
Erechim, começou 

em uma peça 
alugada e hoje 

possui um espaço 
próprio de 250m²  

e possibilidade  
de expansão

Plus Web Marketing Digital/ Divulgação

do Cristiano, “depois que entrei na rede eu 
só evoluí, tanto como profissional na parte 
supermercadista, como na área empresarial, 
conseguimos mais negociações, ser mais com-
petitivos e a oportunidade de aperfeiçoamento 
na área. Então não me vejo hoje fora da rede”. 
Para o administrador, a priorização da limpeza 
e da disposição de um local organizado para os 
clientes são os principais diferenciais do Mo-
narca, além da construção de uma boa relação 
com os consumidores, algo essencial para um 
supermercado de vizinhança. 

Pasinotto destaca que os resultados para 
2022 no supermercado até o momento são 
animadores e há expectativa de crescimento 
neste ano. Além disso, está em fase inicial um 
projeto de expansão do supermercado com 
a possibilidade da ampliação do espaço para 
700 metros quadrados e, mais avançada, a 
instalação de painéis de energia solar na loja, 
buscando uma constante modernização do 
espaço e tornando o Monarca um ambiente 
mais sustentável.
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Um produto em crescimento acelerado, o chocolate 
possui origens nos Maias e Astecas e seu consumo 

pode trazer benefícios à saúde

Sabor que
ninguém recuSa

produto obtido da mistura de derivados de ca-
cau, massa de cacau, cacau em pó ou manteiga 
de cacau, com outros ingredientes, contendo, 
no mínimo, 25% de sólidos de cacau.” A descri-
ção retirada do regulamento técnico da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
é o que define um dos alimentos mais consu-
midos no Brasil e que é parte do cotidiano do 
brasileiro em suas diferentes composições. Seja 
ao leite, meio-amargo ou combinado com ou-
tra substância, o chocolate possui seu lugar no 
varejo brasileiro e tem crescido nos super e hi-
permercados. Segundo dados divulgados pela 

“O
Associação Brasileira da Indústria de Chocola-
tes, Amendoim e Balas (Abicab), o consumo de 
chocolates no Brasil entre janeiro e setembro de 
2021 foi impulsionado pelo chamado consumo 
dentro de casa, consequência direta da pande-
mia da Covid-19, responsável por 58% do cho-
colate consumido no país. 

O estudo realizado pelo Instituto Kantar e 
divulgado pela Abicab aponta que houve um 
crescimento de 27% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2020, gerando 1,1 bilhão de unida-
des consumidas nessa categoria, além de um 
aumento de 34% no faturamento. Os super e 
hipermercados foram responsáveis por acele-
rar esses valores nas regiões metropolitanas do 
Sul, tendo um acréscimo de 10,2% no interva-
lo de tempo analisado pela pesquisa, mostran-
do a força do setor mercadista para o consumo 
do chocolate. 

O Brasil apresenta um dos maiores mer-
cados de consumo do produto no mundo. De 
acordo com a Euromonitor, empresa de pes-
quisa de mercado, o Brasil é o quinto país que 
mais consome chocolates, atrás apenas de EUA, 
Rússia, Alemanha e Reino Unido no volume 
de vendas no varejo. Na última década, apesar 
do país ter enfrentado uma grande crise econô-
mica, a comercialização do derivado do cacau 
não desacelerou. Um estudo realizado pela Fe-
deração das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) em parceria com a Abicab e com a As-
sociação das Indústrias Processadoras de Cacau 
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(AIPC) apontou, entre 2011 e 2020, aumentos 
na comercialização nas categorias de confeitos 
de chocolate (322%), granulados (208%) e bar-
ras de chocolate de mais de dois quilos (87%). 
Além disso, apesar de manterem estabilidade no 
período analisado, produtos como bombons, 
tabletes e barras de chocolate representam 61% 
do total de vendas do produto. A região Sul se 
destaca no consumo em comparação ao restante 
do país. Segundo o estudo, a região apresenta o 
consumo de 6,8 kg de chocolates por habitantes 
ao ano, quase o dobro da média nacional, de 3,5 
kg/hab/ano, e equivalente ao consumo de eco-
nomias desenvolvidas.

