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Ranking Agas 2021 mostrou mais uma vez a força, 
representatividade e capacidade de empregabilidade 
do nosso ramo. Os números da pesquisa, que contou 
com a participação de 226 companhias supermerca-
distas gaúchas, não deixam dúvidas sobre o alcance 
e tamanho do setor, com um faturamento de quase 
R$ 45 bilhões e mais de 120 mil empregos diretos 
em nossas lojas. Mas o que a letra fria dos números 
não mostra, e é imperioso mencionarmos, é a bravu-
ra de todos estes colaboradores, gestores e operado-
res, que estiverem na linha de frente durante toda a 
pandemia, garantindo o abastecimento da população. 
Somos entusiastas dos nossos trabalhadores, verda-
deiros heróis da pandemia junto a profissionais da 
saúde, segurança e logística.

Em 2022, estamos vivendo um momento dife-
rente nas vendas. O consumidor está com seu poder 
aquisitivo reduzido e pressionado não apenas pela 
inflação dos alimentos, como também pelas altas 
de preços em contas do seu dia a dia, como energia 
elétrica e combustíveis. Recentemente, um estudo 
desenvolvido em 33 países mostrou que o brasileiro 
paga em média R$ 12 bilhões em impostos somente 
sobre sua conta de luz, mensalmente. A energia elé-
trica não é tratada como artigo de luxo em nenhum 
país: é covardia ela possuir uma alta tributação.

O diálogo com o poder público é fundamental 
para construirmos as melhores soluções, como no 
caso da Substituição Tributária e da possibilidade de 
sonharmos com um regime optativo à ST. Entretan-

to, o diferimento de alíquotas não reflete nenhuma 
redução de carga tributária, pois apenas transfere 
parte do tributo de um elo da cadeia para outro: o 
supermercado; o que afasta qualquer possiblidade de 
redução dos preços para o consumidor. Nem mesmo 
para combustíveis e energia houve redução: houve 
foi o reestabelecimento das alíquotas regulares, tento 
em vista que nos últimos anos estavam ainda mais 
elevadas. Queremos é um sistema tributário simples, 
eficiente e equânime, do qual não precisemos recor-
rer, a todo o momento, a meios jurídicos para preva-
lecer a decisão de apenas um lado. 

Mas também é hora de celebrarmos os destaques 
do ano passado em nosso segmento, e o evento do 
Ranking Agas 2021 nos oportunizou isso. A histó-
ria do setor supermercadista gaúcho é a história do 
homem e da mulher com a barriga no balcão, do 
comerciante do olho no olho, do fio do bigode, da 
lealdade e responsabilidade, do trabalho e da con-
fiança. A história do nosso setor é a história do Su-
permercador. Por isso, nesta edição entregamos pela 
primeira vez o troféu Supermercador, que reconhece 
a trajetória de personalidades que simbolizam o es-
pírito comerciante que moldou a história do ramo. 
Esperamos todos na ExpoAgas 2022, de 23 a 25 de 
agosto, em um encontro especial para contemplar 
todos os elos da cadeia em um grande centro de qua-
lificação, relacionamento e negócios. Vamos fazer 
juntos a melhor e mais qualificada feira da história. 
Uma ótima leitura!

AntônIO CESA LOnGO Presidente da Agas
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Tali Yankelevich, cineasta

A cineasta paulistana Tali Yankelevich é a diretora do 
documentário Meu Querido Supermercado, que estreou 
nos cinemas em novembro de 2021 e está disponível em 

plataformas como Now, YouTube, Google Play e iTunes. Na 
obra de 80 minutos, ela captura conversas, pensamentos, 

dúvidas e sonhos de funcionários que cotidianamente 
realizam tarefas nesse ramo varejista. Gravado em duas 

unidades do Veran Supermercados (São Paulo/SP), o filme 
já foi exibido em diversos festivais internacionais. Nessa 
entrevista, Tali conta como surgiu a iniciativa e como foi 

trabalhar com o universo supermercadista.

Divulgação/EloCompany
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viva voz

Gôndolas repleTas de

emoções
Como surgiu a ideia do filme?

O filme ficou pronto no final de 2019, mas por 
conta da pandemia demorou a ser lançado no 
Brasil. A distribuidora o segurou para poder 
fazer o lançamento em cinemas. O começo de 
tudo foi em 2014. Antes disso, eu havia dirigido 
um curta-metragem numa fábrica de sapatos, 
contando a história de um sapateiro que fazia 
sapatilhas e da bailarina que as usava. Nesse 
lugar, apesar das funções mecânicas, as conver-
sas eram muito criativas, até filosóficas. Minha 
intenção era mostrar como a pessoa consegue 
transcender a repetitividade de certos trabalhos. 
Há uma essência humana que “vaza” com força 
nessas situações. Queria falar sobre isso sem sair 
desse ambiente, saber o que as pessoas pensam 
enquanto desempenham uma função braçal. 
Certo dia, ao fazer compras num supermerca-
do, tive a ideia do documentário. A loja estava 
quase fechando e dois meninos, bem novos, 
estavam organizando uma gôndola de cereais. 
Eles conversavam de forma apaixonada sobre o 
primeiro amor de suas vidas. 

Como foi a escolha da empresa?

Foi um processo bastante difícil. Eu já tinha de-
cidido o ambiente supermercadista e o foco na 
fantasia e imaginação dos funcionários. Eu não 

sabia se uma loja me daria acesso. Comecei a li-
gar para várias empresas, mas existia muita difi-
culdade em entender a proposta. Além disso, eu 
queria filmar com a loja aberta, ainda que em ho-
rários mais calmos. Era um pedido complicado. 
Passei meses nessa procura. Finalmente, a rede 
Veran me deu sinal positivo. Eles compreende-
ram o teor artístico e cultural do projeto, deram 
total liberdade para trabalhar e me apresentaram 
para os gerentes. Trabalhei nas suas duas maiores 
lojas. Por muito tempo realizamos pesquisas e 
conhecemos as pessoas. Os gerentes ajudaram na 
escolha dos personagens, indicando colaborado-
res que gostavam de contar histórias. Foram oito 
meses de filmagem, de forma espaçada, para não 
atrapalhar as rotinas. 

logo no início do filme, um dos funcionários 
pergunta para você: “o que tem de interessante 
nisso aqui?” Qual a sua conclusão?

Não existe ser humano que não seja interessan-
te. Todos somos complexos, cheios de camadas, 
de contradições. Essa metáfora é a brincadeira do 
filme, construir uma obra cinematográfica num 
espaço no qual as pessoas normalmente não pres-
tam atenção. Os consumidores entram, fazem as 
suas compras e vão embora, sem reparar nos se-
res humanos que estão ali todos os dias. Querí-
amos então mostrar um ambiente fisicamente e 

“Minha intenção 
era mostrar 
como a pessoa 
transcende a 
repetitividade de 
certos trabalhos. 
Há uma essência 
humana que 
‘vaza’ com 
força nessas 
situações.”
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viva voz

Divulgação/EloCompany

dramaturgicamente rico. Eu gosto muito quando 
as pessoas assistem o filme e me dizem que uma 
ida ao supermercado nunca mais será a mesma. 

Como foi o relacionamento com a direção do 
estabelecimento? Houve alguma conversa so-
bre o que poderia ou não ser perguntado aos 
funcionários?

Só tenho elogios ao Veran Supermercados. Eles 
foram parceiros extraordinários. Os gerentes me 
ajudaram a agendar as gravações, em todo o pro-
cesso. Foi tudo muito tranquilo. Tive total liber-
dade. Quando houve a pré-estreia, quem partici-
pou veio assistir no cinema e foi muito bacana.

a trilha sonora do filme Meu querido supermer-
cado é bem influente sobre a experiência do 
espectador. Como ela aconteceu? 

Como o objetivo era transformar o supermer-
cado num lugar cinematográfico, a fotografia 
tinha que ser muito forte, assim como a música. 
A proposta era mudar a imagem que o especta-
dor tem de um supermercado. A trilha foi com-
posta para o filme por dois músicos. Um deles 
é o meu namorado, ele é professor de música 
na Ufrgs. Parte da trilha é proposição original e 
outra parte são peças antigas para as quais fize-
mos novos arranjos. A música desloca a imagem 
da realidade, transforma o trabalho numa dan-
ça, faz a ponte com um mundo mais imaterial. 
Os compositores foram às lojas conosco, anali-
saram quais sons combinavam com a história, 
gravaram barulhos internos. 

Qual a simbologia da borboleta sobre a câmera 
de vigilância, que aparece em alguns momen-
tos do filme?

“Eu recebo 
feedback 
de muita 

gente que já 
trabalhou em 

supermercado. 
Adoro quando 

eles me 
contam que 

tiveram as 
conversas mais 
loucas de suas 
vidas lá dentro.” 
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Isso foi um acaso das filmagens. Ela apareceu no 
estoque e ficamos loucos atrás dela. É algo ines-
perado ali, numa área cheia de caixas, onde pre-
domina um tom de marrom por todos os lados. 
De repente, você vê essa criatura que não combina 
com o restante, uma invasão da natureza sobre o 
espaço industrial. Depois, contudo, descobrimos 
que entravam muitas borboletas ali.

Como você definiu o título do filme?

Durante muito tempo o nome do filme foi Tenha 
um bom dia. Eu queria que o título fosse alguma 
frase repetida nos supermercados. Mas as pessoas 
não falam exatamente isso. Elas perguntam “Mais 
alguma coisa?” ou dizem “Volte sempre!”. A fra-
se “Tenha um bom dia” também me pareceu um 
pouco datada. Não ficou legal. Quando estávamos 
finalizando a edição, considerei a mudança. Havia 
um título antigo, do primeiro esboço que formu-

lei: Meu Querido Supermercado. Não sei de onde 
veio a ideia exatamente, mas a produção aprovou. 

Como o filme tem sido recebido?

O filme foi lançado no Festival Internacional 
de Documentários de Amsterdã (IDFA), um 
dos maiores do mundo. O IDFA representou 
uma plataforma muito importante, porque é um 
evento frequentado por curadores de vários ou-
tros festivais. Na sequência, recebemos diversos 
convites para exibi-lo e competir em outros lo-
cais. Nossa distribuidora trabalhou bastante nis-
so. A recepção foi muito boa, a obra teve uma 
carreira internacional longa. A pandemia é que 
atrapalhou um pouco, muitos festivais ocorreram 
online. Eu recebo feedback de muita gente que já 
trabalhou em supermercado. Adoro quando eles 
me contam que tiveram as conversas mais loucas 
de suas vidas lá dentro. 

Divulgação/EloCompany
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CONSUMO NO PRIMEIRO BIMESTRE
O Consumo nos Lares Brasileiros cresceu 2,26% nos 
primeiros dois meses de 2022 em comparação com o 
mesmo período do ano anterior. Os dados foram divul-
gados pela Associação Brasileira de Supermercados 
(Abras). Segundo a entidade, apesar da inflação elevada 
e da alta taxa de desemprego, os valores de cresci-
mento são positivos. Programas sociais como o Auxílio 
Brasil têm contribuído para a manutenção do consumo 
das famílias, segundo Marcio Milan, vice-presidente 
institucional da Abras. Além disso, o Saque Extraordiná-
rio do FGTS também deve auxiliar nos próximos meses.
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MILLER TEM NOVIDADES
O Miller Supermercados levou a máquina de processar 
sucos na hora para a cidade de Santa Cruz do Sul. As 
máquinas estão disponíveis nas quatro unidades do 
Miller: Independência, Centro, Verena e Arroio Grande. 
Através do aparelho, o cliente consegue ter a experiên-
cia de produzir o seu próprio suco em poucos segun-
dos, com a opção disponível sendo de uma garrafa 
de um litro. A rede é a primeira na cidade a oferecer o 
serviço, com as laranjas usadas no preparo sendo hi-
gienizadas e  garantindo 100% de suco de laranja puro, 
natural e sem conservantes.

REINAUGURAçãO DE FILIAL EM BAGÉ
Os Supermercados Nicolini reinauguraram, em abril, a 
filial São Judas, localizada na cidade de Bagé. A unidade 
foi reformulada, se tornando mais ampla e confortável, 
contando com um estacionamento duplicado e maior 
mix de produtos em pouco mais de mil metros qua-
drados de área de vendas. A loja havia sido inaugurada 
originalmente em 2006, e passou por reformas em 2011 
e 2016. O evento contou com a matriarca da família e 
fundadora da empresa, Elzira Nicolini, junto com conse-
lheiros, direção e funcionários, oferecendo um café da 
manhã junto com a empresa parceira Superpan.

STOK CENTER INAUGURA DUAS UNIDADES
A rede de supermercados Stok Center inaugurou, em abril, 
suas lojas nas cidades de Guaíba e Santa Cruz do Sul. A 
unidade de Guaíba conta com 5,1 mil metros quadrados de 
área de vendas e 11,1 mil metros quadrados de área total, 
37 caixas de atendimento e 391 vagas de estacionamen-
to, gerando um total 180 novos empregos diretos para a 
cidade. A unidade de Santa Cruz do Sul se tornou a 20ª loja 
da bandeira e a 30ª loja da Comercial Zaffari, oferecendo 
aos clientes cerca de seis mil itens em uma infraestrutura 
com 5,9 mil metros quadrados de área de vendas e 10,7 
mil metros quadrados de área total. A inauguração gerou 
187 novos empregos diretos para a cidade.

DESCO ABRE NOVA LOJA NA CAPITAL
O Grupo Imec inaugurou, em abril, a sua segunda uni-
dade do Desco Super & Atacado em Porto Alegre. A loja 
oferece mais de 7 mil produtos de mercearia, higiene 
e limpeza, perecíveis e bazar em ampla área de vendas 
com 16 check-outs, gerando cerca de 130 empregos 
diretos e 60 indiretos. Além disso, o local possui 140 
vagas de estacionamento, com 85 cobertas. A unidade 
é a loja âncora do complexo comercial localizado na 
Zona Sul de Porto Alegre, no entroncamento da avenida 
Edgar Pires de Castro com a Juca Batista.
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R-DIAS EM WEBINAR COM A AGAS
A R-Dias realizou, no dia 31 de março, nova edição 
do webinar, em parceria com a Agas, após o sucesso 
da primeira edição do seminário virtual, que contou 
com a participação de mais de 600 supermercadistas. 
O evento debateu Os impactos da inflação na preci-
ficação e foi realizado através da plataforma Zoom, 
contando com o CEO da R-Dias, Alexandre Ribeiro, 
como palestrante. 

BRASIL OBTÉM MELHOR ÍNDICE DA 
HISTÓRIA NA RECICLAGEM DE LATAS
Em 2021, o Brasil atingiu o índice de 98,7% de recicla-
gem de latas de alumínio. Os dados são do primeiro re-
latório anual de desempenho da Recicla Latas, entidade 
responsável por aperfeiçoar ações previstas no Termo 
de Compromisso da logística reversa das latas de alumí-
nio para bebidas. O valor representa 409,2 mil toneladas 
de latas, de um total de 414,5 mil, sendo recicladas e 
é o maior índice desde que o indicador começou a ser 
mapeado, em 1990. O crescimento foi de 1,4%, em 
comparação com 2020, em que foram comercializadas 
402,2 mil toneladas e 391,5 mil foram recuperadas.
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MAIOR LOJA DO MACROMIX É 
INAUGURADA EM SãO LEOPOLDO
O Macromix Atacado inaugurou, no mês de abril, a sua 
maior loja da rede, na cidade de São Leopoldo. O edifí-
cio conta com 8,5 mil metros quadrados de área total, 
sendo 4 mil de área de venda. Esse é o terceiro empre-
endimento da rede na cidade. O evento de inauguração 
contou com a presença de executivos da Unidasul, a 
holding que administra a rede de atacados, além de 
autoridades locais.

AS MAIORES VAREJISTAS DO MUNDO
A National Retail Federation (NRF) divulgou o seu 
ranking com as maiores varejistas do mundo, o 
NRF Top 50 Global Retailers 2022. A lista é realizada 
em parceria com a Kantar Retail e tem como base 
as receitas internacionais e capacidade de operar 
por meio de mercados online ou de abordagem 
omnicanal. O ranking de 2022 é encabeçado pelo 
Walmart (EUA), seguido pela Amazon (EUA) e pelo 
Grupo Schwarz (ALE). Completam o top 10 a Aldi 
(ALE), Costco (EUA), AholdDelhaize (BEL-HOL), 
Carrefour (FRA), Ikea (SUE), Seven & I (EUA) e The 
Home Depot (EUA).

SáBADO SOLIDáRIO TEM SUCESSO 
Contando com o apoio da Agas, o Sábado Solidário, 
campanha de arrecadação da Rede de Bancos de 
Alimentos do Rio Grande do Sul, realizado em abril, 
arrecadou 37 toneladas de alimentos. Mais de 100 
supermercados gaúchos abriram as portas para 
receber os voluntários da campanha. Os alimentos 
doados beneficiaram 964 entidades atendidas no 
Estado. Ao todo, participaram da campanha 19 Bancos 
de Alimentos, englobando 25 cidades. 
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GASTOS COM PETS CRESCEM 
Como forma de aliviar a solidão na pandemia, o número 
de adoções de pets cresceu entre os brasileiros, assim 
como os gastos com cuidados de animais de estima-
ção. De acordo com o DomesticView2022, estudo 
realizado pela Kantar, entre 2020 e 2021 houve um salto 
de 129% nestes gastos. Segundo a pesquisa, casas 
com animais de estimação passaram a gastar menos 
com alimentação dentro do lar (34%) do que aquelas 
sem bichinhos (37%). Já em relação aos gastos diretos 
com os animais, os brasileiros despenderam 70% do 
orçamento reservado com alimentação, enquanto nas 
classes D e E, o valor chegou a 79%. 

Divulgação

LIVRO DISCUTE 
HUMANIDADE NO RH
Lançado por Angelita Garcia 
(ex-coordenadora de Capacita-
ção da Agas), através  
da Editora Viseu, o livro  
A humanidade aumentada no 
RH de varejo traz a visão pe-
culiar de sua autora a respeito 
do ramo do varejo. A obra leva o leitor para a vivência 
de Angelita como consultora de varejo no âmbito de 
RH Estratégico. A especialista atuou mais de 20 anos 
no setor e observou as diversas mudanças de com-
portamento nos locais por onde passou.

INDÚSTRIAS DE BISCOITOS E 
MASSAS FATURAM R$ 50 BI EM 2021
A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados 
(Abimapi) divulgou um levantamento realizado pela 
consultoria Nielsen que apontou que, juntos, os seg-
mentos movimentaram R$ 50,4 bilhões e 4,8 milhões 
de toneladas em volume de vendas em 2021. Os 
valores são 13% acima do valor faturado (R$ 44,6 bi-
lhões) e 1,4% a menos (4,9 milhões de toneladas) no 
mesmo período do ano anterior. A associação adicio-
nou a farinha de trigo doméstica às suas estatísticas 
para este balanço. A pesquisa também apontou que 
alimentos foi a cesta que mais pesou no orçamento 
do consumidor, registrando um aumento de 30% nos 
últimos anos.