A origem e presençA do 
chocolAte no rio grAnde do sul

A origem do chocolate e, mais precisamente, 
do cacau é incerta, mas é estimada entre 1.500 
a.C e 200 d.C. Os Maias secavam, moíam e mis-
turavam o cacau com água para criar uma bebi-
da. Quando os Astecas conquistaram os povos 
Maias, eles acreditavam que a bebida e o cacau 

eram dádivas divinas, com o cacau sendo usa-
do como moeda. Foi somente com os europeus 
que o chocolate passou a se tornar doce, quando 
Hernán Cortés levou a substância para a Espa-
nha e ela começou a ser misturada com açúcar 
e mel, se popularizando no país. No final do sé-
culo 16, foram criadas as primeiras fábricas de 
chocolate na Espanha e França, produzido com 
cacau e açúcar, até que, em 1870, o chocolateiro 
Daniel Peter resolveu juntar leite à receita e as-
sim surgiu o chocolate ao leite.

No Brasil, a primeira fábrica de chocolates 
do país foi a da Neugebauer, fundada em 1891, 
no Rio Grande do Sul. Desde então, diversas 
outras marcas foram implantadas no Estado e 
no país, e a relação dos gaúchos com o choco-
late se fortaleceu. Segundo o diretor comercial 
da Neugebauer, Sérgio Copetti, mais da me-
tade do volume de chocolates comercializado 
pela empresa é vendida no Rio Grande do Sul. 
A marca é responsável pela segunda maior dis-
tribuição no Estado, de acordo com pesquisa 
do grupo Nielsen. “Prezamos muito por essa 

Doce, amargo, com 
confeitos, passas ou 
amendoim, variedade 
estimula consumo
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Crianças são um dos 
consumidores mais 
ávidos pelo produto

Páscoa estimula 
decorações 

caprichadas e 
turbina venda do 

doce no país
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conheçA os principAis  
tipos de chocolAte

 Ao leite – É o tipo mais comum, tem 
parte da sua “massa de cacau” subs-
tituída por leite em pó. Possui menos 
cacau e é mais calórico que os tipos 
amargos, sendo mais cremoso e doce.
 Meio-Amargo – Possui entre 40 a 

55% da sua composição de cacau, 
complementado por açúcar e mantei-
ga de cacau.
 Amargo – É o chocolate mais escuro 

e o mais natural, costuma ter entre 60 
a 85% de cacau na sua composição 
(podendo ter modelos que chegam a 
100%), tendo menos açúcar e gordu-
ras. É o tipo mais saudável e que pode 
trazer mais benefícios ao consumidor.
 Branco – O chocolate mais calórico 

não possui cacau em sua fórmula. 
É composto em grande parte por 
manteiga de cacau e açúcar. Possui a 
maior concentração de gordura.

relação com o público gaúcho e temos muito 
orgulho da nossa origem. Tanto que, quando 
começamos a projetar nossa expansão fabril, 
permanecemos em solo gaúcho, inaugurando 
em Arroio do Meio nossas novas instalações”, 
ressaltou o diretor.

Com a força do produto na região, tendo 
procura durante todo o ano, alguns períodos do 
ano são conhecidos por alavancarem as vendas 
do doce, que tem nos supermercados e ataca-
dos o seu principal ponto de venda. Além da 
Páscoa, cuja base de consumo é inteiramente 
estruturada no chocolate, datas como o Dia 
dos Namorados, o Dia das Crianças e o Natal 
também são oportunidades de negócio para o 
varejo. Ademais, o inverno costuma registrar 
aumento nas vendas do produto se comparado 
a outras estações do ano.

Benefícios pArA A sAúde

O consumo moderado de chocolate pode 
trazer benefícios para a saúde. O recomen-
dado, entretanto, é a quantia máxima de 30g 
por dia e o chocolate deve ser do tipo com 
pelo menos 70% de cacau em sua compo-
sição, por possuir menos açúcar e manteiga 
de cacau. Segundo a Associação Brasileira de 
Nutrologia, o chocolate meio-amargo pos-
sui propriedades antioxidantes, flavonóides 
e polifenóis, que agem nos vasos sanguíneos 
fazendo com que dilatem com maior facili-
dade, o que ajuda a reduzir a pressão arterial. 
O doce também pode trazer outros benefí-
cios através dos agentes antioxidantes como 
a proteção contra o envelhecimento, doenças 
neurodegenerativas e o controle dos níveis de 
colesterol. Apesar dos benefícios, o chocolate 
não substitui nenhum tratamento médico e 
o consumo deve ser feito com cautela, pois é 
um alimento calórico e que pode trazer con-
sequências se consumido em excesso.
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TalenTos valorizados
falta de mão de obra qualificada é um dos grandes 
desafios dos supermercadistas, que apostam em 
políticas de remuneração e outros benefícios para 
atrair novos talentos e reduzir a rotatividade. Afi-
nal, nada melhor do que ter equipes valorizadas, 
garantindo bom atendimento aos consumidores.

Nos supermercados Guanabara, os 2303 
colaboradores possuem plano de carreira e es-
cala para os diversos cargos e setores da empre-
sa. “Avaliamos responsabilidades, atividades e 
tempo de serviço na função”, afirma o gestor de 
RH, Gustavo Leiva.

A empresa conta com 10 lojas e uma central de 
desossa e carne própria em Rio Grande, São Lou-
renço do Sul e Pelotas. Outro benefício que ajuda 
a reter os funcionários por mais tempo é a pos-

A

Políticas de remuneração podem ir além  
do dissídio de categorias de modo a reter talentos  

e manter satisfação em alta

sibilidade de ganhos extras, independentemente 
do dissídio de cada categoria. “São concedidos 
também aumentos de salário por meritocracia e 
atingimento de metas”, relata o profissional. 

O Guabanara também disponibiliza plano de 
saúde e Programa de Participação de Resultados 
(PPR) para os gestores. Carro, combustível, es-
tadias e participação em treinamentos e feiras são 
outros atrativos disponíveis para executivos. Além 
disso, um programa de trainee valoriza os colabo-
radores “prata da casa”, possibilitando oportuni-
dades de crescimento. “Temos como diferencial 
uma equipe de RH humanizada e participativa 
nas diversas áreas da empresa”, expõe Leiva.

Anualmente, são abertas entre 2 ou 3 opor-
tunidades para promoções internas, como 
cargos de supervisão e gerência. Ao longo do 
programa, os trainees participam de diversas ca-
pacitações de liderança, além de qualificações 
na sua área de atuação. 

Contratações em alta
Na contramão da crise econômica, os super-

mercados tem tido uma grande procura por ali-
mentos e outros itens ao longo da pandemia do 
coronavírus. De acordo com a Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o setor foi o maior empregador do co-
mércio em 2021 e, ainda, o que mais fatura.

Com a volta da circulação dos consumido-
res, por conta do avanço da vacinação contra a 
Covid-19, as contratações no ramo estão em 
alta. Conforme a Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras), de janeiro a maio de 2021 
foram abertas mais de 30 mil vagas de empre-

©iStock.com/JackF
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Trainees dos 
Supermercados 
Guanabara participaram 
de treinamentos sobre 
liderança

go pelo setor. No final do mesmo ano, a CNC 
projetou a criação de mais de 94,2 mil vagas 
para atender o movimento sazonal no país, sen-
do que hiper e supermercados foram responsá-
veis por 80% das oportunidades.