AMAS ELEGE NOVO  
PRESIDENTE PARA BIêNIO
A Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados 
(Amas) conta com um novo presidente para o biênio 
de 2022 a 2023. Por unanimidade, a chapa única 
“Amas mais forte” foi eleita em uma votação realizada 
em novembro do ano passado com os diretores 
da entidade, tendo como vencedor o empresário 
Denyson Prado, do Supermercado PagPoko, e seu 
vice Genilson Peres Sanches, do Grupo GMais. Ele 
substitui o supermercadista Edmilson Jonas Verati, 
que presidiu a entidade por seis anos.
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COMÉRCIO INFORMAL EM CARTILHA
O Procon-RS e a Fecomércio-RS disponibilizam às suas 
entidades associadas a cartilha infantil Comércio Infor-
mal: que bicho é esse?. Lançado em formato digital, 
o projeto tem como objetivo conscientizar as crianças 
sobre os danos que os produtos piratas podem causar e 
a importância da nota fiscal. A cartilha pode ser acessa-
da gratuitamente no site da Fecomércio-RS.
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CANOAS RECEBE  
NOVA LOJA DA UNISUPER
A Rede UniSuper inaugurou, em 29 de abril, mais uma 
loja (situada na Av. Rio Grande do Sul, 5250), no Bairro 
Mathias Velho, em Canoas. A unidade é resultado da 
aquisição de uma loja Super Paranaense e passou por 
uma reforma deixando-a no padrão UniSuper, tanto na 
sua fachada como na comunicação visual interna. A 
loja conta com 800m² de área de vendas, 50 vagas de 
estacionamento e 48 colaboradores. A nova loja torna-
se a 40ª da rede, sendo a 12ª na cidade de Canoas. 
As lojas da Rede UniSuper estão distribuídas em 14 
cidades do Rio Grande do Sul, sendo a maior parte na 
região metropolitana de Porto Alegre.

Di
vu

lg
aç

ão
/R

ed
e 

Un
iS

up
er

PEQUENOS NEGÓCIOS SE DESTACAM 
NA GERAçãO DE EMPREGOS
Segundo levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a partir 
de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), o segmento de micro e pequenas 
empresas expandiu a sua participação na geração de 
novos postos de trabalho no Brasil. Conforme divul-
gado no levantamento, esse segmento abriu 88,9% 
de todas as vagas no mês de março. Além disso, os 
pequenos negócios registraram mais de 1 milhão de 
admissões e saldo positivo de 121 mil empregos, com 
o setor de serviços sendo o maior gerador.

CUSTO DA CESTA BáSICA AUMENTA
O custo da cesta básica de alimentos aumentou em 
abril em todas as 17 capitais onde o Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) realiza a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de 
Alimentos. De março para abril, as altas mais expressi-
vas ocorreram em Campo Grande (6,42%), Porto Ale-
gre (6,34%), Florianópolis (5,71%), São Paulo (5,62%), 
Curitiba (5,37%), Brasília (5,24%) e Aracaju (5,04%). A 
menor variação foi observada em João Pessoa (1,03%). 
Segundo a pesquisa, São Paulo foi a capital onde a 
cesta básica teve o maior custo (R$ 803,99), seguida 
por Florianópolis (R$ 788), Porto Alegre (R$ 780,86) e 
Rio de Janeiro (R$ 768,42). A Agas sempre ressalta, 
diante desses dados, que a cesta básica não tem a 
mesma composição em todas as regiões do país, o 
que pode gerar distorções perceptivas.

CRESCE CONSUMO DE ENERGÉTICOS
O mercado brasileiro de bebidas tem passado por 
mudanças nos hábitos de consumo – é o que aponta o 
estudo Consumer Insights 2021, realizado pela Kantar. 
De acordo com a pesquisa, itens menos populares até 
então têm ganhado destaque, como é o caso dos ener-
géticos, que cresceram 32% em unidades consumidas 
em 2021. Categorias mais consolidadas (refrigerantes, 
cervejas e sucos em pó) apresentaram queda de 1,3%. 
O consumo da cerveja tem se mantido principalmen-
te dentro de casa: apesar da retomada dos bares, a 
categoria teve aumento de 62% no último trimestre de 
2021. No geral, a média de bebidas na cesta do brasi-
leiro cresceu de 5,5 itens em 2019 para 6 em 2021.

DIVULGADO O RANKING ABRAS
A Associação Brasileira de Supermercados divulgou o 
Ranking Abras 2022, com os 25 maiores nomes super-
mercadistas no país. De acordo com a entidade, o setor 
faturou R$ 611,2 bilhões em 2021, com a atuação de 
mais de 3 milhões de 
colaboradores diretos 
e indiretos por todo 
o país. A associação 
também reportou a 
presença de 92 mil 
lojas e mais de 28 mi-
lhões de consumido-
res atendidos durante 
o ano. Confira ao lado 
as dez maiores em-
presas do Ranking.

1º Grupo Carrefour

2º Assaí Atacadista

3º GPA

4º Grupo Mateus

5º Supermercados BH

6º Grupo Muffato

7º SDB Comércio de Alimentos

8º Cencosud

9º DMA Distribuidora

10º Cia. Zaffari Comércio e Indústria
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Lumenk anuncia patrocínio master na expoagas
Participando no último dia 23 de mais uma edição do já 
tradicional Jantando com a Agas, em Santa Maria, a Lumenk 
Energia Solar aproveitou o evento para anunciar o patrocínio 
master da ExpoAgas 2022. Os diretores da empresa, Marcus 
Vinicius Wagner e Carlos Arthur Tauchert, não esconderam 
em suas falas a satisfação em firmar a parceria. A Lumenk 
é uma empresa santa-mariense, nascida em 2018, que vem 
em constante crescimento, contando atualmente com cinco 
sedes em todo o Rio Grande do Sul e se tornando referência 
quando o assunto é Energia Fotovoltaica.

pampLona compra de grãos de inverno
Com a escassez do milho e a alta dos preços do grão, 
a agroindústria Pamplona encontrou alternativa para 
colaborar no abastecimento da cadeia produtiva. A em-
presa integra, em Santa Catarina, o projeto Incentivo 
ao Plantio de Cereais de Inverno Destinados à Produ-
ção de Grãos, realizado em parceria com a Secretaria 
Estadual da Agricultura e cooperativas locais. A inicia-
tiva visa dar solidez ao plantio de trigo, triticale, aveia 
e centeio destinados à fabricação de ração e silagem.
Em seu primeiro ano, foram comprados os cereais de 
inverno dos 400 produtores ligados à Cravil.

todos os produtos disponíveis no e-commerce
A Cooperativa Dália Alimentos lançou seu e-commer-
ce em março, no Centro Cultural da Dália, em Encan-
tado. O projeto foi desenvolvido pelas equipes de 
comércio, marketing e tecnologia da informação (TI). 
Conforme o supervisor comercial da empresa, Elton 
Lima, a demanda de disponibilizar os produtos Dália 
no ambiente digital surgiu da direção. “Nosso presi-
dente executivo, Carlos Alberto Freitas, há alguns anos 
já vinha conversando conosco sobre ter uma presença 
online, para darmos aos clientes e consumidores mais 
uma opção de compra dos nossos produtos.”

associados da piá eLegem novo conseLho FiscaL
Os associados da Cooperativa Piá elegeram o novo 
Conselho Fiscal da Cooperativa. Ao todo, 369 associados se 
cadastraram para participar da Assembleia Geral Ordinária da 
Cooperativa Piá, no dia 31 de março. Por dois terços dos votos 
válidos os associados também aprovaram o Balanço de 2021. 
A assembleia foi realizada de forma online. Foram eleitos 
como titulares: Leonardo Scherer Gomes de Oliveira, Roberto 
Zwirtes e Gerson Albano Haas. E, como suplentes: Gerson 
Ricardo Seefeld, José Mário Hansen e Maison Weber.

doação de rações para cães e gatos
A Frily, marca de alimentação animal da Fröhlich, realizou a 
doação de 160kg de ração para a Associação Amigos dos 
Animais, de Dois Irmãos. As doações de rações FrilyCat e Frily 
Dog são destinadas a ajuda dos mais de 100 cães e 30 gatos 
mantidos pela entidade. Fundada em 2009, a Associação Ami-
gos dos Animais acolhe bichinhos em situação de abandono 
e maus-tratos, provendo cuidados de alimentação e atenção 
veterinária, e encaminhando-os para adoção responsável. 
Através de feiras e eventos, a organização promove a adoção, 
além de expor seu trabalho e angariar doações para seguir 
com os cuidados dos animaizinhos abrigados.
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crescimento de 23,2%
No dia 30 de março, a Languiru realizou Assembleia 
Geral Ordinária na modalidade digital, contando com 
a participação de associados de aproximadamente 30 
municípios. Entre os números apresentados, destaque 
para o recorde de faturamento bruto em 2021, com R$ 
2,271 bilhões (+23,2% em relação ao ano anterior).No 
entanto, considerando estiagem e alto custo de produ-
ção, a Languiru não terá a distribuição de sobras entre 
os associados. Em contrapartida, o presidente Dirceu 
Bayer anunciou repasse de valores ao quadro social, 
aprovado pelo quórum, estimados em R$ 4,3 milhões.
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#RECICLAMOSJUNTOS
Associação Brasileira de Supermercados idealizou, jun-
tamente com a agência de publicidade Social QI, a ini-
ciativa #ReciclamosJuntos, que tem como seu princi-
pal objetivo conscientizar tanto os consumidores como 
os varejistas a respeito da necessidade de encaminhar 
embalagens para o reaproveitamento na cadeia de pro-
dução. O incentivo à logística reversa, principal mote 
da campanha, também tem o apoio da Associação Gaú-
cha de Supermercados (Agas) e do Ministério Público 
do Rio Grande do Sul.

Com o trabalho desenvolvido pela equipe da Social 
QI, os materiais da Reciclamos Juntos contam uma lin-
guagem simples e que pretende conversar com todos os 
públicos, destacando a importância do tema e de agir, 
além disso, o enfoque da divulgação é ter um caráter 
positivo e inspirador. As cores e o estilo das artes vi-
brantes são um chamariz para acompanhar o conteúdo 
disponibilizado.

De acordo com o vice-presidente de Relações Ins-
titucionais e Administrativo da Abras, Marcio Milan, a 
campanha busca divulgar “o princípio da Responsabilida-
de Compartilhada, para minimizar o volume de resíduos 
sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os im-
pactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos”.

A implantação da logística reversa teve início com a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, 
que transformou a prática em uma obrigação. A base 
desta prática são procedimentos realizados pelas em-
presas para recolher e dar encaminhamento de itens 
no pós-venda para o reaproveitamento ou destinação 
correta dos resíduos.

“A divulgação irá conscientizar os supermercados 
da necessidade do cumprimento da legislação e do 
consumidor final a sua importante participação nesse 
processo. Divulgaremos o projeto de Logística Reversa 
de maneira que o público-alvo não apenas conheça a 
lei, mas também compreenda a sua importância para a 
sociedade”, relata o vice-presidente. O foco da divul-
gação é através das redes sociais, espalhando a #Reci-
clamosJuntos, e em lojas físicas, com materiais feitos 
especificamente para serem disponibilizados e exibidos 
nos estabelecimentos, sendo um ponto de contato di-
reto com o público.

A

Campanha da 
Associação 

Brasileira de 
Supermercados 

busca promover a 
logística reversa e 

conscientizar todos 
os públicos
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LIDERANÇA EM FOCO
mês de abril trouxe o início de mais um ci-
clo de aperfeiçoamento do Agas Jovem. No 
dia 8, foi dada a largada na segunda edição 
do Programa de Desenvolvimento de Líderes 
(PDEL), curso que tem como principal ob-
jetivo promover a capacitação dos sucessores 
supermercadistas, os preparando para assumir 
cargos de liderança, além de permitir trocas de 
experiência entre os participantes. 

O curso conta com o apoio da Languiru, 
da Marquespan, da Menon e da Refrimate/
Nacional Frio e terá a duração de oito meses, 
sendo realizado duas vezes por mês e contan-
do com visitas técnicas regionais e interesta-
duais. A primeira visita do grupo ocorre entre 
os dias 16 e 19 de maio com a ida à Feira Apas, 
promovida pela Associação Paulista de Super-
mercados, em São Paulo.

As aulas iniciais do PDEL tiveram como 
foco a Liderança da transformação, com a orien-
tação de Silvia Sarmento, e ocorreram nas se-
des da Agas, em Porto Alegre, e da Marques-
pan, em Gravataí. O programa ainda abordará 
o gerenciamento por categorias e planograma, 
marketing, merchandising e ponto de venda, 

O

Divulgação/Agas

controladoria e redução de custos, tendências 
em varejo e rentabilização de loja, inteligência 
comercial e gestão comercial 4.0, como falar 
em público entre outros temas. 

Agnes Passos, sócia-diretora do Super-
mercado Gauchão, de Porto Alegre, já havia 
feito a primeira edição do curso e, devido 
às novas temáticas abordadas e o fato de ter 
gostado de sua primeira experiência, resolveu 
fazer a nova edição do PDEL. “Tem vários 
motivos para participar do curso. Primeiro, 
pela questão do conhecimento. Segundo, 
pelo networking, que é sempre bom. E, tercei-
ro, um pouco de autoconhecimento, acaba-
mos aprendendo mais e nos conhecendo ao 
mesmo tempo”, declara Agnes.

A administradora e proprietária do Super-
mercado Princesa, Bruna Sonaglio, compar-
tilha desta visão. “O PDEL é uma troca de 
conhecimento que vai muito além da parte 
teórica, com o professor ensinando, é uma vi-
vência completa”, afirma Bruna. A expectativa 
é que a experiência e as visitas programadas 
para os próximos meses ajudem a enriquecer 
ainda mais o aprendizado.

A segunda edição 
do Programa de 

Desenvolvimento de 
Líderes iniciou em 

abril com o objetivo 
de preparar jovens 

empresários para os 
desafios do varejo
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Perguntas e resPostas sobre Petições de alimentos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
publicou em abril a primeira edição do Perguntas e 
Respostas: solicitações pós-publicação de petições de 
avaliação na área de alimentos. O documento esclarece 
10 dúvidas frequentes sobre os procedimentos que 
podem ser adotados pelas empresas após a publicação 
da decisão da Agência sobre a petição avaliada. A pu-
blicação traz orientações como solicitações de corre-
ções em pareceres, painéis de consulta e publicações 
no Diário Oficial a União. O instrumento é orientativo.    

solução de ComPlianCe tributário Para autosserviço
Uma das iniciativas da agenda Receita 2030, o Com-
pliance Tributário avançou em mais uma fase para sua 
implementação. A solução com medidas para reduzir 
a exposição dos contribuintes gaúchos a riscos fiscais 
foi apresentada à diretoria da Associação Gaúcha de 
Supermercados (Agas), tendo em vista a evolução do 
projeto-piloto com o setor. A tabela de regras tributá-
rias abrange as mercadorias que contenham o GTIN 
(código de barras) em sua embalagem e foi construída 
a partir das NFC-e emitidas pelos estabelecimentos 
de nove empresas do RS desde maio de 2020. Atual-
mente, existem 28 mil regras tributárias associadas a 
28 mil produtos. Esses produtos correspondem a 60% 
do total de vendas ao consumidor final dos supermer-
cados participantes do projeto piloto, que deverá ser 
iniciado em junho.

deCreto faCulta uso de másCaras no estado
O governo do RS publicou em 28 de abril decreto que 
torna facultativo o uso de máscaras de prevenção contra 
a Covid-19 em vias ou em espaços públicos e privados, ao 
ar livre ou em ambientes fechados. O texto também define 
que o comprovante vacinal será obrigatório somente em 
eventos em que houver norma municipal que expressa-
mente a determine. O uso de máscaras segue recomen-
dado em casos específicos, como dentro de hospitais, 
serviços de saúde e farmácias e no transporte público.

tributação sobre valores de menores aPrendizes
Empresas têm obtido na Justiça o direito de reduzir a tribu-
tação sobre valores pagos a jovens aprendizes e menores 
assistidos. As decisões afastam o pagamento da contri-
buição previdenciária patronal, além das contribuições 
devidas a terceiros (Sistema S, Incra e salário-educação) e 
para os Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) – usada para 
cobrir acidentes de trabalho. A tese é importante porque 
as empresas são obrigadas por lei a contratar menores 
aprendizes – jovens entre 14 e 24 anos. A cota é de 5% a 
15% sobre o total de empregados, segundo o artigo 429 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

neCessidade de notifiCação de aCidentes
O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul 
(MPT-RS) realizou em abril uma audiência pública sobre 
subnotificação de doenças e acidentes de trabalho. 
Foram convidadas entidades empresariais, da socieda-
de civil, sindicatos, órgãos públicos e organizações não 
governamentais. A Agas, por intermédio da assesso-
ria jurídica, participou da videoconferência. Todas as 
empresas receberam recomendação técnica do MPT 
sobre notificações tanto para o Ministério do Trabalho 
e Previdência Social quanto para o Ministério da Saúde. 
Apenas em 2020, no Rio Grande do Sul foram pagos 
R$ 1,7 bi em auxílio-doença previdenciário e R$ 5,3 bi 
em aposentadorias por invalidez.

Jair ferreira belafacce/Creative Commons

PresCrição nos Contratos de seguro
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhe-
ceu por unanimidade que, nos casos de cobrança de inde-
nização securitária, o marco inicial para início da contagem 
do prazo prescricional é a data em que o segurado toma 
ciência da negativa de cobertura, e não a data da ocorrên-
cia do sinistro. O tema não era firme na jurisprudência: ora 
a Corte considerava que a pretensão nascia no momento 
do sinistro, ora entendia que a cobrança da indenização se-
curitária só poderia ser feita quando a seguradora negasse.
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Pis e Cofins Pagos a administradoras de Cartões
É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas admi-
nistradoras de cartões na base de cálculo das contribui-
ções ao PIS e da Cofins devidas por empresa que recebe 
pagamentos por meio de cartões de crédito e débito. 
Essa foi a tese fixada pelo Plenário Virtual do STF, na 
conclusão do julgamento do Tema 1.042 da repercussão 
geral. O enunciado agora terá observância obrigatória pe-
las demais instâncias do Judiciário. Por maioria de votos, 
venceu a proposta do ministro Alexandre de Moraes. Para 
eles, os custos operacionais dos comerciantes e fornece-
dores de serviços, como a comissão retida pelas adminis-
tradoras de cartões, integram o faturamento. 

ir sobre Juros no atraso de verba remuneratória
Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho seguiram 
decisão do STF de 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 negaram pro-
vimento a dois recursos da Fazenda Nacional. Em 2015, 
o colegiado havia manifestado outro entendimento, mas 
reanalisaram o caso, à luz da decisão do STF.

módulo web Para segurança e saúde no trabalho
Foi lançado em abril o módulo web para eventos de 
Segurança e Saúde no Trabalho. Ele permite o lança-
mento de comunicações de acidentes, monitoramento 
de saúde e condições ambientais do trabalho e é mais 
uma ferramenta disponível para as empresas e os 
profissionais da área, que podem usar tanto os sistemas 
próprios de gestão, quanto o ambiente web, conforme 
sua conveniência. Para utilizar o módulo web SST, será 
necessário que o empregador acesse utilizando suas 
credenciais (certificado digital, acesso via gov.br ou códi-
go de acesso e senha).