A continuidade desses trabalhadores nas 
lojas, no entanto, não passa só pela efetivação 
das vagas. A retenção de talentos no longo prazo 
depende da forma como cada empresa conduz 
sua gestão de pessoas. João Castilhos, CEO da 
Pros Consultoria em Supermercados, considera 
que um dos grandes entraves passa pela política 
salarial. “Os supermercadistas ainda têm muita 
resistência em dar aumento fora do dissídio, devi-
do ao baixo índice de lucratividade dos negócios. 
Porém, existem várias formas de melhorar os sa-
lários dos colaboradores do setor”, alerta.

mais benefíCios  
Empresas modernas do gênero, segundo Cas-

tilhos, já utilizam a participação dos resultados 
como atrativo. “Em locais com uma gestão mais 
antiga, é mais complicado deste benefício ser 
implantado e colocado em prática, devido à falta 
de conhecimento”, observa. Para o consultor, a 
alta rotatividade de funcionários enfrentada pela 
classe passa por uma defasagem na remuneração. 
“Muitas vezes, vemos ótimos colaboradores saí-
rem para trabalhar em outras empresas do mesmo 

ramo para ganharem apenas R$ 50 a mais em rela-
ção ao valor atual pago”, exemplifica.

Outras vantagens possíveis são: cesta básica, 
planos de saúde – que podem ser descontados até 
metade do valor pago –, benefícios médicos com 
sindicatos locais e salários mais coerentes com 
a realidade. “Sempre seguindo os indicadores 
financeiros de cada loja. Dessa forma, a taxa do  
turnover cai bastante, retendo talentos e tendo uma 
maior produtividade dos colaboradores”, ensina.

novos Cargos
Com a implantação de novos processos no 

setor, Castilhos cita que há sempre novos car-
gos e oportunidades. “Basta o empenho do co-
laborador e a empresa ter um ótimo processo 
de retenção de talentos, cargos e salários.”

Nos Supermercados Guanabara, o gestor de 
RH, Gustavo Leiva, diz que as vagas que estão 
surgindo se concentram, principalmente, na 
área de venda: “Promotores de produtos saudá-
veis, de açougue, de vinhos e de cervejas espe-
ciais, por exemplo.”

Para quem quer conquistar o seu espaço no 
setor ou mesmo uma promoção, é preciso dedi-
cação, proatividade, foco e vontade de aprender. 
“Ter mais produtividade da equipe e maiores re-
sultados no chão de loja são os principais incenti-
vos para os executivos”, lembra o consultor.
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AVENTURA DO RAFTING
Agas Jovem iniciou suas atividades de 2022 
no final de janeiro com uma ida à cidade 
de Três Coroas para praticar rafting. O gru-
po, composto na ocasião por 26 sucessores 
supermercadistas, liderado pelo presidente 
Luiz Pereira, se aventurou no esporte pra-
ticado pela descida de corredeiras e quedas 
d’água em botes infláveis, atividade realizada 
no Brasil Raft Park. Após dois anos de pande-
mia e a dificuldade de realização de atividades 
presenciais, o programa foi uma oportunida-
de para o restabelecimento de vínculos entre 
os membros da Agas Jovem.

De acordo com o presidente do grupo, o 
principal objetivo da realização do rafting era 
“ser um evento em que se pudesse conversar 
entre os membros e se realizar o networking que 
esse tipo de atividade proporciona, permitindo 
um ambiente de troca de ideias sobre cada um 
e sobre o setor supermercadista”. Consideran-
do que cada ano traz desafios diferentes para o 
ramo, a ideia de uma atividade ao ar livre como 
essa partiu da meta de aproximar o contato en-

O

Divulgação/Agas

tre os membros do Agas Jovem para mais um 
ano de atuação.

O grupo também contou com o apoio das 
fornecedoras Extremo Sabor e Extremo Chur-
rasco, Conservas Casagrande, Massas Dicatelli 
e Pantástica, que ofereceram refeições para a 
equipe, incluindo um lançamento da marca de 
panquecas e waffles, e uma troca de experiên-
cias com representantes das empresas, fortale-
cendo o networking entre as equipes envolvidas 
nas atividades. 