ConCessão de liCença ambiental
Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deci-
diu, no final de abril, que é inconstitucional a concessão 
automática de licença ambiental para funcionamento de 
empresas que exerçam atividades classificadas como 
de risco médio. A matéria foi analisada no julgamento de 
mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6808, 
ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Pesquisa aPura Consumo de Pirataria
A Fecomércio-RS divulgou os resultados de sua pesqui-
sa feita com mil pessoas sobre o consumo de produ-
tos piratas. 35,18% dos respondentes afirmaram que 
compram produtos piratas. O principal motivo é o preço 
mais barato, apesar das experiências negativas como 
a baixa qualidade dos produtos, a falta de garantia e 
a impossibilidade de troca. Em contrapartida, 41,51% 
disseram que não consomem mercadorias do mercado 
informal; 20,89% não têm certeza e apenas 2,43% afir-
maram nunca ter comprado produtos piratas na vida. TV 
por assinatura e eletrônicos são os produtos preferidos. 
Seis em cada dez acreditam que os originais são mais 
caros por causa da carga tributária.

aPliCação de norma do CPC às exeCuções fisCais
O entendimento de que os embargos à execução não 
têm efeito suspensivo, previsto no artigo 739-A do Có-
digo de Processo Civil de 1973 e no artigo 919 do CPC 
de 2015, pode ser aplicado às execuções fiscais, sem 
ofensa a qualquer princípio constitucional. Essa foi a po-
sição adotada, por unanimidade, pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento de uma ação direta de inconsti-
tucionalidade apresentada pela OAB em 2014 e aditada 
após a edição do CPC de 2015. Desde a edição da Lei 
11.382, em 2006, que mudou a redação do Código de 
1973 e definiu a redação do CPC de 2015, os embargos 
deixaram de ter efeitos suspensivos. Ou seja, se antes 
o mero questionamento judicial era suficiente para 
impedir o bloqueio ou constrição de bens, a partir dessa 
mudança a decisão passou a caber ao juiz do caso.
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Perda do poder de compra do brasileiro mantém 
crescimento dos atacarejos e cobra seu preço no 

movimento dos hipermercados

O
O perde-e-ganha
dOs fOrmatOs

Divulgação/Agrodanieli

atacarejo é o formato mais resiliente no atu-
al cenário nacional, tendo crescido de 10% 
em 2021 e possibilidade de continuar se ex-
pandindo conforme recentes movimentos do 
mercado, com aquisições de varejos alimenta-
res com fins de conversão de formato e ban-
deira. O formato já responde por 40,1% da 
receita estimada de varejo alimentar no Brasil, 
segundo levantamento divulgado pela con-
sultoria McKinsey. A deterioração da renda 
do brasileiro, combinada com a inflação, são 
os motores desse avanço, que na outra ponta 
resulta em perdas para o hipermercado. Essas 

lojas sofreram queda de 20% na participação 
de receita, compondo atualmente uma fatia de 
12,5% do setor.

A demanda pelo cash and carry foi pres-
sionada pelo cenário macroeconômico. No 
Rio Grande do Sul, pelo menos nove lojas 
do formato abrem suas portas neste ano de 
2022. Com uma inflação de dois dígitos e 
desemprego ainda elevado, os consumidores 
estão buscando produtos mais econômicos 
para equacionar aumentos de preços no orça-
mento familiar (trade down). No relatório da 
McKinsey, este é um cenário que persistirá,  
a pressão nas margens decorrente do contexto 
desafiador continuará impactando a dinâmica 
de crescimento do varejo alimentar e hábitos 
de consumo. 

“Com a venda em volume estagnada ou 
em queda, não tem jeito. O forte crescimento 
do atacarejo retira venda não só do formato 
hipermercado, o que mais sofre – mas, tam-
bém, de outros formatos”, reflete o consul-
tor de empresas e instrutor da Agas, Gustavo 
Fauth, da GestOV. De fato, a mesma pesquisa 
mostra que as lojas de conveniência registra-
ram queda de receitas de 9% e o varejo tradi-
cional, de 7%. O tíquete médio nacional teve 
aumento de 8,4% (foi de R$ 62,2 a R$ 67,1 
e, na região Sul, de R$ 67,6 a R$ 72,9), mas 
a frequência de compras reduziu. Nos hiper-
mercados, a frequência de compra também 
reduziu em 3,5%. 
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No entender de Fauth, o cash and carry não 

é uma onda: é um formato que veio para ficar 
e concorrer e não terá limite antes da ‘aco-
modação’ ou ‘esgotamento’ do público com-
prador que renuncia a alguns serviços e con-
fortos em relação a preços mais em conta. No 
RS, todavia, ele percebe particularidades: “O 
mercado gaúcho é diferente. Temos lojas que 
se autodenominam atacarejos com apenas 
800 metros quadrados que são praticamente 
lojas tradicionais de supermercado; porém, 
utilizam a prática dos dois ou três preços e a 
área de venda tem prateleiras embutidas em 
estantes porta paletes. São ‘atacarejos de vizi-
nhança’ que só conheço por aqui”, observa.

Outra curiosidade dos novos tempos são 
os atacarejos premium. A bandeira Assaí recen-
temente anunciou a abertura de um. Isso não 
é uma contradição? Para o consultor especia-
lista em varejo, é sim, com algumas ressalvas. 
“Shoppers das classes mais abastadas também 
economizam. Como em todos os negócios, 
adaptações aos públicos e segmentações aca-
bam por existir e encontrar seu nicho”, diz. A 
necessidade desse formato, tradicionalmente, 
é vender com margens médias entre 15% e 
18% e, por isso, não pode agregar custos de 
serviços diferenciados. “Mas essa é uma equa-
ção do comprador corporativo em relação ao 
comprador individual ou familiar, sendo que 
o último compra com margem cheia, pois, 
adquire mais itens unitariamente. Então se 
determinado cash and carry vende 60% ou 70% 
do seu volume a consumidores finais, poderá 
fazer alguns mimos e agrados”, explica.

Como os hipermercados podem obter re-
sultados melhores no cenário atual? Segundo 
Fauth, uma saída é agregar diversidade de lo-
jas ao mall (se não tiver, ter) e aumentar radi-
calmente a experiência do cliente, fazendo-a 
ágil, prática, prazerosa, educativa e divertida. 
Os especialistas da McKinsey afirmam con-
siderar algumas alternativas promissoras, 
como: ser um destino para categorias fresh, 
focar em categorias não-alimentares para ser 
uma one-stop-shop, se tornar um centro de 
serviços, ser loja híbrida online/offline para 
experiência omnicanal. 

* A deterioração do poder de compra do brasileiro modificou 
seus hábitos de consumo e afetou negativamente as vendas 
do varejo alimentar em 2021, impactando canais e regiões de 
forma heterogênea; em paralelo, os modelos omnicanal e online 
seguiram ganhando relevância.

* Em 2021, estes foram os resultados apurados para cada 
formato: 
(participação de mercado/ comparativo com o ano anterior)
 Atacarejo: 40,1% (+10%)
 Loja de conveniência: 3,1% (-9%)
 Hipermercados 12,5% (-20%)
 Supermercados 20,3% (-6%)
 Varejo tradicional 23,9% (-7%). 

* Variação das vendas no varejo alimentar 2021, comparado com o 
ano anterior: -2,4% em valor e -6,9% em unidades.

* O ticket médio aumentou em 8,4% e a frequência de compras 
reduziu.

* A redução nas vendas foi mais acentuada no Nordeste (-8,3%), 
onde ocorreu a maior redução na massa de renda (-10,3%). No Sul, 
os números da McKinsey indicam -5,2% (variação em unidades de 
vendas) e -3,4% (variação na massa de renda total). A inflação de 
11% em Porto Alegre foi a mais alta nas capitais pesquisadas.

* Mercearia básica e perecíveis foram as categorias que tiveram 
menos capacidade de reter aumentos de preços.

FONTE: Perspectivas para o varejo alimentar 2021, Consultoria McKinsey

Desempenho Dos formatos



Somos especialistas em Balanças

Restauração de balanças

Manutenção preventiva e corretiva

Adequação de balanças para 
as novas normas de rotulagem

Estoque completo de peças e 
equipamentos para reposição 
e manue manutenção de equipamentos 

Os melhores equipamentos

Estaremos presentes nas feiras Sulserve e Convenção Regional Agas venha nos visitar.
Sulserve - 10 a 12 de maio em Novo Hamburgo

Convenção Regional Agas - 01 e 02 de Junho em Farroupilha

Realizamos:
Restauração de balanças

Manutenção preventiva e corretiva

Adequação de balanças para 
as novas normas de rotulagem

Estoque completo de peças e 
equipamentos para reposição 
e manu
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SANTA MARIA RECEBE A AGAS
calendário oficial de eventos da Associação 
Gaúcha de Supermercados – Agas foi reto-
mado no interior gaúcho no dia 23 de mar-
ço. Depois de dois anos e meio, a entidade 
retornou a Santa Maria para promover mais 
uma edição de Jantando com a Agas, acompa-
nhado do Circuito de Negócios. A cidade foi 
escolhida para abrir o cronograma da Asso-
ciação devido à sua representatividade para o 
setor, com grandes redes supermercadistas na 
região, além de estar localizada no centro do 

O
Gabriel Machado Haesbaert

Entidade retoma calendário de eventos em 
cidades gaúchas com arrefecimento da pandemia e 

aumento do controle vacinal

Rio Grande do Sul, permitindo a participação 
de varejistas de diferentes partes do Estado. 
O evento contou com transmissão virtual 
através do YouTube da Agas.

O encontro aconteceu no Park Hotel Mo-
rotin, com o jantar às 20h, possibilitando a rea-
lização de muitos negócios e a troca de cartões 
entre 280 participantes e 35 empresas fornece-
doras que estavam oferecendo os seus produtos 
e serviços desde às 15h, quando foi iniciado o 
Circuito de Negócios no mesmo local. O CEO 
da consultoria de gestão e mercado R-Dias, Ale-
xandre Ribeiro, foi o palestrante da ocasião. O 
presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, apro-
veitou o momento para enaltecer a abertura da 
programação de eventos. “Eu gostaria de agra-
decer especialmente os fornecedores e patroci-
nadores”, falou o dirigente, enumerando ainda 
os outros eventos que virão, como o Ranking 
Agas, em abril, uma feira em Farroupilha, em 
junho, e a ExpoAgas, em agosto, antes de dar a 
oportunidade aos patrocinadores falarem para 
o público.

paLaVRa Dos paTRocinaDoRes
O evento teve o patrocínio de Superpan, 

Girando Sol, Orquídea, Hedera, Cervejaria 
Unsa, Farinha de Trigo Maria Inês, SBM 
Alimentos, Lumenk e Blue Ville, com apoio 
do Sindigêneros-RS região Centro. O geren-
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Gabriel Machado Haesbaert

Gabriel Machado Haesbaert

te comercial da Superpan, Fernando Batis-
tello, conta que a nova estrutura surpreendeu 
a equipe. “Ficamos com um miniestande, 
muito bonito, e pudemos receber melhor os 
clientes e expor melhor os produtos.” Para 
o gerente comercial da Girando Sol, Fábio 
Borscheid, o encontro marcou por ser obje-
tivo no que se refere a negócios e relaciona-
mentos com o cliente.

Valdecir Sartor, gerente comercial da Or-
quídea, salienta a tradição de participar do Jan-
tando com a Agas: “Foi uma alegria poder re-
encontrar os clientes e amigos de Santa Maria 
e região. Alimentar as boas relações é o que nos 
mantém fortes ao longo desses quase 70 anos”. 
Alex Mendonça, da Hedera Cosméticos, falou 
na ocasião sobre a Campanha Hedera Coragem 
e elogiou a troca de conhecimentos entre os 
participantes. O supervisor comercial da Cer-
vejaria Unsa, Joelsio Canto, ficou satisfeito com 
o resultado. “Saudamos a organização, logística 
e recepção da Agas. Vimos um ambiente legal, 
descontraído, dinâmico, que já está gerando ne-
gócios”, pontuou.

Segundo a responsável pelo Marketing da 
Farinha de Trigo Maria Inês, Bruna Luzzi, o 
evento representou uma ação pioneira para 
reacender os negócios e voltar com todo gás às 
nossas atividades normais. “Torcemos para ser 
a reta final da pandemia”, disse. Tiago Bona-
diman, diretor comercial da SBM, considerou 
o encontro produtivo e dinâmico. “A aceitação 
da marca Gran Montella foi extraordinária. 
Queremos nos tornar líderes do segmento de 
conservas com o lançamento de novos produ-
tos”, revelou.

O diretor comercial da Lumenk (empre-
sa de soluções em energia solar), Marcus Vi-
nícius Wagner Pinto, há vários anos queria 
participar das ações da Agas. “Estamos traba-
lhando direto com os supermercados, já que 
as despesas com energia representam um de 
seus maiores custos, senão o maior”, afirmou. 
Gabriel Bastos, da Blue Ville, relatou que o 
Jantando superou as suas expectativas: “Tive-
mos um desempenho extraordinário, estrei-
tando as relações com clientes e firmando a 
parceria na região central do Estado.”

Reunião com paRceiRos
Na opinião do presidente do Sindigêneros-

RS da região Centro, Eduardo Stangherlin, o 
encontro com a Agas é sempre importante 
para o setor e para a cidade. “É quando pode-
mos reunir todos os associados e parceiros do 
ramo supermercadista com fornecedores, co-
legas e amigos de outras entidades, agregando 
conhecimentos, como foi o caso desse ano”, 
explicou. O supermercadista Rodrigo Marin, 
de Guaporé, deu nota 10 à iniciativa. “Foi um 
evento muito impostante, intenso, especial-
mente com a parte do Alexandre, que é sem-
pre um espetáculo.”

Presidente da Agas 
comemora volta da Agas 
ao interior depois de dois 
anos de pandemia

Negócios e descontração 
em encontro de 
fornecedores e 
supermercadistas
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A

Falta pouco para 
a grande Feira

Divulgação/Agas

Convenção Regional de Supermercados – Expo-
Agas está de volta em sua 39ª edição. De 23 a 25 
de agosto, o Centro de Eventos da Fiergs volta a 
sediar a maior feira do setor supermercadista em 
todo o Cone Sul. Muitas empresas já reservaram 
espaço para receber os mais de 50 mil visitantes 
que representam milhares de lojas do varejo ali-
mentício gaúcho e brasileiro. Na última edição, 
em 2019, o evento gerou R$ 539 milhões em ne-
gócios com os 372 expositores presentes. E a Agas 
incentiva as vendas durante o evento por meio do 
sorteio de um automóvel zero quilômetro entre 
as companhias compradoras. Palestras e seminá-
rios são outro marco na Convenção, aliando a 
busca de oportunidades de comércio com janelas 
de qualificação profissional do setor em suas mais 
diversas áreas.

A empresa de soluções em energia solar Lu-
menk é patrocinadora máster da ExpoAgas. O 
diretor Marcus Vinícius Wagner Pinto revela 
que procurava espaço desde 2017. “É uma feira 
muito bonita, diferente, e muito representativa. 
Estamos trabalhando com supermercados e esta 
oportunidade nos dá grande visibilidade frente 

ao público e aos associados. Vamos anunciar dois 
produtos novos em nosso estande”, adiantou. 

A Oniz Distribuidora é copatrocinadora. 
“Reconhecemos a força e organização que a en-
tidade possui, com foco claro de aproximar, de-
senvolver e tratar dos objetivos do supermerca-
dista”, relata o diretor de Vendas, Élcio Dallasta. 
“São mais de 20 anos que estamos juntos, no 
início organizávamos caravanas de diversas ci-
dades do interior para a feira.” A fabricante de 
produtos de higiene e limpeza Girando Sol é 
outra copatrocinadora. Seu diretor-presidente, 
Gilmar Borscheid, elogia a organização da fei-
ra e o incentivo da Agas à participação de seus 
associados: “Nós adoramos estar com pessoas, 
para nós apoiar a ExpoAgas é unir forças para 
que o evento seja um grande sucesso.” 

A panificadora paranaense Marquespan tam-
bém é parte desse time. “Acreditamos que a Agas 
tem um papel fundamental no elo da indústria 
com o varejo e o patrocínio também é uma for-
ma de incentivo à entidade”, afirma o presidente 
Marcelo Marques. Na Cooperativa Santa Clara, a 
feira é encarada como oportunidade de estar junto 
às grandes redes supermercadistas. “A ExpoAgas 
cria espaço para trabalharmos o relacionamento 
com os clientes que onduzem nossos produtos ao 
consumidor final”, afirma o diretor administrati-
vo e financeiro, Alexandre Guerra.

A Mariza Foods assina também o copatrcínio 
da ExpoAgas. “Temos vários motivos para estar 
com a Agas: na nossa primeira participação na fei-
ra, tivemos ótima receptividade do supermerca-
dista gaúcho. Depois, pela pujança e representati-
vidade que essa feira tem na região Sul do Brasil e, 
não por último, porque o Estado tem sido o prin-
cipal alvo de investimento do nosso grupo, nos 
últimos 5 anos; estamos com 3 unidades fabris no 
Estado. Fomos recebidos de braços abertos”, re-
vela o fundador e presidente, Flávio Costa.

A maior feira 
supermercadista 
do Cone Sul está 

de volta depois de 
dois anos. Reserve 
seu ingresso e seu 
espaço para fazer 

bons negócios 
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Líderes em geração de emprego
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s supermercados foram os 
responsáveis pela oferta de mais de 156 mil va-
gas de emprego em todo o país em 2020 e 2021, 
um número maior do que qualquer outro seg-
mento. Os dados são de pesquisa da consultoria 
Future Tank, com base em dados do Sistema 
do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), a pedido da Associação de 
Supermercados do Rio de Janeiro (Asserj). As 
empresas do ramo no Rio Grande do Sul ocu-
param o quinto lugar nacional nesse quesito, 
com 9.757 vagas preenchidas no período. Elas 
também continuam sendo referências como 
receptoras de jovens aprendizes, num cenário 
em que a falta de qualificação e comprometi-
mento podem afetar a qualidade do serviço — 
justamente um dos aspectos mais criticamente 
avaliados pelos consumidores.

A geração de postos de trabalho pelos super-
mercados chegou a 57.214 novas vagas em 2020, 
e 98.906 em 2021. O setor foi responsável por 
6,1% do total de novas oportunidades, transfor-
mando-se numa referência de essencialidade, 
combinando a necessidade de manter o atendi-
mento com a capacidade de crescer quando foi 
preciso. Em termos absolutos, os campeões do 
ranking em 2020 e 2021 foram São Paulo, com 
30.989 postos gerados; Minas Gerais (17,5 mil) 
e Rio de Janeiro (11,1 mil). O segundo maior 
setor gerador de empregos em 2020 e 2021 foi 
— não surpreendentemente – o de transporte 
de carga rodoviária, com 136.423 novas vagas. 

A expansão do segmento nos últimos anos é 
o motor das contratações. Grupos empresariais 
como Asun, Imec e Comercial Zaffari, entre ou-
tros, abriram várias unidades no período, sejam 

o  FoTo de aberTura: ©istock.com/Xixinxing
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Supermercados 
atravessam 
pandemia como 
o setor que mais 
gera empregos 
no país, mas falta 
de qualificação e 
comprometimento 
continua sendo 
entrave para 
contratações.
Futuro de lojas mais 
automatizadas deve 
trazer mudanças 
neste cenário

Líderes em geração de emprego
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elas supermercados, atacados ou atacarejos. Só 
a recente unidade do Desco, aberto em abril na 
zona Sul de Porto Alegre, gerou 130 empregos 
diretos e 60 indiretos. O Asun Leve Mais, inau-
gurado no mês de janeiro em Tramandaí, resul-
tou em 180 postos de trabalho diretos. A 20ª loja 
da bandeira Stok Center, aberta em março em 
Santa Cruz do Sul, abrigou 187 novos empregos 
diretos, que passam a integrar os mais de 4000 
funcionários na rede Comercial Zaffari.

“As principais vagas que temos hoje são postos 
que não exigem experiência, então contratamos 
muitos jovens. Temos 620 colaboradores, a maio-
ria passa por aqui e logo depois são contratados 
em outras oportunidades, se especializando nelas. 
Somos uma das primeiras entradas no mercado 
de trabalho na região de Santa Maria”, reconhece 
a diretora de Recursos Humanos dos Supermer-
cados Beltrame, Greyce Beltrame. Lá, a evolução 
na oferta de empregos está alinhada aos novos ca-
nais de comunicação com a nova geração (Linke-
dIn, WhatsApp). “Também proporcionamos uma 
convivência de colaboradores jovens com os da 
terceira idade, assim permitindo um amadureci-
mento da equipe, equalizando diferenças cultu-
rais. Os idosos vêm com interesse de aumentar 
sua renda, já que são em sua maioria aposenta-
dos.” A maior dificuldade nessa área, segundo diz, 
é contratar uma nova geração tecnológica para re-
alizar funções operacionais e manuais.

Salário emocional

O autosserviço continua sendo a maior porta 
de entrada no mercado de trabalho para os jovens. 

©istock.com/Jacoblund 

supermercados  
são reconhecidos 
como receptores 

de jovens no 
primeiro emprego

A psicóloga e consultora comportamental Ange-
lita Garcia, instrutora da Agas e supervisora de 
Desenvolvimento Humano e Organizacional na 
Rede Asun, avalia que, nos últimos anos, as em-
presas de varejo aprenderam a se tornar mais atra-
entes para captar mão de obra iniciante para suas 
lojas. “Via de regra, profissionais jovens possuem 
pensamento criativo e estão conectados com tudo 
que os cerca. Eles possuem vigor e ânimo para 
novas descobertas e aprendizado e gostam de am-
bientes inovadores e desafiadores”, reflete.

Nesse sentido, o varejo entendeu que precisa 
ser atrativo para todos os profissionais indepen-
dentemente da faixa etária. Entra em jogo o cha-
mado ‘salário emocional’ na contratação. “Com 
as mudanças profundas que tivemos nos últimos 
tempos em nossa sociedade, profissionais em to-
dos os níveis em sua maioria, tem como priorida-
de buscar qualidade de vida e bem-estar emocio-
nal”, explica. Como isso se configura na prática 
do RH? Qualquer empresa que promover bom 
clima organizacional, salário compatível com a 
função, plano de carreira aliado a conhecimento e 
aprendizado contínuo, gerando oportunidade de 
socialização para boa saúde mental do trabalha-
dor deve conseguir atrair bons currículos.

Os supermercados evoluíram consideravel-
mente neste ponto, na visão de Angelita, que 
percebe maior investimento em educação cor-
porativa, ambientes de convivência e plano de 
carreira dentro das lojas supermercadistas. “Há 
maior flexibilização de promoções verticais e ho-
rizontais. Profissionais que iniciaram o trabalho 
como empacotadores hoje trabalham na área de 
marketing, financeiro e até segurança do traba-
lho, e isso quer dizer que rompemos as fronteiras 
departamentais”, argumenta. 

HabilidadeS comportamentaiS

Na rede Tischler, de Cachoeira do Sul, 5% 
das vagas são para jovens aprendizes. Lá, a pande-
mia gerou um redirecionamento do negócio para 
a manutenção de cargos somente nas atividades-
fim. Entregas residenciais de rancho, que deman-
davam motoristas e vigias, foram terceirizadas, 
mas o número de funcionários não reduziu no 
período (a empresa montou uma equipe para 
vendas via iFood). A presidente Mariane Labres 
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conta que encontrar pessoal qualificado tem sido 
um desafio. “As pessoas pensam que o supermer-
cado acolhe quem não aprendeu a fazer nada, 
mas não é assim”, diz. A queixa é mais premente 
em habilidades comportamentais: falta compro-
metimento. “O nível de atestados de saúde e de 
afastamentos aumentou demais, por qualquer 
motivo. Se uma pessoa contraía Covid na mora-
dia, era razão para todos que morassem no local 
faltar ao trabalho por vários dias”, observa. 

Alessandra Nolasco e Carine Oedmann, 
especialistas em comportamento humano da 
consultoria Pemse Desenvolvimento Humano, 
percebem dois lados das principais dificuldades 
na contratação de pessoal, sendo um por parte 
das empresas, pois ainda há falta de procedi-
mentos e de normas internas, gestores despre-
parados para desenvolver pessoas e falta de es-
tratégia para recrutamento e seleção de pessoas. 
De outro lado, veem no mercado de trabalho 
pessoas despreparadas para setores específicos e 

Vendas para 
app iFood gerou 
abertura de vagas 
nos supermercados 
Tischler

rede Tischler/divulgação

pessoas que buscam algo temporário. Uma re-
comendação aos processos seletivos é dar tanto 
foco às competências comportamentais quanto 
às competências técnicas.

rotatividade Segue em alta

Um dos calcanhares de Aquiles do seg-
mento supermercadista é o elevado turnover 

Marcas de qualidade
que acompanham gerações

grupovogelwww.vogelalimentos.com.br    |    vogel@vogelalimentos.com.br    | 
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nos cargos operacionais. Mesmo diante de di-
ficuldades econômicas e desemprego em alta, 
a constante saída de funcionários permanece 
ocorrendo. No Tischler, janeiro e fevereiro fo-
ram ruins. “Há pessoas que largam tudo para 
ir à praia e depois do veraneio retornam ao in-
terior. Repositor, empacotador, operadora de 
caixa, ninguém quer construir carreira”, refle-
te Mariane. Dois fatores são grandes causado-
res dessa rotatividade que dificilmente baixa: 
o salário inicial baixo e o trabalho nos fins de 
semana e alguns feriados. “Se alguma indús-
tria oferece R$ 50 reais a mais, como algumas 
indústrias agrícolas da região, já é o suficiente 
para a troca. Em uma loja, perdi três pessoas 
por R$ 50 porque elas queriam folgar aos sá-
bados. E é difícil ficar cobrindo essas ofertas, 
porque temos 600 empregados.”

Greyce Beltrame também reconhece as di-
ficuldades nessa área. Algumas pessoas querem 
atuar somente em horários diurnos e não nos 
noturnos; para as mulheres, existe uma falta 
de rede de apoio, o que gera uma dificuldade 
de conciliar a vida familiar com a profissional 
(questão exacerbada na pandemia, pois as esco-
las trabalharam com horários reduzidos ou fi-
caram fechadas). “Há também famílias que não 
estão conseguindo se manter em Santa Maria, 
portanto elas acabam retornando para suas ci-
dades.” A empresa tenta reter uma parcela de 
seus talentos por meio de capacitações e princi-
palmente pelo recrutamento interno. “Pratica-

mente toda a nossa equipe de gestores e líderes 
são pessoas que vieram da base”, salienta.

Nas palavras das especialistas da Pemse, é 
preciso registrar a perda de bons quadros nas 
empresas em razão de certas lideranças não es-
tarem devidamente preparadas para um novo 
cenário e à falta das inteligências emocional e 
relacional para lidar com as adversidades e os 
conflitos que acontecem por falhas de comuni-
cação e disputas internas. “A melhor maneira de 
reter talentos é entendendo de pessoas, por isso, 
acreditamos e provamos através de Programas 
de Desenvolvimento de Lideranças que desen-
volver as Inteligências Múltiplas da gestão faz 
com que haja uma redução de turnover”, acres-
centa Alessandra.

Angelita reforça: atenção aos colaboradores 
que se demitem dos líderes muito mais do que 
das empresas. Os profissionais buscam ambien-
te de boa relação. O líder agora deve ter cons-
ciência de que alia o papel de professor e de 
aprendiz da sua equipe. “Aqueles que trabalham 
na empresa são ‘mini startups’ ambulantes que 
precisam ter um retorno de investimento de va-
lor tangível e intangível. Eles querem conheci-
mento, participação e sustentabilidade. Líderes 
autocráticos não servem mais”, pontua.

progreSSão na carreira

No Beltrame Supermercados, a maior parte 
dos melhores cargos fica com pessoas que foram 
selecionadas pelo recrutamento interno e que 
foram treinadas previamente dentro da empre-
sa. “Há uma carência de profissionais capacita-
dos para o varejo. As universidades deveriam 

Novas gerações querem 
desafios, mas trabalho 

em fins de semana 
ainda é entrave

Tânia rego/ag. brasil

O setor supermercadista gaúcho foi 
o quinto no Brasil a gerar mais vagas 
de emprego durante a pandemia:
 Contratações gaúchas desde a 

pandemia: 9,7 mil
 Vagas geradas pelo setor em todo 

país: 156 mil (6,1% do total)
 Funcionários no RS: 124,2 mil
 Estabelecimentos: 6113
 Estados que mais vagas abriram (nú-

meros absolutos): SP, MG, RJ, PA e RS

oferta creScente
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O Fermento Monopol mudou, mas sem 
abrir mão da qualidade e da tradição de 
oferecer sempre o melhor. Já são mais de 
100 anos no mercado, fazendo parte da 
vida e das receitas de milhares de 
pessoas. Uma marca que tem a certeza 
que vai seguir crescendo com você.

Nova
embalagem

1950
1914

2010
2019

Saiba mais
vogelalimentos.com.br
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ofertar graduações mais voltadas ao setor, uma 
vez que atualmente estas têm mais foco para a 
gestão hospitalar, o serviço público e a indús-
tria, e não ao varejo propriamente dito”, opina 
Greyce. O Tischler conta com funcionários de 
mais de 30 ou 40 anos de serviços prestados. 
“No passado, muitos entravam e saíam na mes-
ma função, o que é frustrante. Por isso, construí 
o Projeto Evoluir, para oferecer possibilidades 
de mudanças. A própria Agas traz muitos cur-
sos e treinamentos, então acredito que estamos 
num trajeto que é longo”, diz.

O varejo supermercadista é pródigo em 
promoções. De fato, no entender de Angelita 
Garcia é onde há maior celeridade em plano de 
carreira. A chave para o sucesso é ter boa forma-
ção e conhecimento transdisciplinar. “Ali você 
verá refletidas as principais pautas e tendências 
do macroambiente: economia, política, socie-
dade e educação. É uma universidade todos os 
dias, uma fábrica de oportunidades”, elogia.

a tecnologia e o futuro

Como tudo nos negócios, o varejo evolui e a 
tecnologia é quem tem puxado este desenvolvi-
mento. Mas quais as consequências desses avan-
ços para o emprego nas lojas? “Foram poucos os 
cargos que desapareceram, como o de contador 
de dinheiro, ou reduziram. A chegada das no-
vas tecnologias fez com que outras funções se 
tornassem relevantes: tivemos a criação do novo 
setor de e-commerce, que emprega shoppers, super-

visora e coordenadora da área. Além disso, hou-
ve também o setor de TI, que é principalmente 
voltado para isso, e a estruturação do setor de 
Marketing”, relata Greyce. A perspectiva para o 
futuro é a consolidação desses setores dentro do 
Beltrame como fundamentais. Enquanto isso, a 
realidade do supermercado na região mostra que 
o atendimento ao cliente de forma presencial e 
personalizada permanece essencial.

Ao contrário do que se imaginava, na prá-
tica as ferramentas digitais não geraram des-
carte dos profissionais, até o momento. Quem 
se adaptou às mudanças teve uma transição no 
desempenho de suas rotinas. A aposta maior é 
em transformação de funções e cargos. Maria-
ne Labres, por sua vez, reforçou a equipe da 
controladoria e sonha com atendimentos mais 
automatizados. “Temos hábitos serviçais já ul-
trapassados em outras culturas, como a ame-
ricana. Lá você não vê tantos funcionários no 
chão de loja, a reposição é noturna para não dar 
transtornos, e olha que o mix de produtos é bem 
maior”, afirma. As novas tecnologias devem 
acelerar isso, mas na retaguarda precisamos ter 
muito controle”, afirma. Outra tendência é a 
migração do recrutamento para uma mentali-
dade que alia o mundo digital com adequação 
das principais bases tradicionais de rotina (uso 
de algoritmos como arma secreta para captar os 
melhores currículos).

capacitação agaS

A Associação Gaúcha de Supermercados 
oferece, ao longo do ano, uma ampla gama de 
capacitações para os mais diversos níveis de 
colaboradores supermercadistas. Milhares de 
pessoas passaram por seus cursos, com foco na 
prática de atividades no chão de loja e na gestão 
de negócios. O GES chegará aos 15 anos for-
mando líderes para as empresas do setor. Além 
disso, os interessados podem optar por cursos 
in company, online, na sede da Agas e (antes 
da pandemia) na Escola Móvel, que percorria 
diversas cidades em calendário pré-definido. 
Essas qualificações são variadas, ensinando a 
produzir pães, cortar carnes, elaborar cartazes, 
atender bem, fidelizar consumidor e a melhorar 
o marketing, entre outros. 

automação de 
processos é ameaça 

aos empregos, mas seu 
uso ainda não ganhou 

larga escala

©istock.com/kandl 
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Buscando resgatar memórias e conquistar clientes 
com um atendimento amigável, os estabelecimentos 

que relembram o passado têm ganhado força

E

Acolhimento  
e nostAlgiA

Guilherme Nunes

m meio a um avanço tecnológico cada vez maior 
e mais presente no dia a dia, a aparição de luga-
res e de produtos que fogem dessa percepção e 
abraçam o antigo tem se fortalecido e conquis-
tado mais adeptos. A ideia do retrô é justamente 
se utilizar da nostalgia e da memória de coisas 
que fizeram sucesso, ou eram comuns em mo-
mentos do passado e trazê-las para o presente, 
seja através de adaptações ou mesmo a reutiliza-
ção de coisas consideradas velhas. 

Mídias como o cinema e a televisão se apro-
veitam de histórias ambientadas em décadas 
passadas ou que tenham este estilo, como a série 
Stranger Things e os filmes recentes da Turma da 
Mônica, por exemplo. Buscando abraçar o es-

tilo antigo, ligado principalmente a memórias, 
alguns mercados de bairro e restaurantes têm 
investido em construir ambientes acolhedores 
e que despertam a nostalgia em seus clientes.

Inaugurado em fevereiro, no bairro Rio 
Branco, em Porto Alegre, o Pastra INdeli foi 
criado com o objetivo de ser um pequeno mer-
cado. No entanto, nestes primeiros meses de 
funcionamento, o estabelecimento ainda não 
está atuando com essa finalidade e sim, como 
um restaurante. Com um histórico ligado à 
gastronomia, o casal Guilherme Nunes e Da-
fny Zanquetta encontrou um imóvel deprecia-
do, que justamente por isso não possuía outros 
interessados, e decidiram eles mesmos refor-
má-lo e transformá-lo no que hoje é o Pastra 
INdeli. “Meu pai, desde que eu era pequeno, 
me carregava sempre para os botecos, então eu 
sempre gostei bastante desse visual dos anos 
90. E, quando nós procuramos um lugar para 
abrir um mercado (a ideia inicial), estávamos 
com essa ideia de um espaço bem retrô”, decla-
ra Guilherme.

Com o foco na charcutaria artesanal, o lo-
cal serve diferentes tipos de sanduíches, apro-
veitando as diferentes formas que esta técnica 
para carnes permite. Além disso, também fun-
ciona como delicatessen, vendendo queijos, pães, 
conservas, molhos e a própria charcutaria, tudo 
isso em um ambiente que remete diretamente 
a um boteco vindo dos anos 90. “Nosso balcão 
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Armazém Box 18:  
ideia de ambiente 

acolhedor que 
remetesse ao passado

Box 18/Divulgação

estava há 40 anos no mesmo lugar, então ele é 
bem antigo e tu entra aqui e dá de cara com ele 
e isso remete a muita coisa para muita gente. As 
pessoas entram aqui, veem aquilo, e começam 
a comentar e a lembrar, ter memórias afetivas 
de outros lugares”, relata o empreendedor. A 
meta do casal para os próximos meses é ampliar 
o horário de funcionamento do Pastra INdeli. 
Atualmente o estabelecimento funciona apenas 
à noite – passando a atender desde o início do 
dia e com a atuação focada como mercado, indo 
além do serviços de restaurante e bar.

Também investindo no estilo retrô, o Arma-
zém Box 18, localizado no bairro Santa Cecília, 
em Porto Alegre, surgiu três anos após os seus 
fundadores terem criado o Chica Parrilla y Bar, 
restaurante ao lado de onde hoje é o Armazém. 
Inicialmente com o objetivo de vender carnes, 
o primeiro ponto de vendas do negócio foi um 
box de garagem de número 18 alugado, o que 
deu origem ao nome, em 2019, com as vendas 
já tendo sido planejadas e realizadas de forma 
online antes mesmo da pandemia da Covid-19. 
Com o sucesso do empreendimento, o espaço 
foi sendo reestruturado e o investimento cres-
ceu, e hoje, o local funciona com carnes, café, 

delicatessen, fiambreria, lanches e padaria, abra-
çando a proposta de mercado, ou como o pró-
prio nome diz, Armazém.