Roberta Barreto, do Codebal Supermerca-
dos, de Eldorado do Sul, e vice-presidente do 
Agas Jovem, foi uma das idealizadoras da ati-
vidade e acredita que ter iniciado as atribuições 
do grupo em 2022 com o rafting ajudou a reno-
var as energias de toda a equipe e isso ajudará 
a enfrentar os desafios que surgirem ao longo 
do ano. “Aproximamos o grupo para darmos 
continuidade ao planejamento de cursos, via-
gens e atividades do Agas Jovem, que haviam 
ficado em stand-by devido à pandemia”, declara 
a jovem supermercadista.

Grupo de jovens 
supermercadistas deu 
início às atividades de 
2022 com um programa 
lúdico para fortalecer 
o seu networking e se 
preparar para mais um ano
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VARIEDADE DE OPÇÕES
s cursos livres da Agas são ofertados a partir de 
março, neste ano com modalidades presenciais e 
online. Os temas abordados envolvem diferentes 
setores dos supermercados como atendimento, 
marketing, açougue, padaria e diversos outros. A 
modalidade presencial será realizada na sede da 
Associação, em Porto Alegre, enquanto os cursos 
online ocorrem através da plataforma Zoom. 

As aulas presenciais acontecem às quintas-
feiras, das 9h às 17h30, enquanto os aprendi-
zados online, divididos nas segundas e quar-
tas-feiras, ocorrem entre 13h30 e 15h30, com 
quatro horas de duração cada. As inscrições 
foram abertas em janeiro e continuam ao longo 
do período de oferta de cada capacitação. Se-
gundo o coordenador de Capacitação da Agas, 
Francisco Brust, a associação tem percebido 
que “os supermercados têm se profissionaliza-
do cada vez mais e nos esforçamos para contri-
buir com isso não só com o GES, mas também 
com cursos voltados para o varejo. Queremos 
nos especializar na gestão de supermercados”. 

O cronograma de 2022 tem início no dia 
10 de março, presencialmente, abordando uma 
função relevante que faz parte da comunicação 
visual dos supermercados, com a Formação de 
cartazistas ministrada por Katia Lessa. Na se-
mana seguinte, também de forma presencial, o 
especialista em gestão supermercadista, Gusta-
vo Fauth, é o responsável pela Introdução à gestão 
por categorias e classificação mercadológica no ERP. O 
primeiro curso online, nos dias 4 e 6 de abril, 
tem como foco a Formação de fiscais de caixa, e seu 
instrutor é Salvador Fraga, seguido pelo, tam-
bém online, curso de Como falar em público, sob 
a responsabilidade de Angelita Garcia, nos dias 
11 e 13 de abril. O calendário segue até o mês 
de julho com qualificações para outras áreas nas 
duas possíveis modalidades de ensino.

O investimento nos cursos é de R$ 140 para 
sócios da Agas e R$ 190 para os não sócios. As 
inscrições podem ser feitas no site da entidade 
até a data de cada curso, mais informações pelo 
e-mail cursos@agas.com.br.

O
Os cursos livres de 

2022 serão alternados 
entre as modalidades 
presencial e online e 

trazem diversas opções 
de profissionalização 

para o varejo 
supermercadista
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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

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?

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

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

Junho
02.

com Fabiano Soares

Mix de sucesso para
Padaria e Confeitaria

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

09.
com Evandro Ribeiro

Exposição, decoração e
organização de FLV
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RETORNO ÀS
AULAS PRESENCIAIS