Como principais sócios, Matheus Ra-
chewsky e Dora Porto Moreira viram a opor-
tunidade de construir um ambiente acolhedor 
e que remetesse a antigos lugares que já haviam 
visitado. “O que queríamos era oferecer uma 
experiência para quem vier aqui. Independen-
temente se a pessoa vem comprar carne ou co-
mer, ela tem que se sentir viajando para algum 
outro país ou viajando inclusive no tempo”, ex-
plica Matheus. Atualmente com 15 pessoas na 
equipe, a expectativa é que até o final do ano 
esse número chegue a 25 funcionários envolvi-
dos no negócio.

Para além da caPital
“A nossa identidade visual sempre foi fo-

cada em construir algo que misturasse o rús-
tico com o industrial e o moderno”, conta 
Luiz Pedro Bechstedt, um dos fundadores 
do Mercado Galo, de Uruguaiana. O mer-
cado foi criado em 2017 por quatro amigos 
(Guilherme Basso, o G, Guilherme Alberti, 
o A, Luiz Pedro Bechstedt, o L, e Arthur Li-
nhares Obino, o O), que uniram iniciais para 
formar o nome do estabelecimento, também 
uma expressão popular da região. O negócio 
surgiu com o foco de oferecer produtos que 
não costumavam ser vendidos na cidade, eram 
mais comuns na capital, e criar um ambiente 
receptivo para os clientes. O Mercado Galo 
funciona com as principais seções, possuindo 
hortifrútis, açougue, padaria e com destaque 
especial para a fiambreria; além disso, o local 
passou a funcionar como uma cafeteria, mais 
um atrativo para o público. 

Em expansão, com uma nova unidade em 
andamento, a equipe principal passou por mu-
danças com a saída de um dos quatro sócios e 
a entrada de um novo, auxiliando neste proces-
so de crescimento. Investindo em um espaço 
diferenciado, e sempre buscando acolher os 
seus consumidores, o Mercado Galo é mais um 
exemplo de construção de um estabelecimento 
que mescla conceitos variados e entrega uma 
experiência completa a quem o visita.
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PIONEIRISMO VIRA REFERÊNCIA
m mercadinho vendendo cachaça e banana. Foi 
assim que surgiu o Supermercado Vermelhão, 
de Flores da Cunha. Inicialmente fundado por 
Maximiliano Zamboni como um pequeno ne-
gócio, ao firmar uma sociedade com seus dois 
irmãos, um deles gêmeo idêntico, eles criaram 
o primeiro supermercado da cidade, em 1979. 
Localizado em frente de onde ficava o peque-
no armazém, o nome Vermelhão surgiu justa-
mente do fato de ser uma versão muito maior 
do negócio original, e do fato de Maximiliano 
e seu irmão gêmeo serem ruivos. 

Na época de sua fundação, além dos itens 
de alimentação e limpeza, o estabelecimento 
também vendia produtos como tintas e botas 
de borracha, e contava com uma equipe de 20 
funcionários, além de já ter no seu início cin-
co check-outs, sendo um investimento grande 
naquele período. De lá para cá, o Vermelhão 
cresceu e atualmente conta com uma estrutu-
ra de 1200m² e um mix de produtos de cerca 
de 20 mil produtos, com 56 funcionários atu-
ando na empresa.

U

O Vermelhão foi 
criado em 1979 

e é o primeiro 
supermercado de 
Flores da Cunha, 

sendo desde 
aquela época 

uma referência do 
gênero na cidade

Max Zamboni/Super Vermelhão

De acordo com Milene Zamboni Andri-
ghetti, gerente financeira do supermercado, 
“o mercado se destaca por termos um atendi-
mento familiar, com produtos bons na nossa 
padaria, e nosso açougue e fruteira são pontos 
que as pessoas elogiam. É aquela coisa de aten-
dimento de cidade pequena”. Além de Milene, 
filha de Maximiliano, outros membros da fa-
mília também trabalham no local, como seus 
irmãos, Maximiliano Junior e Francine, e seu 
tio Paulo Zamboni, ajudando a fortalecer a re-
lação que o supermercado tem com o público.

Em associação com a Rede Multimerca-
dos, de Caxias do Sul, desde 2016, a parceria 
permitiu que o negócio conseguisse barga-
nhar preços melhores para repassar para os 
seus clientes e, segundo Milene, fez com que 
fosse possível aumentar o seu faturamento. 
Em 2022, a empresa já conseguiu registrar um 
crescimento de 10% em relação ao ano ante-
rior e possui planos para melhorar o layout de 
sua padaria, buscando oferecer o melhor pos-
sível para os seus consumidores.
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O mapeamento do processo  
de compra é fundamental para  
se entender o comportamento  
dos consumidores

JORNADA  
DO CLIENTE

DESCOBERTA
A primeira etapa tem 
na sua base o fato de o 

cliente não saber que possui um 
problema ou uma necessidade. O 
principal papel do supermercadista 
é mostrar para aquele indivíduo 
as possibilidades de compra 
que ele possui. Nesta fase, o 
consumidor fica ciente do produto 
e percebe que pode ter a demanda 
de realizar aquela compra. Cabe 
então ao varejista oferecer 
uma comunicação engajadora 
e informativa para despertar o 
interesse, fazendo com que o 
cliente deseje saber mais sobre o 

que está sendo oferecido. Por ser o início de todo o processo 
até o momento da compra e fidelização, a descoberta deve 
ser persuasiva mas, para que a aquisição ocorra, os próximos 
passos também devem ser bem planejados.

A JORNADA
O processo de compras de um produto 
vai além do simples ato de escolha 

e da passagem pelo check-out. A jornada do 
cliente serve como uma forma de o varejista 
compreender as perspectivas do seu consumidor 
e adiantar possíveis problemas em sua abordagem 
de vendas. Ainda que não seja fixa, devido às 
diferenças entre perfis de clientes, e de tipos de 
negócios, essa trajetória percorrida é comumente 
separada em quatro etapas, de acordo com o 
estágio da compra que o consumidor se encontra. 
É através destas etapas que o supermercadista 
deve mapear o seu negócio.

CONSIDERAÇÃO
A segunda etapa é uma continuação direta da 
primeira, e ocorre mesmo nas compras impulsivas. 

Após ter a familiaridade com o produto ou serviço, nesta 
fase o consumidor pondera sobre sua vontade de adquirir 
aquele item, se o investimento realmente faz sentido para 
ele. O cliente analisa as possíveis soluções para o seu 
problema, ou suas oportunidades de vantagens, buscando 
encontrar a melhor opção para ele, que deve ser um produto 
no supermercado em questão para que esse processo seja 
bem-sucedido. Apesar de ser mais comum em jornadas de 
compra longas, que envolvem um planejamento maior, a 
Consideração também está presente naquelas aquisições de 
momento, ainda que de forma pontual.©
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CONVERSÃO
A terceira 
etapa envolve 
exercer a 

compra enquanto 
shopper, conforme 
relatou o professor 
da Fundação Getulio 
Vargas Roberto Kanter. 
“Nesta hora, o cliente 
pode ser seduzido por 
ofertas diretas. Pode ter 
programa de pontos, 
cashback, diversas 
maneiras que você, 
supermercadista, tem 
de convencer o cliente 
que já está em dúvida a 
comprar o seu produto”, 
comenta o professor. 
O supermercadista, 
na fase da Conversão, 
utiliza conteúdos 
que demonstrem ao 
potencial shopper as 
vantagens de investir 
no seu mercado. É aqui 
que haverá a decisão de 
realizar a compra.

PHYGITAL
O avanço tecnológico e o aumento de apli-
cativos e serviços online, impulsionados pela 

pandemia, fez com que a mistura entre as compras 
online e físicas se tornasse uma constante. De acordo 
com o professor Roberto Kanter, esse crescimento 
do digital provocou uma disruptura no processo de 
compra e venda. “Hoje você entra no aplicativo do 
supermercado e resolve a sua vida por lá, mas, em 
compensação, se perde um pouco da espontaneidade 
da venda por impulso do presencial”, relata Roberto. 
Essa mescla, que define o phygital, possui seus pontos 
positivos e negativos e é uma direção para a qual o 
mercado aponta, e que também pode ser usada como 
uma vantagem para que o supermercadista conheça 
seus clientes e utilize da jornada a seu favor.

MAPEAMENTO DAS COMPRAS
Para conseguir aplicar a jornada de forma bem-sucedida e ter mais su-
cesso no relacionamento com os seus consumidores, é preciso realizar o 

seu mapeamento. O Customer Relationship Management (CRM) é uma ferramen-
ta essencial para realizar esse processo, pois, aliado a um sistema ERP, ajuda a 
acompanhar as ações de cada 
cliente e as possíveis inicia-
tivas que o supermercadista 
pode tomar. O CRM auxilia na 
segmentação de ações, para 
torná-las mais efetivas, na cria-
ção de personas do público, no 
fortalecimento da relação com 
o cliente e de ofertas exclusi-
vas para ele, além de outras 
funções que são fundamentais 
para ter um supermercado 
consolidado.

©iStock.com/ViktoriiaHnatiuk 

©iStock.com/thebigland88 

FIDELIZAÇÃO
A última etapa da jornada é focada em manter uma constância de consumo 
dos clientes. A partir das informações que vão sendo adquiridas nas 

outras fases e das escolhas de um indivíduo, o varejista toma as decisões que 
melhor se adequam para realizar o pós-venda. Por meio da análise dos hábitos do 
consumidor, o supermercadista pode estimular a venda de outros produtos para ele, 
promoções específicas, para que haja o interesse em continuar comprando naquele 
estabelecimento. Uma boa fidelização ocorre quando o cliente retorna por ter sido 
conquistado, sem necessidade de oferecer descontos para que ele volte.
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NeUGeBaUer

NovaS oPçÕeS 
Na caiXa de BomBoNS
a caixa de bombons Neugebauer hits está de cara 
nova, contando com a inserção do mais novo suces-
so do portfólio da empresa, mu-mu Kids, que estará 
presente nos sabores morango e baunilha. o produto 
acompanha alguns dos principais nomes da marca, 
como amor carioca, Stikadinho, 
refeição, love me, Bib’s 
confeito e barri-
nha. 

DaColÔNia

laNche temático
a indústria acaba de lançar a Paçoquinha arraial em 
tamanho Família, no sabor tradicional com 560g. a 
embalagem conta uma temática personalizada de Fes-
ta Junina e vem com 40 unidades. o produto satisfaz 
a demanda de clientes à procura por itens com maior 
gramatura e com um melhor custo/benefício.

oDeriCH

Para SuaS melhoreS receitaS
as gôndolas de supermercados estão recebendo 
mais três sabores da linha de maioneses Saborizadas 
oderich: molho verde, receita direto das lanchonetes 
com muito tempero verde e salsinha; maionese com 
Pimenta, com picância moderada, e molho rosé, a 
combinação de maionese com catchup para salada. 
os itens estão sendo lançados na bisnaga 
tradicional de 170g.
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Neugebauer/Divulgação

aQUaFast

Solução ao mau cheiro
Preocupada com o bem-estar de seus consumidores 
(e seus pets), a marca lança uma nova linha: elimina-
dor de odores. comercializado em embalagem de 2l 
nas fragrâncias Floral, Fresh e marine, o produto tem 
a finalidade de eliminar os odores deixados pelos ani-
mais de estimação tanto no ambiente interno da casa, 
como quintais, canis e clínicas veterinárias.
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Nestlé

Novo cereal matiNal

CoCa-Cola 

laNçameNto em edição limitada
após lançar o sabor Starlight, inspirado no espaço 
sideral, a coca-cola anunciou a Zero Sugar Byte, uma 
bebida com sabor de “pixel”. trata-se do primeiro sa-
bor da empresa nascido no metaverso. Para celebrar 
este passo na direção do futuro do sabor, a coca-cola 
usou pixels para retratar o seu icônico logotipo. a 
edição é limitada.

Nestlé/Divulgação
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a líder do seg-
mento aumenta o 
portfólio de cereais 
matinais com uma 
de suas marcas 
mais icônicas, Pas-
satempo. a ideia é 
transformar o café 
da manhã. a emba-
lagem de 190g traz 
imagens lúdicas, 
com ilustrações e 
atividades educati-
vas com os tradi-
cionais persona-
gens da marca.

GiraNDo sol

limPeZa PeSada, multiuSo e 
deSeNgorduraNte
a marca apresenta três lançamentos: limpeza Pesada, 
limpadores multiuso e desengordurante cozinha. os 
produtos são indicados tanto para limpezas rápidas e 
de superfícies laváveis, como para as pesadas, remo-
vendo as sujeiras mais difíceis, garantindo inclusive a 
remoção de gorduras de carne em fogões e grelhas.
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saNta Clara

aNiverSário de 110 aNoS 
laNçaNdo liNha
a cooperativa de carlos Barbosa, no mês de aniver-
sário, amplia seu mix de produtos e lança a linha de 
búfala com os itens burrata em pote (150g), mozzarela 
cereja (150g), mozzarela forma (2kg) e mozzarela ce-
reja em balde (1kg). os queijos de búfala apresentam 
qualidade sensorial e nutricional devido ao elevado 
teor de cálcio e vitamina a. 

Divulgação/santa Clara
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Com uma ampla oferta de produtos e usos, os molhos 
e temperos se destacam pelas possibilidades de 

experiências que trazem para a culinária

DanDo sabor
aos alimentos

tilizados como acompanhamento, ingrediente 
ou mesmo como integrante do prato principal, 
os molhos são parte do cardápio diário em suas 
diferentes composições. Um estudo realizado 
pelo Datafolha mostrou que, no final de 2020, 
o Brasil registrava um aumento do consumo 
desses produtos em sua forma industrializada 
(50% para 54%), em comparação com o ano 
anterior. Seja nos formatos de sachês, stand up-
pouch, vidros, latas ou bisnagas, estes produtos 
têm alto giro nas prateleiras e são procurados 
tanto por consumidores finais quanto por do-
nos de bares e restaurantes.  

U
Definidos pela Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa) como “os produtos 
em forma líquida, pastosa, emulsão ou sus-
pensão à base de especiaria(s) e ou tempero(s) 
e ou outro(s) ingrediente(s), fermentados ou 
não, utilizados para preparar e ou agregar sabor 
ou aroma aos alimentos e bebidas”, os molhos 
podem possuir uma série de composições e sa-
bores, tendo nessa variedade a sua principal ca-
racterística. Justamente por essa definição vaga 
do que se enquadra como molho, existe uma 
ampla gama de produtos comercializados que 
entram nesta linha. 

O próprio molho de tomate, talvez o mais 
pensado ao se falar neste tipo de produtos, pos-
sui variedades de acordo com o tipo de proces-
samento que passou até chegar nas gôndolas dos 
supermercados. O modelo mais comum e que 
aparece em grandes variedades é o tradicional, 
geralmente já com temperos e na consistência 
adequada, pronto para o uso, podendo conter 
usos específicos como aqueles para pizzas e op-
ções com outras especiarias. 

Além do tipo mais utilizado, os molhos de 
tomate também são vendidos através da polpa, 
uma espécie de purê concentrado da fruta con-
tendo sal e açúcar, a passata, um intermediário 
que costuma ser temperado de alguma forma 
e é mais espesso, e o tomate pelado, com a fru-
ta fervida e sem pele e que não costuma ter 
acréscimos, podendo ser considerada a versão 
mais natural e saudável.
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Para além dos atomatados, a comercializa-
ção dos molhos se expande para uma série de 
produtos. Há aqueles feitos para consumo com 
saladas que variam em consistência, ingredien-
tes e sabor como o rosé, o vinagrete e o caesar, 
mas que não se resumem somente a esses, 
com novos tipos sendo constantemente lança-
dos pela indústria. O barbecue, como o próprio 
nome diz, ganha força na utilização em chur-
rascos e hambúrgueres e, também, há aque-
les que servem de temperos e complementos 
como o shoyu, popular com pratos japoneses, os 
de pimenta e o inglês.

A Oderich, empresa alimentícia de São 
Sebastião do Caí, registrou um aumento no 
consumo de vários itens com a pandemia, em 
especial os molhos de tomate, o que segundo 
Thomas Oderich, coordenador de Marketing 
da marca, se deve principalmente pela pratici-
dade que os produtos permitem, além da pos-
sibilidade de serem utilizados de uma série de 

maneiras. Outros itens também têm crescido 
no mercado. “O Molho Barbecue, por exemplo, 
é um item que há alguns anos possuía um mer-
cado quase inexistente no Brasil e que agora tem 
visto suas vendas e espaço de gôndola crescerem 
exponencialmente”, relata Thomas. Em relação 
à oferta dos diferentes atomatados, o coordena-
dor aponta que o consumo do extrato de tomate 
tem reduzido, enquanto os molhos prontos têm 
ganhado mais espaço. Além disso, outros tipos, 
como o molho branco, crescem anualmente mas 
ainda representam uma faixa menor do consu-
mido. “Novos itens atomatados têm começado 
a fazer parte do consumo dos brasileiros, como 
as passatas e o tomate pelado que são produtos 
de maior valor agregado e aos poucos têm se 
tornado mais populares”, completa.

Com opções para todos os gostos, o mer-
cado de molhos é amplo em sua quantidade 
de produtos e permite aos supermercadistas 
a chance de analisar o que seus clientes mais 

Produtos de alto 
giro pela grande 
aceitabilidade na  
mesa do brasileiro
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Atomatados são uma 
das preferências 

do consumidor 
apaixonado pela 
cozinha italiana

consomem e que nichos podem ser vantajosos 
para o seu negócio.

Temperando o paladar

Parte das composições dos molhos, sejam 
eles caseiros ou comercializados, os temperos 
são um extenso conjunto de mercadorias e pos-
suem diferentes formas e tipos presentes nas 
gôndolas. De acordo com o Dicionário Brasi-
leiro da Língua Portuguesa Michaelis, pode ser 
considerado um tempero qualquer substância 
colocada na comida para realçar o seu sabor, en-
tão essa espécie de produto pode ir desde alho 
e cebolas à páprica e cominho, permitindo ao 
consumidor uma série de opções. 

Em uma pesquisa realizada em 2020 pela Ce-
pêra, produtora de conservas e condimentos, com 
a consultoria Varejo 360, foi constatado que, para 
93% dos entrevistados, a união de Produtos Culi-
nários, Temperos e Condimentos em um mesmo 
local facilitaria a compra e tornaria a sua experiên-
cia melhor. A pesquisa também mostrou que nos 
quase 100 mil tíquetes analisados, o gasto médio 
em cada compra com essa linha de produtos foi 
de R$ 85,31, apresentando variação de 79,9% de 

crescimento entre 2019 e 2020 do tíquete médio. 
Os dados apontam que há uma tendência de cres-
cimento deste mercado, e uma adesão do consu-
midor a esses produtos. A Kantar é uma grande 
responsável por analisar variações de mercado e 
como os produtos vêm sendo consumidos. Se-
gundo a empresa, no último ano, o consumo de 
temperos, e em específico daqueles em pó, teve 
crescimento de 1,9 milhões nos lares brasileiros, 
valor que destaca a capacidade de expansão da 
mercadoria em novas residências no país. 

A produção e a distribuição de temperos vão 
além do simples sal e da pimenta e cada vez mais 
o mercado tem destacado produtos naturais, algo 
que a própria indústria vem abraçando. A oferta 
destes produtos tem conquistado os consumi-
dores, especialmente após a pandemia, quando 
se tem buscado alimentação saudável e que traga 
benefícios naquilo que se ingere. A pimenta, por 
exemplo, possui propriedades que ajudam a ativar 
a digestão e também atua como anti-inflamatório, 
já o orégano, auxilia na digestão e na dor de cabe-
ça. Por toda a sua gama de variedades e proprieda-
des, prontos ou naturais, os temperos são grandes 
aliados na hora de se aventurar na cozinha.
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Impulsionado pela pandemia, o comércio online  
tem crescido cada vez mais, mas as lojas físicas  

ainda têm presença e seus destaques

O
A FORÇA DO E-COMMERCE 
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e-commerce tem se tornado uma ferramen-
ta de compra cada vez mais forte. Vindo 
de um crescimento natural causado pelo 
aumento da influência da tecnologia no 
dia a dia, o comércio online viu na pande-
mia da Covid-19 o seu maior impulsiona-
mento. Conforme levantado pela empresa  
Neotrust, responsável por monitorar mais de 
85% do e-commerce brasileiro, em 2021 houve 
um faturamento recorde de R$ 161 bilhões 
neste meio, um crescimento de 26,9% quan-
do comparado com o ano anterior. O tíquete 
médio registrou aumento de 8,6%, com mé-
dia de R$ 455 por compra, além disso, o 1º 
trimestre de 2021 (durante a pandemia) teve 
78,5 milhões de pedidos realizados enquan-
to o mesmo período de 2020 (pré-pandemia) 
havia alcançado a marca de 49,9 milhões.

Apesar dos valores consideráveis registrados 
para as vendas online nos últimos anos, as com-
pras em lojas físicas não deixaram de se fazer 
presentes. A Opinion Box, empresa de soluções 
digitais de pesquisas de mercado, constatou no 
seu Panorama de Experiência do Consumidor, 
realizado anualmente, que 21% dos entrevistados 
compram predominantemente em lojas físicas ou 
apenas nestas lojas. Realizada com entrevistados 
de todas as regiões do Brasil, a pesquisa também 
apontou que apesar de pessoas mais velhas e de 
classes sociais mais baixas serem as principais res-
ponsáveis por estas compras, a diferença em rela-
ção às demais faixas não é tão grande assim e que 
há uma tendência de essas parcelas da sociedade 
aderirem aos poucos ao digital.

“O consumidor de maior idade foi obrigado a 
aprender a usar aplicativos de banco, food delivery e 
de compras de bens de consumo, e gostou da ex-
periência e conveniência transacional dos canais 
eletrônicos, mantendo parte do seu transacional 
através da internet, mesmo agora onde não temos 
restrição de deslocamento”, relata Gastão Mat-
tos, responsável pela Divisão de Varejo Online da 
Câmara Brasileira da Economia Digital. Segundo 
o especialista, atualmente as vendas ocorrem de 
forma multicanal, offline e online, para todos os 
segmentos de consumo.

As categorias de produto possuem diferen-
ciação em relação a quais tendem a permanecer 
com grandes volumes de compra no e-commerce 
e quais há a priorização das compras em lojas 
físicas. A pesquisa da Opinion Box indicou que 
Alimentos e Bebidas e Beleza e Higiene são 
duas das categorias que prometem se manter 
em grande parte com as vendas em lojas físicas, 



REVISTA AGAS 55
REVISTA AGAS 55

boas-praticas-360.indd   55 13/05/2022   10:46:04



boas práticas

56 REVISTA AGAS

Na esfera online 
crescem volumes de 

vendas e tíquete médio

o que, nesse caso, é voltado principalmente aos 
supermercados. 

Os alimentos proporcionam também pers-
pectivas diferentes na última edição disponível 
da Global Consumer Insights Pulse Survey, pes-
quisa global realizada pela PwC. O estudo cons-
tatou que nesta categoria os consumidores estão 
dispostos a gastarem mais com os produtos, tanto 
em lojas físicas como em compras online, desde 
que haja motivos que pareçam satisfatórios. As 
três principais características de alimentos, se-
gundo a pesquisa da PwC, pelas quais os consu-
midores estariam dispostos a pagarem mais são 
opções saudáveis, produtos locais e aqueles com 
embalagens sustentáveis. Os dois primeiros itens 
possuem mais adeptos no Brasil em comparação 
com o restante do mundo, com 55% dos entrevis-
tados no país preferindo os itens mais saudáveis 
(55% no mundo) e 50% apoiando as produções 
locais (46% no mundo). Já em relação aos itens 
sustentáveis, os valores foram os mesmos, 46%, 
o que indica uma visão semelhante em relação à 
necessidade da sustentabilidade.

Ao se pensar no que o varejista pode oferecer 
ao consumidor através de compras online, um dos 
principais aspectos é a conveniência de poder uti-
lizar os serviços de qualquer lugar e em qualquer 
horário, especialmente nos casos das grandes em-

©iStock.com/William_Potter 

presas de e-commerce. Além disso, com essa ne-
cessidade de adaptação surgida nos últimos anos, 
mesmo os desafios de logística e de entregas vêm 
sendo superados, tornando o processo mais natu-
ral. Segundo Gastão, “o consumidor online conta 
com um vasto sortimento de mercadorias e facili-
dades para pagar via Pix, parcelar via cartão de cré-
dito e, mais recentemente, através de outros tipos 
de financiamento com parcelamento estendido, 
para itens de valor elevado”. Deste modo, o con-
sumidor consegue encontrar benefícios e incenti-
vos que o levam a usufruir da compra online.

As vAntAgens dAs lojAs físicAs
A experiência proporcionada ao cliente no 

comércio presencial ainda possui seus bene-
fícios, apesar do crescimento do online. De 
acordo com a pesquisa da Opinion Box, uma 
das maiores vantagens das compras físicas é não 
precisar esperar para receber os produtos, além 
disso, a segurança de que sairá com aquilo que 
deseja e de mais facilidade para realizar qualquer 
troca também são vantagens desse meio. A adap-
tação das lojas físicas também surge como uma 
necessidade para que elas se mantenham com 
força em meio a um mercado cada vez mais di-
gital. O estudo realizado pela PwC ressalta que 
as experiências de compras estão se fundindo, 
ainda que a preferência seja na experiência físi-
ca. A principal tendência é de que atendimentos 
automatizados, caixas self-service, espelhos vir-
tuais e outras tecnologias semelhantes estejam 
mais presentes nos supermercados, e que ofere-
cer um ambiente imersivo é importante para se 
fortalecer neste futuro iminente.

Um dos pilares de preferência do consumi-
dor para se manter fiel a um supermercado, de 
acordo com o Índice de Preferência do Con-
sumidor no Brasil (IPCon) da dunnhumby, é a 
Experiência de Loja. O estudo aponta que todo 
o processo de visita de uma loja, desde a chegada 
à saída, pode ser a chave para a criação de um 
relacionamento com o local. Oferecer um local 
prazeroso, limpo, com equipe agradável e dispo-
nível e ambiente sofisticado atrai os clientes e faz 
com ele sinta vontade de ir ao estabelecimento, 
por isso, apesar da força do e-commerce, a loja físi-
ca ainda deve se manter em alta.





ranking agas

58 REVISTA AGAS

A festA dos melhores
epois de dois anos com restrições sanitárias 
que impediram sua realização, o Ranking 
Agas voltou a ser realizado na noite de 25 de 
abril, na nova sede da Fecomércio-RS, em 
Porto Alegre. A festa reuniu cerca de 600 
convidados na celebração do setor essencial 
ao abastecimento da população durante a 
pandemia. Ao todo, 40 prêmios foram distri-
buídos – 33 homenagens às empresas, coo-
perativas e entidades do varejo destaques do 
ano e sete a personalidades, que receberam 
o novo Troféu Supermercador. Segundo re-
velou o mapeamento de desempenho reali-
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Ranking Agas retorna ao calendário distinguindo 
os supermercados mais destacados de 2021 e 

personalidades que ajudam o varejo a se desenvolver

zado pela Agas referente ao ano de 2021, o 
segmento registrou um crescimento real de 
3,49% em comparação a 2020, e que os super-
mercados gaúchos faturaram, juntos, R$ 44,7 
bilhões – respondendo por cerca de 7,6% do 
PIB gaúcho. 
A pesquisa mapeou o desempenho de 226 
empresas supermercadistas gaúchas ao longo 
do ano passado. As companhias avaliadas fo-
ram divididas em categorias, a partir do seu 
faturamento. A festa também homenageou 
sindicatos, cooperativas e personalidades que 
promovem o progresso do varejo. 

Larry Silva/Agas
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O Ranking Agas 2021 foi patrocinado por Isa-
bela, Santa Clara, Tramontina, Girando Sol, Pão 
d´Gula e Nescafé. Na abertura, o presidente An-
tônio Cesa Longo manifestou o prazer de retomar 
o calendário de eventos da entidade: “O Ranking 
Agas 2021 mostra a força, a representatividade e 
a capacidade de empregabilidade dos supermer-
cados”. Na oportunidade, o dirigente reivindicou 
um sistema tributário mais simples, eficiente e 
equânime, de modo a evitar querelas jurídicas 
que sobrecarregam o Judiciário nacional. Ao final, 
aproveitou a presença do governador, o delegado 
Ranolfo Vieira Júnior, para solicitar rodovias mais 
seguras para o transporte de mercadorias. 

Espírito do comErciantE
Os primeiros troféus (Destaque Sindical) fo-

ram entregues a sete braços do Sindigêneros-RS, 
incluindo o próprio e seus congêneres em Santa 
Maria, Caxias do Sul, Pelotas, Farroupilha, Rio 
Grande e Canoas. O presidente do Sindigêneros-
RS, João Francisco Micelli, falou em nome de to-
dos: “É uma grande alegria receber esta distinção. 
Somos o elo entre o capital e o trabalho, e estando 
as partes em paz, as coisas vão bem.” 

Em seguida, a Agas homenageou sete lide-
ranças que personificam o comerciante e suas 
características desde o princípio, como o “olho 
no olho” e a “barriga no balcão”. O primeiro a 
receber o Troféu Supermercador foi o presiden-
te da Federação dos Municípios do RS, Eduardo 
Bonotto. “Queremos mais estímulo à produção e 
ao consumo e menos interferência do Estado nos 
negócios”, solicitou. O diretor-superintendente 
André Vanoni de Godoy agradeceu em nome do 
Sebrae-RS: “Produzimos ferramentas para que 
pequenos negócios possam atravessar a crise, e os 
supermercados são canais importantes para isso.” 
O diretor-geral José Paulo da Rosa representou o 
Senac: “Queremos ser parceiros de outros even-
tos da Agas também, para que todos evoluam”. 

O jornalista Fernando Di Primio lembrou do 
primeiro boletim feito para a Agas, há 40 anos, 
saudando essa faceta da Agas. “É muito emble-
mático, a associação chegou aonde está por fru-
tos de sua política de comunicação.” O prêmio 
ao ex-CEO do Atacadão, Roberto Mussnich, foi 
recebido pela presidente da Associação Comercial 

As 10 maiores
Class 
2021

Class 
2020 Razão social Faturamento 2021 (R$)

1 1 Cia Zaffari Comércio e Indústria R$ 6.320.000.000,00
2 3 Comercial Zaffari Ltda. R$ 2.459.907.927,00
3 2 Unidasul Distribuidora Alimentícia S/A R$ 1.911.387.327,00
4 4 Importadora e Exportadora de Cereais SA R$ 1.064.321.356,00
5 5 Asun Comercio de Genêros Alimentícios Ltda R$ 972.651.929,00
6 6 Master ATS Supermercados Ltda R$ 733.310.586,98
7 Libraga Brandão & Cia Ltda R$ 719.516.239,00
8 PGL Distribuição de Alimentos R$ 703.217.630,83
9 7 Supermercados Guanabara SA R$ 643.973.736,14
10 44 Supermercado Formenton Ltda R$ 541.043.004,89

As 10 maiores por faturamento por m2

Class 
2021

Class 
2020 Razão social Fat/m²

51 Macamo Alimentos Eirelli R$ 74.547,69
75 Ivanor Frozza R$ 68.571,43
87 75 Mercado Paolazzi Ltda R$ 60.430,99
71 Supermercado Gauchão Ltda R$ 59.934,64
93 Supermercado Portal Eireli R$ 59.535,45
99 Supermercado Daco Ltda R$ 56.000,00
23 24 Max Center Centro de Compras Ltda R$ 54.710,02
16 13 Supermercados Beltrame Ltda. R$ 52.285,12
50 Deitos e Deitos Ltda R$ 51.375,00
56 38 Centermastersul Distri de Alim Ltda R$ 51.026,30

As 10 maiores por faturamento por check-out
Class 
2021

Class 
2020

Razão social Fat/check-out

75 Ivanor Frozza R$ 9.600.000,00
99 Supermercado Daco Ltda R$ 9.333.333,33
107 81 Vicente Stangherlin & Cia Ltda R$ 7.767.651,00
1 1 Cia Zaffari Comércio e Indústria R$ 6.631.689,40
15 12 Treichel Macromercado Ltda R$ 6.375.200,00
51 Macamo Alimentos Eirelli R$ 5.804.070,25
39 51 Makro Chuí Supermercados – Eireli R$ 5.350.000,00
23 24 Max Center Centro de Compras Ltda R$ 5.319.030,07
16 13 Supermercados Beltrame Ltda. R$ 5.275.194,80
18 18 Benedetti e Benedetti Ltda R$ 5.133.551,02

As 10 maiores por faturamento por funcionário
Class 
2021

Class 
2020

Razão social Fat/Funcionários

75 Ivanor Frozza R$ 1.920.000,00
201 130 Arnaldo Ranielle Silveira Arend – Me R$ 1.200.000,00
99 Supermercado Daco Ltda R$ 1.120.000,00
107 81 Vicente Stangherlin & Cia Ltda R$ 1.109.664,43
51 Macamo Alimentos Eirelli R$ 967.345,04
198 Supermercado Imperial Ltda R$ 856.666,67
82 69 Pedro Maccari e Irmaos Ltda R$ 787.326,55
194 R. Moletta & Cia Ltda. R$ 725.234,11
104 Comercial Bom de Alimentos Ltda R$ 722.169,86
116 M&N Supermercado Ltda R$ 720.250,00
2 3 Comercial Zaffari Ltda. R$ 719.902,82
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Confira o desempenho do setor
 2020 2021
Faturamento RS R$ 39,4 bi R$ 44,7 bi
Crescimento Nominal 14,57% 13,55%
Crescimento Real 10,05% 3,49%
% Supermercados PIB 8,30% 7,66%
Nº Lojas 5347 6113
Nº Funcionários 112,3 mil 124,2 mil
Tíquete Médio R$ 61,94 R$ 77,73
Fat/m² R$ 28.198,06 R$ 27.050,68

de Porto Alegre, Suzana Vellinho. Ela leu uma 
nota de agradecimento do homenageado. “Cor-
ri riscos nem sempre calculados, porque prefiro 
me arrepender de fazer do que de não fazer.” O 
vice-presidente da Abras, Marcio Milan, disse que 
o reconhecimento é resultado de longos anos de 
trabalho e parceria: “Estou há 50 anos no varejo e 
vejo a importância que supermercados têm hoje 
na pauta nacional.” O presidente do SindiAtaca-
distas, Zildo De Marchi, estimulou os presentes a 
serem ativos para o desenvolvimento do Estado.

A Santa Clara, de Carlos Barbosa, foi uma das 
três homenageadas com o prêmio Destaque Coo-
perativa, juntamente com a Cotripal (Panambi) e 
a Cotrisal (Sarandi). O gerente de varejo da Santa 
Clara, Clóvis Dalcin, recebeu a honraria. “Este 
prêmio demonstra o resultado do nosso esforço e 
comprometimento, não só das pessoas que atuam 
nos supermercados, mas com todos os setores de 
apoio”, comemorou. 

EmprEGo E rEnda
O Comercial Zaffari, de Passo Fundo, come-

morou o melhor desempenho entre as empresas 
com faturamento maior do que R$ 2 bilhões e sua 
presença entre as 10 maiores do setor. O diretor 
Sérgio Zaffari explicou que o reconhecimento 
coroa o trabalho de todos os seus colaboradores 
e o apreço dos seus clientes pelos serviços presta-
dos: “É uma alegria muito grande poder investir 
em uma época de crise e ter esse retorno.” Com 
o maior crescimento registrado entre as empresas 
de faturamento de R$ 200 milhões a R$ 500 mi-
lhões, o diretor do Righi Supermercados, Antô-
nio Righi, mostrou sua felicidade por ser uma das 
empresas que conseguiu gerar emprego e renda 
durante a pandemia. “Isso foi muito importante 
para que nós, de Santana do Livramento, superás-
semos 18% de aumento nas receitas em 2021.”

O Asun Supermercados, de Gravataí, não 
apenas está entre as 10 maiores empresas do setor, 
como foi a maior contratadora de 2021. O gerente 
de Gestão de Pessoas da companhia, Duílio Cerva 
Neto, sentiu-se gratificado com o reconhecimen-
to: “Apesar de todas as dificuldades do ano que 
passou, nós abrimos nove lojas e contratamos duas 
mil pessoas”, salientou. O maior crescimento até 
R$ 50 milhões foi verificado no Mercado Brasco, 
de Porto Alegre. O diretor Arthur Bolacell lem-
brou a trajetória de sucesso da marca. “Voltar a ga-
nhar este título é muito bom, somos tricampeões. 
Passamos por um momento tenso de pandemia e 
mesmo assim conseguimos abrir duas lojas e au-
mentar o faturamento”, agradeceu.

Jairo Libraga, diretor da Rede Vivo, de Santa 
Maria, recebeu o troféu representando uma das 
10 maiores empresas do ramo no Estado. “Tra-
balhamos sempre para criar empregos na região 
Centro e Fronteira, no ano passado registramos 
um crescimento acima de 17%”, revelou. O 
Grupo Imec apresentou o maior crescimento 
entre os supermercados de faturamento entre 
R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões e por estar entre 
as 10 maiores do RS. Nas palavras do diretor 
Leonardo Taufer, a noite de festa coroou um 
ano marcante para a empresa. “Celebramos a 
abertura de quatro lojas Desco, feito inédito 
em nossa história de 66 anos, e ultrapassamos 
R$ 1 bilhão em receitas”, declarou.