O curso GES 2022 
oferece a possibilidade 
de aulas presenciais e 
online após dois anos 

restritos à modalidade 
à distância, mantendo 
a alta qualidade que é 

marca registrada do GES

pós dois anos de edições completamente onli-
ne, o curso livre de Gestão em Supermercados 
(GES) terá novamente a opção de aulas presen-
ciais. A edição de 2022 do curso realizado pelo 
departamento de capacitação da Agas contará 
com turmas online e o retorno da modalidade 
presencial, em resposta à alta procura, para aque-
les que tiverem esta preferência. As inscrições 
para as novas turmas estão abertas desde janeiro 
para gestores supermercadistas de todo o Brasil 
e podem ser realizadas até o início das aulas. Ao 
longos dos seis meses de curso serão estudadas, 
em seis módulos, as áreas administrativa, jurídi-
ca, financeira, de compras, negociação, marke-
ting, recursos humanos e operação de loja, todas 
ministradas por professores experientes no va-
rejo, além da realização de um Case de Sucesso 
para a finalização da capacitação.

A
Lançado no ano de 2008, o curso teve que 

ser adaptado ao formato online para se adequar 
à realidade trazida pela pandemia da Covid-19 
e teve sucesso nesta nova configuração, conse-
guindo expandir o seu alcance para novas regi-
ões. O principal objetivo da decisão de ofertar as 
duas modalidades de aprendizado foi permitir 
que os alunos possam ter contato com os outros 
colegas supermercadistas na capital, ao mesmo 
tempo que aqueles de outras regiões do país ou 
que simplesmente não consigam atender as aulas 
presencialmente também possam se qualificar 
com o curso que abrange conhecimentos teóri-
cos e práticos importantes para a área.

Apesar de abordarem os mesmos conteúdos 
e possuírem o mesmo método, o modo online e 
o modo presencial terão inícios em momentos 
diferentes. A modalidade da capacitação reali-
zada à distância terá início no dia 22 de março, 
com aulas nas terças e quintas-feiras, das 19h30 
às 20h30, pela plataforma Zoom. Já as aulas pre-
senciais, serão realizadas a partir do dia 5 de abril, 
tendo suas aulas nas terças-feiras, das 8h30 às 
17h30, com um intervalo ao meio-dia.

Sendo a gestão de um supermercado uma 
atribuição complexa e que envolve uma série de 
fatores, a competência de um gestor é algo im-
portante para que haja sucesso em sua atuação. 
Segundo o orientador dos Cases de Sucesso, Sal-
vador Fraga, “o GES, além de capacitar o aluno 
com os conteúdos constantes nos módulos, o 
conduz através da prática necessária para alcan-Di
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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

Inscrições e informações:
(51) 2118.5230
(51) 99902-8785 (WhatsApp)
ges@agas.com.br

     PORTAL AGAS

Patrocínio
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çar a aprovação, constante da construção de um 
Case de Sucesso, onde o aluno é orientado a me-
lhorar, corrigir ou até mesmo implantar um Pro-
cesso Operacional na empresa em que trabalha, 
aplicando aqueles conteúdos vistos nas aulas”. 
Desse modo, a atividade no curso auxilia o alu-
no a conhecer melhor todos os principais ramos 
que abrangem a gestão e o faz testar aquilo que 
estudou no período na sua empresa, buscando 
evoluir ao máximo o seu ambiente de trabalho.

AumentAr o fAturAmento
A diretora do Supermago Supermercados, 

Patrícia Machado, de Porto Alegre, costuma en-
viar ao menos dois funcionários todos os anos 
para cursarem o GES. De acordo com a dire-
tora, “o conteúdo abordado no curso e a troca 
com outros colegas e com os professores sem-
pre vem para agregar e eles ficam motivados, 
aplicando na empresa aquilo que foi adquirido 

no GES”. Para Patrícia, o conhecimento adqui-
rido pelos funcionários é empregado no super-
mercado de diversos modos para que, através 
desses fundamentos, seja possível aumentar 
os faturamentos da loja e a experiência com os 
clientes. “Os funcionários ficam muito satisfei-
tos com a empresa porque sentem que estamos 
investindo neles”, ressalta a diretora.

Fátima Durigon, coordenadora de Recursos 
Humanos da Cotriel, cooperativa de Espumoso 
que conta com 11 supermercados, afirma que o 
GES é um ótimo investimento por trazer muitos 
benefícios na rotina do supermercado, permitin-
do uma troca relevante entre os alunos e professo-
res, e a um custo baixo ao se pensar na qualidade 
que o curso possui para a gestão supermercadista. 
As matrículas do curso podem ser feitas no site da 
Agas e para mais informações é possível entrar em 
contato através do e-mail ges@agas.com.br ou do 
telefone (51) 2118-5200.

 Padaria é setor de 
destaque na atração 

de clientes nos 
supermercados
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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!

AT-N.indd   1 06/11/2020   18:57:44
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pandemia da Covid-19 trouxe desafios talvez 
nunca imaginados. E, com o avançar do seu ar-
refecimento, novos desafios vêm surgindo. Um 
deles impacta diretamente nas relações de con-
sumo: trata-se da alta dos preços dos produtos e 
dos serviços. 

Neste ponto, é de saudar positivamente que 
a entrada em vigência da Lei 14.181/2021 que 
trata do superendividamento do consumidor e 
que aperfeiçoa a disciplina do crédito ao consu-
midor tenha ocorrido em meio a momento tão 
ímpar em nossa história. Não há mercado de 
consumo sem a proteção do elo mais fraco, sem 
o restabelecimento do fiel da balança.

O melhor mercado consumerista é aquele 
que está em equilíbrio e que permite a neces-
sária existência de todas as partes envolvidas. 
Não há figura do fornecedor, sem a figura do 
consumidor e vice-versa. Portanto, evitar o 
superendividamento do consumidor é matéria 
comum a todos. 

Quanto mais conhecimento sobre preço, 
quantidade e produto, mais possibilidade o 
consumidor tem de organizar e planejar sua 
vida financeira. Consequentemente, menos 
tendência de endividar-se a ponto compro-
meter o mínimo existencial e de se afastar do 
mercado de consumo.

O Código de Defesa do consumidor já dis-
ciplina o direito de informação e a facilitação da 

defesa dos direitos do consumidor. Agora, com 
a inserção do inciso XIII no âmbito do art. 6º do 
CDC, este direito vem a ser efetivado de manei-
ra concreta na lei. Dispõe que é direito básico 
do consumidor “a informação acerca dos preços 
dos produtos por unidade de medida, tal como 
por quilo, por litro, por metro ou por outra uni-
dade, conforme o caso”. 

Em momento de alta de preços que veio junto 
com o arrefecimento da pandemia, o consumi-
dor ter plena ciência do preço que está pagando é 
mais uma ferramenta possível na sua prevenção 
ao superendividamento. Afinal, o consumidor 
saberá facilmente se é mais vantajoso adquirir 
determinado produto em embalagem de 1 litro 
ou de 700 ml, se opta por adquirir 1 quilo de 
outro produto ou se antecipa a compra reiterada 
e adquire 5 quilos. 

É de interesse do consumidor em particular, 
de toda a sociedade e do próprio equilíbrio de 
mercado o não superendividamento do consu-
midor. Para tanto, se faz necessária a informação 
clara e precisa por unidade de medida. 

Esta informação não tem o condão de pre-
judicar o marketing, a publicidade, tampouco 
evitar promoções ao estilo “leve dois pague um”. 
Pelo contrário, representa o pleno exercício da 
facilitação da defesa dos direitos do consumidor 
e a efetivação da informação adequada e clara, já 
dispostos no CDC. 

A

“Quanto mais 
conhecimento sobre 

preço, quantidade 
e produto, mais 
possibilidade o 

consumidor tem de 
organizar e planejar 

sua vida financeira.”

RAineR GRiGolo de oliveiRA Alves
diretor do Procon-RS

Aumento de preços e 
endividAmento do consumidor
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número de brasileiros sem acesso à comida sufi-
ciente é maior do que a população do Rio de Janei-
ro. Número nada desprezível, independentemen-
te da ideologia a partir do qual é visto. Dos 116,8 
milhões de pessoas que convivem com algum tido 
de insegurança alimentar, mais de 43 milhões não 
possuem em seu dia o necessário para ingerir, o 
que é classificado como insegurança alimentar 
moderada. Outros 19 milhões (o que daria um RJ 
inteiro) estão passando fome e alcançam o posto 
de insegurança alimentar grave. 