Longo lembrou que 
setor manteve lojas 

abertas durante toda 
a pandemia e elogiou 

trabalhadores

Larry Silva
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A pesquisa do Ranking Agas 2021 
mapeou o desempenho de 226 empresas 
supermercadistas gaúchas ao longo do ano 
passado. As companhias avaliadas foram 
divididas em categorias, a partir do seu 
faturamento. A festa também homenageou 
sindicatos, cooperativas e personalidades 
que promovem o progresso do varejo. 

Maior crescimento acima de R$ 2 bilhões Maior crescimento R$ 1 bilhão a R$ 2 bilhões Maior crescimento R$ 700 milhões a R$ 1 bilhão

Comercial Zaffari (Passo Fundo) Imec (Lajeado) Peruzzo Supermercados (Bagé)

Maior crescimento R$ 500 milhões a R$ 700 milhões Maior crescimento R$ 200 milhões a R$ 500 milhões Maior crescimento R$ 100 milhões a R$ 200 milhões

Supermercado Formenton (Canoas) Righi Supermercados (Sant´Ana do Livramento) Makro Chuí (Chuí)

Maior crescimento R$ 50 milhões a R$ 100 milhões Maior crescimento até R$ 50 milhões Maior Empregador

Rede Müller (Taquara) Mercado Brasco (Porto Alegre) Cia Zaffari (Porto Alegre)

Top 10 maiores

Cia Zaffari (Porto Alegre), Comercial Zaffari (Passo Fundo), 

Carrefour (Porto Alegre), Grupo Big (Porto Alegre), Unidasul 

(Esteio), Supermercados Andreazza (Caxias do Sul), Imec 

(Lajeado), Asun Supermercados (Gravataí), Master ATS 

(Erechim) e Libraga Brandão (Santa Maria) 
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Asun Supermercados (Gravataí) 

Maior crescimento de Contratações

Cooperativa Santa Clara (Carlos Barbosa)

Destaque Cooperativa

Sindigêneros RS 

Destaque Sindical

Sindigêneros Caxias do Sul

Destaque Sindical

Sindigêneros Rio Grande

Destaque Sindical

Marcio Milan

Troféu Supermercador

Eduardo Bonotto

Troféu Supermercador

Cotripal (Panambi) 

Destaque Cooperativa

Rede Super (Santa Maria) 

Maior Central de Negócios

Sindigêneros Santa Maria

Destaque Sindical

Sindigêneros Farroupilha

Destaque Sindical

Sndigêneros Vales do Rio Pardo e Taquari

Destaque Sindical

Roberto Müssnich

Troféu Supermercador

Fernando Di Primio

Troféu Supermercador

Cotrisal (Sarandi) 

Destaque Cooperativa

RedeFort (Novo Hamburgo) 

Central de Negócios com Mais Lojas

Sindigêneros Canoas

Destaque Sindical

Sindigêneros Pelotas

Destaque Sindical

Zildo De Marchi

Troféu Supermercador

José Paulo da Rosa

Troféu Supermercador

André Vanoni de Godoy

Troféu Supermercador
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EMPREENDIMENTO FAMILIAR
om um histórico familiar ligado à agricultura e 
à pecuária, Marco Antônio Kuhn fundou, em 
1995, em Alecrim, o Supermercado Ledur, que 
leva o sobrenome de seu sogro, tradicional na 
cidade. O principal objetivo sempre foi a co-
mercialização de itens produzidos pela própria 
família, em especial as carnes bovinas e suínas. 
Devido a esse caráter do estabelecimento, a 
equipe inicial era formada, além de Marco, por 
sua esposa, seu pai, seu sogro e três cunhados, 
que trabalhavam diretamente conforme a ne-
cessidade que surgia. Além disso, os dois filhos 
do empreendedor foram praticamente criados 
dentro do estabelecimento, desde cedo estando 
presentes naquele espaço.

Conforme o local cresceu e se solidificou, 
houve um aumento na contratação de funcioná-
rios e, hoje, a empresa conta com 15 pessoas na 
equipe, a maioria de fora do grupo familiar. De 
um espaço de 100m², o Ledur foi sendo amplia-
do e renovado, ainda que se mantendo até hoje 
no mesmo lugar. Atualmente, o supermercado 
conta com quase 400m² de área de loja, além de 

C

Completando 27 
anos em atividade, 

o Supermercado 
Ledur tem na carne 

o seu principal 
atrativo, mas suas 
qualidades não se 

limitam a isso
Marco Antônio Kuhn/Divulgação

um depósito e estacionamento, e possui mais de 
1500 itens em seu mix de produtos. 

“Trabalhamos muito com a qualidade das 
carnes aliada a um bom preço. Ouvimos mui-
tos relatos de pessoas que vêm da região fron-
teiriça e das Missões, além da Argentina, para o 
veraneio e deixam de adquirir produtos nos lo-
cais de onde moram para comprar aqui”, relata 
Marco. O empreendedor acredita que o fato de 
grande parte da produção da carne suína e bovi-
na vendida no mercado ser produzida por eles 
mesmos é um fator que atrai bastante público. 

Com o estabelecimento associado à Rede 
CNS de Supermercados, de Santa Rosa, desde 
2006, o supermercadista vê essa parceria como 
um grande auxílio para a negociação de produtos 
com fornecedores e nas possibilidades de preços 
para o consumidor. Tendo uma clientela fideliza-
da, a expectativa da equipe do Ledur é de manter 
a estabilidade alcançada, especialmente após um 
período de instabilidade, além de um otimismo 
com a pandemia, cada vez mais próxima do seu 
fim e as possibilidades que isto permite.
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O arroz é um dos pratos principais na mesa  
do brasileiro. Produto de alto giro, tem ganho 

versões premium e de rápido preparo

Favorito das multidões
arroz é o segundo cereal mais cultivado e o 
principal alimento para mais da metade da 
população mundial. Nas Américas, o Brasil é 
seu maior produtor, tendo no Rio Grande do 
Sul o principal fornecedor. O consumo mé-
dio mundial é de 54kg/ano por pessoa, com 
os países asiáticos liderando este ranking. 
Mas o Brasil pode ser considerado um des-
taque com 32 kg/ano por pessoa. Nos super-
mercados, o produto é essencial e conta com 
cada vez mais variedade para agradar a consu-
midores sofisticados.

O Brasil tem a décima maior colheita do 
mundo, não havendo grandes excedentes ex-
portáveis, como ocorre a outros grãos, e o Sul, 
com 8,93 milhões de toneladas, é a maior região 

O
produtora, também com a maior produtivida-
de, de 7.835 kg/hectare. A pandemia não afetou 
a produção brasileira, mas o aumento do con-
sumo, devido ao isolamento social e a necessi-
dade de se fazer as refeições em casa, restringiu 
a oferta e levou a um aumento nos preços. No 
país, a maior parte do arroz produzido é irriga-
do (90%), enquanto 10% é de sequeiro. No RS 
encontra-se 25,6% da área cultivada e 44,5% da 
produção. 

O arroz é considerado pela Organização 
Mundial de Alimentação e Agricultura (FAO) 
como um dos alimentos mais importantes para 
a nutrição humana. Ele tem um papel funda-
mental não apenas na luta contra a fome, mas 
também para a geração de emprego e renda a 
milhões de pessoas. O ano de 2004, por exem-
plo, foi considerado pela FAO como o Ano In-
ternacional do Arroz. Trata-se do único cereal a 
receber tal distinção.

Qualidades nutricionais

Somente o milho e o trigo são produzidos 
em maior quantidade que o arroz no mundo. O 
seu cultivo é tão antigo quanto a própria civili-
zação, por isso, sua origem ainda é incerta, ape-
sar de evidências apontarem a Ásia, mais espe-
cificamente a China, como o local de início do 
plantio. Constituído por sete espécies de cere-
ais, este produto, no Brasil, é um grande acom-
panhante dos mais diversos pratos. Ao lado do 
feijão, por exemplo, faz uma dobradinha clássi-
ca na mesa da maioria da população que busca, 
além de um prato saboroso, uma alimentação 
rica em nutrientes. 

©iStock.com/Ribeiro Rocha
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©iStock.com/zhaojiankang

Mesmo com grande quantidade de car-
boidrato, o arroz passou a ser mais respeitado 
diante das dietas sem glúten, pois não carrega 
essa substância em sua composição. Uma pes-
quisa feita pelo Baylor College of Medicine, 
nos Estados Unidos, comprovou que o con-
sumo de uma porção diária do cereal – bran-
co ou integral – resulta no organismo menos 
gordura e mais sais minerais, como potássio, 
ferro e magnésio, que ajudam a equilibrar a 
pressão arterial e os níveis de colesterol. Ain-
da por cima, sua ingestão previne o diabetes, 
por causa da quantidade de amido, que con-
trola a glicemia no sangue.

origem africana e asiática

Surgiu na África a espécie Oryza glaberri-
ma, com registros de cultivo há mais de 3 mil 
anos, numa região onde se situa atualmente 
a costa da Guiné, do Senegal à Libéria. Ela é 
caracterizada por grãos de casca avermelhada 
e tamanho pequeno, macios e com tendência 
para quebra. Sua domesticação no continente 
africano teria ocorrido por volta do ano 1.500 
a. C., na região do delta interior do rio Níger 
(Nigéria). O arroz nativo da África foi subs-
tituído por arroz asiático, trazido por merca-

Rio Grande do Sul  
é destaque na 
produção de arroz no 
mercado nacional

Variedade Que atrai

O jeito mais comum de consumir o 
arroz ainda é pela tradicional com-
binação com alguma leguminosa, 
como o próprio feijão, a lentilha ou 
grão-de-bico. Essa composição 
fornece um aporte proteico de boa 
qualidade e se complementam. Veja 
os diferentes tipos de arroz e seus 
benefícios:

 Arroz branco: contém carboidrato e 
sua principal função é fornecer ener-
gia. Apesar de ser o mais consumido 
no Brasil, é menos nutritivo, pois as 
vitaminas e minerais ficam nas cama-
das periféricas do grão (Farelo), que é 
retirada durante o processo.

 Arroz integral: fonte rica de 
fibras, minerais e óleos essenciais, 
ele estimula o intestino, aumenta 
a saciedade e reduz a absorção de 
gordura pelo corpo.
 Arroz negro: rico em propriedades 

antioxidantes, auxilia na prevenção 
de danos celulares e de doenças 
crônicas, como diabetes, câncer e 
problemas cardiovasculares.
 Arroz vermelho: contém mono-

colina, substância que ajuda na 
digestão, na redução do coleste-
rol e na prevenção de doenças 
do coração.
 Arroz selvagem: na verdade é um 

outro tipo de grão, mas muitos o 

consideram como arroz. Rico em 
proteínas, fibras e aminoácidos, é 
também o que apresenta a menor 
quantidade de gordura. Bom aliado 
para dietas restritivas.
 Arroz branco parbolizado: é uma 

espécie pré-cozida. Ele passa pelo 
processo de encharcamento (mer-
gulhado com a casca em um tanque 
de água quente por algumas horas) 
e de aquecimento (ainda úmido é 
submetido a temperaturas elevadas, 
ocorrendo sua gelatinização). Assim, 
os nutrientes se fixam. Depois 
disso, ocorrem os processos de 
secagem, descascamento, polimen-
to e seleção.

dores árabes na era cristã. Na Ásia surgiu a 
espécie Oryza sativa, disseminada primeira-
mente na Índia, nas províncias de Bengala, 
Assam e Mianmar, com diversas variedades 
cultivadas em solos de terras baixas, até mes-
mo de forma espontânea. Há quem diga que 
o arroz começou a ser cultivado no vale do 
Rio Yangtzé, na China, muitos séculos antes 
de Cristo. 

Na época em que o homem se alimentava da 
caça e de pesca, os grãos de arroz já eram recolhi-
dos para o consumo. O arroz também era utili-
zado como oferenda em cerimônias religiosas. 
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a origem do arroz no Brasil

Segundo autores brasileiros, o desenvolvimen-
to do arroz no país teria ocorrido de forma espon-
tânea. Logo após o descobrimento do Brasil, Pe-
dro Álvares Cabral teria retornado a Portugal com 
feixes de arroz colhidos no território brasileiro, 
chamados na época pelos tupis de “abatituaupé” 
ou “milho d´água”. Em meados do século XVI, 
os colonizadores portugueses passaram a cultivar 
arroz em terras secas brasileiras, ocupando áreas 
no Maranhão (1745), em Pernambuco (1750), no 
Pará (1772) e na Bahia (1857).

Aqui, o cultivo do cereal ganhou importân-
cia social, econômica e política desde os tempos 
coloniais, pois era utilizado para a subsistência 
de colonizadores e escravos. Em 1766, a Coroa 
Portuguesa autorizou a instalação da primeira 
descascadora de arroz no país, no Rio de Janei-
ro, que estava isenta de impostos. Mais adiante, 
em 1781, os portugueses decidiram proibir a 
importação de arroz brasileiro, de modo a pro-
teger sua produção local. Ao ser introduzido na 
alimentação do exército, favoreceu também seu 
cultivo em diferentes regiões do Brasil. O clima 
gaúcho favorece a cultura do arroz, uma planta 
que exige calor e umidade. 

risoto de filÉ mignon

Ingredientes
 500g de filé fatiado em tiras 
finas
 1 cebola picada
 350g de arroz
 1 copo de vinho branco seco
 1 litro de água quente com 3 
tabletes de caldo de carne
 100g de queijo parmesão 
ralado
 2 colheres (sopa) de mostar-
da ou mostarda forte em pó
 150g de champignon
 Sal e pimenta do reino a 
gosto
 Manteiga
 Cheiro verde a gosto

Como Preparar
Aqueça o caldo em uma panela 
separada e deixe-o ferver em 2 
litros de água. Doure a cebo-
la na manteiga e acrescente 

o arroz. Frite um pouco e 
acrescente o vinho branco e 
mexa até que esse evapore. 
Vá acrescentando o caldo 
aos poucos até evaporar por 
completo. Faça isso até que 
o caldo acabe, provando o 
arroz para ver o ponto. Quan-
do estiver quase no ponto, 
aqueça uma frigideira e frite 
as tiras de filé e acrescente 
o champignon, até dourar. 
Acrescente as tiras ao arroz 
e adicione a mostarda. Mexa 
e então adicione o queijo 
ralado, mexendo bem já com 
o fogo apagado, tempere 
a gosto com sal e pimenta. 
Salpique o cheiro verde e 
sirva quente.

Fonte: Blue Ville

©iStock.com/Aldivino
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regulamentação contida na CLT a respeito do 
teletrabalho tem se mostrado suficiente, permi-
tindo que as partes, em negociação coletiva ou 
individual, ajustem as regras para sua efetiva-
ção, respeitadas as particularidades de cada em-
presa e atividade econômica. O estabelecimen-
to de lei geral detalhada e restritiva, a partir da 
MPV 1.108/22, pode acabar por desincentivar 
a adoção dessa modalidade e prejudicar novos 
negócios que foram moldados com base no tra-
balho remoto flexível.

A MPV afasta a necessidade de preponde-
rância do trabalho à distância para caracterizar o 
teletrabalho. Outro aspecto positivo é a regula-
mentação do teletrabalho prestado do exterior. 
Nestes casos ficou definido que a lei aplicável é 
a brasileira e não a do lugar em que o teletraba-
lhador esteja. Também não se aplica ao teletra-
balhador a Lei Mendes Júnior, que tem sido um 
obstáculo para as empresas nacionais.

Regra polêmica de enquadramento sindical 
foi instituída, estabelecendo que se aplica ao te-
letrabalhador a convenção coletiva do município 
em que for lotado pela empresa. O correto seria 
enquadrar o teletrabalhador na unidade em que 
estiver organicamente vinculado. 

Andou mal, contudo, a MPV quando tratou 
do controle de horário. Anteriormente, a CLT es-

tabelecia que empregados que exercem suas ativi-
dades em regime de teletrabalho não estavam su-
jeitos a controle de horário, não havendo jornada 
fixada, intervalos e eventual pagamento de horas 
extras. A carga-horária poderia ser controlada por 
opção das partes, mas, nesta hipótese, o sistema 
perdia a sua principal característica que é a flexi-
bilidade. A MPV estabelece que apenas nos casos 
de contrato por produtividade ou tarefa exclui-se 
a necessidade do controle de jornada. Em regra 
deverão ser adotados os mesmos parâmetros de 
controle estabelecidos para o trabalho presencial. 
Apesar de possível, o controle de horário da jorna-
da durante a atividade remota por meio de ferra-
mentas de tecnologia não é uma realidade para as 
pequenas e médias empresas que não dispõem de 
recursos para investimentos nesse setor. A MPV 
foi infeliz ao determinar regras específicas para 
o todo, engessando as relações de trabalho com 
normas inflexíveis e não considerando as especifi-
cidades de cada caso, fato totalmente incompatível 
com o sistema remoto. Os novos trabalhadores e 
a geração que aprendeu a atuar de forma remota 
querem total mobilidade, e o proposto pela me-
dida provisória, em especial o rígido controle de 
jornada, não acompanha a rapidez com que a so-
ciedade se adaptou às novas relações de trabalho 
não presenciais. 

A
“Os novos 

trabalhadores 
[...] querem total 

mobilidade, e o 
proposto pela 

medida provisória 
[...] não acompanha 

a rapidez com que 
a sociedade se 

adaptou às novas 
relações de trabalho 

não presenciais.”

FláviO ObinO FilhO e  FláviO ObinO netO
Advogado trabalhista e 

acadêmico de Direito

Regulamentação pode 
inibiR o teletRabalho
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tênue a linha que separa o entusiasmo e a decepção 
quando o assunto é encontrar itens em supermer-
cados, farmácias e outras lojas de varejo pelo país. 
Imagine sair de casa ou do trabalho pensando em 
comprar determinado produto e, chegando ao local 
pretendido, encontrar vazia a prateleira destinada à 
marca favorita. Diante da situação desagradável, o 
consumidor volta para casa com as mãos abanando 
ou, entre outras opções disponíveis, decide levar, 
com certo contragosto, um produto de outra mar-
ca. É numa dessas – milhares de – vezes, que o en-
tão fiel consumidor da marca X passa a optar pela 
marca Y dali em diante, seja porque descobriu que 
o produto era melhor que o habitual consumido 
ou porque sabe que, aquele item, daquela marca, 
raramente vai faltar à prateleira. 

Assim, muitas empresas vão perdendo a tradi-
cional clientela e, consequentemente, registrando 
perdas consideráveis no faturamento. Um levan-
tamento da Teamcore inclusive apontou que em-
presas de bens de consumo perdem de 10% a 20% 
de suas vendas por não terem produtos disponíveis 
nas prateleiras. E, em se tratando de um cenário 
pós-pandemia, qualquer centavo, ou melhor, qual-
quer venda conta. Afinal, foram dois anos com ora 
irrisório crescimento, ora queda nas vendas e de-
mais índices do varejo. No cenário atual, perder 
ou recuperar 10% das vendas separa empresas de 
sucesso daquelas que fracassam por má gestão.

Mas já de olho nesse mercado potencial – ape-
nas no primeiro trimestre de 2021 aproximada-
mente US$ 527 milhões haviam sido injetados em 
retail techs brasileiras, segundo a Distrito –, empre-

sas de tecnologia vêm usando a Inteligência Artifi-
cial em favor das companhias – inclusive famosas 
e conhecidas do grande público – que atuam no 
varejo físico. É o caso da Teamcore, que possui 
tecnologia exclusiva para que produtos estejam 
sempre disponíveis nas gôndolas no momento da 
compra, proporcionando uma melhor experiência 
para o cliente.

E com um cenário de pandemia já bem dife-
rente do presenciado em 2020 e 2021 – quando ha-
via restrição de circulação de pessoas nas ruas – e a 
vida voltando aos eixos, parece ser uma ótima hora 
para que as empresas que trabalham com varejo 
assumam um posicionamento mais assertivo nas 
respectivas vendas. 

E por que será que as soluções de AI conse-
guem recuperar altos índices de vendas perdidas 
por problemas de operação? Por meio de métodos 
baseados em Inteligência Artificial e Machine Lear-
ning, é possível transformar informações em ações, 
permitindo que os produtos de uma marca estejam 
sempre disponíveis nas gôndolas no momento de 
compra. Desse modo, as companhias ainda au-
mentam a experiência do cliente no varejo. Além 
de melhorarem a disponibilidade de produtos nas 
gôndolas, elas aumentam a rentabilidade de pro-
moções, e melhoram a produtividade de equipes, 
reduzindo o tempo dedicado à supervisão e gestão. 
É certo: empresas que disponibilizam seus produ-
tos ao varejo e investem em tecnologia têm 10x 
muito mais retorno do que aquelas que não inves-
tem, segundo outro levantamento da Teamcore. É 
apostar – em tecnologia, sim – para ganhar! 

É

“Diante da situação 
desagradável, o 

consumidor volta 
para casa com as 

mãos abanando ou, 
entre outras opções, 

decide levar, com 
certo contragosto, 

um produto 
de outra marca.”

Henrique Pontes   
Diretor Comercial da Teamcore, empresa 

especializada em tecnologias para o varejo
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CONHECIMENTO
EM CONSTRUÇÃO

edição de 2022 do curso livre Gestão em Su-
permercados (GES) já está ocorrendo em suas 
duas modalidades, com as aulas preparando os 
estudantes em questões importantes do trabalho 
supermercadista. A turma de Porto Alegre, com 
aulas presenciais, iniciou o curso no dia 5 de abril 
na sede da Agas, sendo essa a primeira vez que o 
curso conta com aulas neste modelo desde o iní-
cio da pandemia da Covid-19. O foco, neste co-
meço, é no módulo administrativo, composto por 
oito aulas e ministrado por quatro professores. 

Os 27 alunos supermercadistas que fazem 
parte desta turma tiveram lições sobre Planeja-

A
mento estratégico sob a tutoria de Cláudia Ramos, 
Compras e negociação com o professor Rogério 
Machado e seguem discutindo outros temas 
que envolvem a administração dos supermer-
cados até o fechamento do primeiro módulo. 
Abordando questões como a relação com forne-
cedores, o fluxo de mercadorias, o papel do ges-
tor neste mercado, as aulas de Rogério tiveram 
recepção positiva dos alunos, que se envolveram 
com o apresentado pelo profissional. “Uma das 
facetas importantes do varejo é saber comprar e 
saber vender, e esse curso de negociação capacita 
o supermercadista a comprar melhor, a ter uma 

CAPACITAÇÃO

74 REVISTA AGAS

CONHECIMENTO
EM CONSTRUÇÃO

edição de 2022 do curso livre Gestão em Su-
permercados (GES) já está ocorrendo em suas 
duas modalidades, com as aulas preparando os 
estudantes em questões importantes do trabalho 
supermercadista. A turma de Porto Alegre, com 
aulas presenciais, iniciou o curso no dia 5 de abril 
na sede da Agas, sendo essa a primeira vez que o 
curso conta com aulas neste modelo desde o iní-
cio da pandemia da Covid-19. O foco, neste co-
meço, é no módulo administrativo, composto por 
oito aulas e ministrado por quatro professores. 

Os 27 alunos supermercadistas que fazem 
parte desta turma tiveram lições sobre Planeja-

A
mento estratégico sob a tutoria de Cláudia Ramos, 
Compras e negociação com o professor Rogério 
Machado e seguem discutindo outros temas 
que envolvem a administração dos supermer-
cados até o fechamento do primeiro módulo. 
Abordando questões como a relação com forne-
cedores, o fluxo de mercadorias, o papel do ges-
tor neste mercado, as aulas de Rogério tiveram 
recepção positiva dos alunos, que se envolveram 
com o apresentado pelo profissional. “Uma das 
facetas importantes do varejo é saber comprar e 
saber vender, e esse curso de negociação capacita 
o supermercadista a comprar melhor, a ter uma 

Patrocínio:

75: ANÚNCIO
CURSOS AGAS
CAPACITAÇÃO

Sede da Agas volta a 
abrir salas de aula para 
gestores em formação

Divulgação/Agas

capacitacao-ges-360.indd   74 13/05/2022   10:47:55

Sede da Agas volta a 
abrir salas de aula para 
gestores em formação

Divulgação/Agas



REVISTA AGAS 75
REVISTA AGAS 75

11.
com Adriana Peccin

Sócio: R$ 120,00 / Não Sócio: R$ 150,00

Marketing não é vendas,
é estratégia

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

Julho

Agosto
04.

com Anelise Queiroz

Boas Práticas em
Fabricação de Alimentos

CURSOS 2022

Horário:

8h30 às 12h
13h às 17h

Local:

Rua Dona Margarida, 320
Navegantes - Porto Alegre/RS

Sede da AGAS

PRESENCIAIS

Uso de máscara
recomendado

Horário:

13h30 às 15h30

Local:

Rua Dona Margarida, 320
Navegantes - Porto Alegre/RS

Sede da AGAS

ONLINE VIA ZOOM

Realização/Organização:
Inscreva-se:
(51) 2118.5230

cursos@agas.com.br

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

28.
com Kátia Lessa

Formação de
Cartazistas

22.
com Francisco Lummertz

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

Liderança Mindfullness
Atenção Plena para RH

Sócio: R$ 120,00 / Não Sócio: R$ 150,00

Setembro

com Gustavo Fauth

Entendendo de DRE.
Indicadores e Metas

12.e

14.
ONLINE

com Eliezer Monteiro
Sócio: R$ 120,00 / Não Sócio: R$ 150,00

Organização de Escalas
para Lideres de Loja

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

Outubro

com Caroline Freitas

Aumento do lucro com a
Gestão da Qualidade

17.e

19.
ONLINE

06.
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boa relação com a indústria, e isso se reflete no 
resultado do negócio como um todo”, afirma 
Rogério.

O grupo que realiza o curso de maneira on-
line já está acompanhando o segundo módulo 
do GES. Os estudantes iniciaram em 22 março 
sua formação e encerraram no dia 14 de abril o 
módulo administrativo. Focada na área de ges-
tão de pessoas, a segunda etapa conta em sua 
programação, entre outras, com o aprendizado 
de Gestão e liderança, tendo a orientação de Au-
relise Braun. 

As aulas de Aurelise, e sua atuação nas moda-
lidades presenciais e online, têm como foco abor-
dar questões envolvendo o comportamento hu-
mano e parte do que difere ser um gerente e ser 
um líder, além de trazer a relação disso com mo-
tivações e a comunicação dentro da área. “Quan-
do trabalhamos liderança e gestão, uma das pri-
meiras coisas é fazer com que as pessoas daquela 

organização se sintam pertencentes àquele lugar 
e, com isso, influenciar o maior número de pes-
soas possível”, declara a orientadora.

A relação com a gestão e as possibilidades de 
aprendizado que o curso permite faz com que os 
alunos consigam ter uma troca de experiências e 
de conhecimento, e incentiva os gestores a faze-
rem a inscrição de funcionários no GES. A aluna 
Camila Figueiró, do Supermercado Cotriel, de 
Espumoso, teve a inscrição feita por seus empre-
gadores na modalidade online e se motivou em 
se desenvolver como profissional, pois acredita 
que esse conhecimento adquirido será repassado 
para as pessoas próximas a ela e à equipe de traba-
lho. “Muitas vezes fazemos tudo no automático 
e esquecemos do planejar, organizar e opinar, e 
o GES nos coloca a refletir sobre a importância 
da gestão em um negócio tão importante que é 
a Gestão de Supermercados. Quando recebi a 
oportunidade, me comprometi comigo mesma a 
fazer a diferença”, conta Camila.

Membro da turma presencial, Henrique 
Blos, sócio do Supermercado Paulinho, de Novo 
Hamburgo, escolheu esta turma justamente por 
querer ter a oportunidade de ter contato direto 
com outros colegas do ramo e pela troca de expe-
riências que o curso permite. Para o supermerca-
dista, essa mistura da sala de aula com as conver-
sas e os relatos de cada um fazem o ambiente se 
tornar muito mais rico.

GeS IN CompaNY
Abril também registrou outra atividade en-

volvendo a capacitação de profissionais com o 
início do GES in company, em Novo Hamburgo. 
Realizado na Redefort, participante de muitas 
atividades da Agas, o programa segue a mesma 
estrutura do que é realizado na associação, focan-
do nas atividades da operação de um supermer-
cado, especialmente no que diz respeito às partes 
práticas. “O GES in company, realizado aqui na 
empresa, fica mais acessível em relação ao acesso 
dos participantes, e promove uma maior interação 
entre eles, pois todos participam da mesma rede e 
as condições são iguais para todos”, afirma o di-
retor executivo da Redefort, Joeci Alcioni Her-
cilio. O curso segue até o mês de outubro, com 
seis meses de capacitação.

Turma da RedeFort está 
engajada no aprendizado 

com foco na prática 
supermercadista

Divulgação/Agas

As atividades já 
começaram nas turmas 
presencial e online 
do GES com mais 
supermercadistas se 
aperfeiçoando como 
profissionais

Divulgação/Agas



REVISTA AGAS 77



capacitação

78 REVISTA AGAS

QUalIfICaÇÃO à la carte 
s cursos livres ofertados pela Agas continuam 
com toda força pelos próximos meses, após seu 
início em março. Com opções online e presen-
cial, na sede da Agas, as aulas são uma oportu-
nidade para se aprofundar em questões impor-
tantes do dia a dia supermercadista. O mês de 
junho traz ótimas opções de capacitação, com 
o Mix de sucesso na padaria e confeitaria, abrindo o 
mês no dia 3, de forma presencial.

Completam junho a Exposição, decoração e or-
ganização do setor de FLV, no dia 9 (presencial), 
e, de modo online, os cursos de Uso do design 
thinking na gestão de loja, nos dias 20 e 22, e, para 
fechar o mês, Retenção de talentos no varejo, nos 
dias 27 e 29. Julho começa com Gestão de estoque 
e logística (online), nos dias 4 e 6, e segue com 
Formação de supridores (presencial), no dia 14, e  
Organização do setor comercial, no dia 21.

Solução de problemaS
Discutindo questões ligadas às rotinas de 

departamento pessoal, Eliézer acredita que 
a oferta de cursos feita pela Agas é de grande 

O
importância para as empresas do setor. “Serão 
levados os principais problemas que ocorreram 
em fiscalizações, multas e turnover das empre-
sas, processos bem alinhados e pessoas treina-
das elevam a satisfação dos funcionários com a 
empresa”, detalha o orientador. 

A oferta de cursos começou em março 
com a Formação de Cartazistas, ministrada por 
Katia Lessa, no dia 10, e a Introdução à Gestão 
por Categorias e Classificação Mercadológica no 
ERP, por Gustavo Fauth, no dia 17, ambas 
sendo realizadas presencialmente. O mês de 
abril teve a Formação de fiscais de caixa, com 
Salvador Fraga, nos dias 4 e 6, e Como falar em 
público, com Angelita Garcia, nos dias 11 e 13, 
realizados online e Comunicação interna: você 
está no controle? com Cristina Porto, no dia 28, 
de forma presencial. 

As inscrições para os cursos podem ser rea-
lizadas no site da Agas. Os cursos online custam 
R$ 150 para não sócios e R$ 120 para sócios, en-
quanto os presenciais custam R$ 190 para não 
associados e R$ 140 para associados.

A oferta de cursos 
para profissionais 

supermercadistas segue 
em andamento, com 
opções relacionadas  

a áreas como  
açougue e gerência
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m qualquer tempo, ouvimos gestores preo-
cupados com a comunicação interna nas suas 
empresas, colaboradores reclamando de “não 
saberem o que está acontecendo”, chefias sem a 
clareza do que é esperado deles. 

De fato, não temos sido assertivos em nos co-
municarmos dentro das organizações. Apesar de 
toda a tecnologia, modernidade e acesso à infor-
mação, seguimos errando a mão na hora de ser 
efetivos no que tange a Comunicação Organiza-
cional. E você sabe por quê? Porque não é sobre 
tecnologia, é sobre pessoas. Não é sobre números, 
é sobre incerteza, coragem e vulnerabilidade. 

Comunicar deve ser um ato de responsa-
bilidade, respeito e empatia. A consciência de 
que pode haver uma diferença entre o que co-
municamos e o que o outro percebe é que nos 
torna cada vez mais assertivos. Quando inseri-
mos ingredientes como a responsabilidade e a 
imparcialidade, temos maior tendência a “acer-
tar a mão” e diminuir a dissonância entre o que 
dizemos e como somos interpretados. 

Fale sobre dados, fatos, percepções, baseado 
em contextos e cenários. Históricos, planos e me-
tas. Deixe de fora da comunicação interna o que 
você “acha”, o que “ouviu falar”, o que “dizem por 
aí”. Deixe de fora seus gostos, preferências, von-
tades e desejos. Para comunicar, assertivamente, 
pense no grande guarda-chuva que á a marca da 
sua empresa e retire todos os pré-conceitos. 

Tenha clara a diferença entre informação estraté-
gica e confidencial. A informação estratégica aconte-
ce em qualquer um dos níveis da empresa e, muitas 
vezes, no nível operacional. Tudo que é estratégico 
precisa ser comunicado para todos os envolvidos 
para evitar retrabalho e falta de engajamento. 

Por fim (ou início), escute. A principal via 
para a comunicação assertiva é o estabelecimen-
to de vínculo, de confiança e transparência, e 
tudo isso se desenvolve por meio da escuta. A 
escuta ativa que demonstra interesse genuíno 
pelo que o outro está dizendo. 

A comunicação assertiva tem o poder de en-
volver, influenciar e engajar e por isso é uma pauta 
tão relevante para as organizações. Guarde os pon-
tos-chave a seguir e tente aplicar na sua empresa: 

1. Comunique com imparcialidade, responsa-
bilidade, empatia e respeito. 

2. Foque na transparência e verdade. 
3. Pratique a escuta ativa. A Comunicação 

é bilateral. 
4. Transmita o essencial (nem mais, nem me-

nos), no momento certo, para as pessoas certas, 
pelo canal mais adequado. 

5. Lembre-se que comunicação é muito mais 
que palavras. Seus gestos, tom de voz, silêncios, 
expressões, documentos etc., compõem o que 
está sendo percebido. 

6. E, na dúvida, comunique. Se você não o fi-
zer, a “rádio corredor” o fará. 

E

“Comunicação é 
como água. 

É possível desviar 
ou tentar represar 
o rio, mas a água 
sempre vai para 

algum lugar.” 

CRISTINA PORTO    
Consultora de Desenvolvimento Organizacional 

PARA COMUNICAR, 
COMECE POR OUVIR 
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Sociedade Brasileira do Varejo e Consumo (SBVC) 
divulgou, no mês de março, a quarta edição do es-
tudo Transformação Digital no Varejo Brasileiro. 
Nele, são apresentadas algumas percepções sobre 
a transformação digital, que vão além do desen-
volvimento de uma solução para um problema 
pontual, visto que envolvem uma mudança de 
mentalidade e um plano estratégico. 

O estudo ressalta o que o mundo dos negó-
cios aprendeu com a chegada da pandemia, que 
a presença digital é fundamental para a sobre-
vivência dos empreendimentos, principalmente 
no varejo. O digital é um meio de melhorar a 
integração, otimizar e agilizar a cadeia produ-
tiva, além de simplificar processos e entregar 
mais valor ao cliente final e, consequentemente, 
trazer mais lucratividade para a empresa. 

Mudar a cultura organizacional no proces-
so de transformação digital de uma empresa 
foi um dos pontos de dificuldade apontado por 
41% dos entrevistados no estudo. Essa realidade 
ainda é encontrada em ambientes corporativos, 
onde a resistência ao novo, ao desconhecido, 
gera insegurança e, consequentemente, uma 
blindagem a novos aprendizados. Transparên-
cia na comunicação e nas informações que são 
transmitidas auxiliam no processo de pertenci-
mento e segurança das equipes. Saber onde é 
o seu lugar, sua importância e relevância para 
o crescimento do negócio gera confiança em 
cada um dos funcionários. O desafio será ainda 

maior em um futuro próximo. O crescimento das 
gerações Z e Alpha, fortemente digitalizadas e com 
valores muito ligados ao cuidado com o planeta e à 
sociedade, exige novos atributos das marcas e dos 
empregadores. Essas gerações logo serão a maior 
parcela do mercado de consumo. Ou seja: a trans-
formação já está em andamento.

Na pesquisa da SBVC, o presidente da enti-
dade, Eduardo Terra, ainda apontou algumas ten-
dências mencionadas no NRF Big Show 2022, 
um dos maiores eventos direcionados ao varejo, 
que acontece uma vez ao ano em Nova Iorque. 
Terra comentou que a edição desse ano foi desa-
fiadora, porque identificar tendências em um ce-
nário de mudança constante é um exercício ainda 
mais complexo. Concordo com ele. A pandemia 
mostrou que o caminho se faz ao caminhar, que 
não há previsões: o que temos são direções que 
não sabemos aonde nos levarão. 

Durante o evento foram apresentados oito 
grandes insights para o varejo e que, segundo Terra, 
quem ignorar essas transformações corre o sério 
risco de perder seus clientes: o novo ambiente de 
negócios para o varejo; a revolução na cadeia de 
distribuição; novas tecnologias; metaverso; a nova 
loja; os ecossistemas de negócios desafiam o va-
rejo; ESG + diversidade; equidade & inclusão, e 
cultura e liderança para navegar a transformação. 
Todos esses insights apontam caminhos importan-
tes de transformação para o varejo, e não se tratam 
de caminhos opcionais.

A

“O mundo dos 
negócios aprendeu, 

com a chegada da 
pandemia, que a 

presença digital é 
fundamental para a 
sobrevivência dos 

empreendimentos, 
principalmente  

no varejo.”

SuzAnA VellinhO  
Presidente da Associação 
Comercial de Porto Alegre

Transformação DigiTal 
no varejo brasileiro
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