O estudo foi realizado meses atrás pela Rede 
Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (Rede Pessan), formada 
por profissionais de várias áreas que atuam em 
instituições de ensino e pesquisa sediadas em di-
ferentes regiões do Brasil. E ele nos mostra que o 
Brasil não possui um exército de famintos, mas re-
gistra vários exércitos de não consumidores, o que 
é muito preocupante. No RS, essa situação pode 
chegar a 1,3 milhão de indivíduos, que têm acesso 
a somente R$ 89 por mês. Os “aquinhoados” con-
seguem “mais”, R$ 178. Os dados são do próprio 
governo estadual e foram publicados no ano pas-
sado pelo Departamento de Economia e Estatísti-
ca (DEE), que compõe a estrutura da Secretaria de 
Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O Brasil está entre os maiores mercados con-
sumidores do mundo em termos absolutos, mas 
esse gigantismo só está disponível à metade da sua 
população, o que é razoavelmente capaz de man-

ter a roda da economia girando. Isso faz com que 
também seja um dos maiores mercados em poten-
cial de crescimento. 

Garantir renda a essa multidão é injetar na eco-
nomia parcela considerável de recursos e com re-
torno imediato. Projeta-se que cada real investido 
nessa parcela da pirâmide social brasileira é capaz 
de gerar outros três na complexa cadeia produti-
va, com ganhos para o emprego, impostos, lucros, 
menos adoecimento (o que tira a pressão sobe o 
sistema de saúde) e aprendizado de nossas crianças 
(com reflexos diretos no desempenho escolar).

O seu financiamento pode vir de um sistema 
tributário mais justo, do pagamento proporcional 
entre quem possua rendas e ganhos dignos desse 
nome, da redução dos bilhões gastos com renún-
cias fiscais. O fato é que sem renda não há consu-
mo, e a conta é simples demais para ser ignorada.

A concessão de uma renda básica voltada a 
quem se encontra em situação de pobreza ou 
extrema pobreza é uma possibilidade econômica 
aceita em diferentes países, inclusive em alguns 
governados por autoridades liberais, seja por cons-
ciência social ou questões de mercado. Todos per-
dem ao não encarar a fome como inaceitável, um 
problema inadiável. E esse é um debate que preci-
sa ser feito, do poder público à iniciativa privada, 
das organizações de trabalhadores às entidades pa-
tronais. Um debate – com ações concretas - a que 
nos propomos participar.

Caso contrário, durmamos com isso.

O
“O Brasil está 

entre os maiores 
mercados 

consumidores do 
mundo em termos 

absolutos, mas esse 
gigantismo só  

está disponível 
à metade da sua 

população, o que é 
razoavelmente capaz 
de manter a roda da 
economia girando.”

DeputaDO ValDeci OliVeira,  
presidente da Assembleia 

Legislativa do RS

Os váriOs exércitOs de 
nãO cOnsumidOres
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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

Júlia Zaleski Fleck / Horizontina

Leandro Alberto Rheinhermer / Carazinho

Luiz Antônio Oliveira / Alvorada

Luiz Brandão / Santiago

DePARtAmentoS   
Associado / atendimento@agas.com.br

Capacitação / capacitacao@agas.com.br

Comercial / comercial@agas.com.br

Financeiro / financeiro@agas.com.br

Imprensa / imprensa@agas.com.br

Jurídico / juridico@agas.com.br

marketing e eventos / eventos@agas.com.br

Marili Mombach / Montenegro

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



categoria de higiêne pet
O maior faturamento na

TÁ ESPERANDO O QUE
PARA CADASTRAR?

(51) 99158-6264
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