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O que todo cliente espera é que o 
fornecedor satisfaça as suas necessidades 
a contento e, se possível, supere a sua 
expectativa. 
Parece muito simples, mas há uma grande 
complexidade em garantir que um 
mesmo item, com a mesma qualidade, 
no mesmo supermercado, esteja todos 
os dias exposto, limpo, precificado e 
atendendo às diversas normas dos órgãos 
reguladores e de defesa do consumidor.
Da parte do supermercado há um grande 
dever de casa que precisa ser feito a nível 
de estrutura, tecnologia, processos e 
principalmente formação e alinhamento 
de pessoas.
Porém, de nada adianta qualquer 
investimento interno se o produto não 
chega na data marcada, com as condições 

Construindo parcerias sólidas: 
Fornecedor x Supermercadista

DIRETORIA AcAps

comerciais tratadas, com a qualidade, 
frescor e integridade física necessária.
Muitas vezes deixada em segundo plano, 
devido a agressividade comercial do nosso 
mercado, a credibilidade do fornecedor 
precisa ser muito bem considerada pelo 
supermercadista. A velocidade necessária 

bOAs vInDAs

para gerir o negócio exige que contemos 
com parceiros idôneos, assíduos e 
tecnicamente capazes, não só no 
fornecimento de produtos, mas também 
na prestação de serviços. Cada um precisa 
fazer a sua parte e confiar que o outro está 
fazendo a dele.
Muito já foi feito no estreitamento desta 
relação Fornecedor X Supermercadista, 
mas sempre há espaço para revisão 
e melhoria dos modelos. Em ações 
conjuntas é possível eliminar retrabalhos 
e aproveitar economias de escala com o 
objetivo de atender e superar a expectativa 
do consumidor final, que é o grande alvo 
de toda a operação.

Fábio Dall’orto Dalvi
Vice-Presidente da Acaps
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Elson’s recebe prêmio de melhor 
distribuidor do Espírito Santo

A Elson’s Produtos Alimentícios, empresa associada à Acaps, 
foi a ganhadora no estado da edição de 2015 do prêmio Melhor 
Atacadista Distribuidor, oferecido pela Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados 
(Abad). O troféu foi entregue no dia 25 de Abril aos diretores 
Elson Conde Filho e Valéria Oliveira, em cerimônia especial 
na Fecomércio de São Paulo.
A Elson’s Produtos Alimentícios atua no mercado de distribui-
ção capixaba há mais de 50 anos, com produtos alimentícios, 
de higiene e limpeza. Com mais de cinco mil clientes ativos, a 
empresa possui uma equipe de vendas exclusiva e atende su-
permercados, padarias, auto-serviços, mercearias, restauran-
tes, farmácias, hospitais, bares, hotéis, lojas de conveniência, 
entre outros.

nOTÍcIAs DO MERcADO
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Higienização e boas práticas no 
ambiente de trabalho

MOvIMEnTO AcAps

Como diminuir contratempos com fiscalizações e consumidores
É incontestável que a ordem e limpeza 
de qualquer estabelecimento comercial, 
além de ser uma exigência legal, é fun-
damental para atrair os consumidores e 
manter uma boa imagem da empresa.
Em época de acirrada concorrência, 
onde o consumidor está cada vez mais 
seleto e informado, ressalta-se a neces-
sidade de os supermercados investirem 
uma atenção maior para manter a higie-
ne nas lojas.

Para minimizar possíveis problemas 
com os órgãos fiscalizadores, como autu-
ações, multas e até mesmo interdições, e 
também constrangimentos com clientes, 
alguns supermercados tem adotado me-
didas intensivas no controle da higiene. 
A rede de supermercados Extrabom, 
durante a integração dos novos cola-
boradores proporciona um período de 
ambientação em cada departamento da 
empresa, inclusive com quem não vai 

exercer a atividade de manipulação de 
alimentos. “Todos os nossos colabora-
dores, logo quando são contratados, re-
cebem treinamento sobre as noções bá-
sicas de boas práticas e higienização de 
equipamentos e áreas de manipulação de 
alimentos, onde ressaltamos a importân-
cia de manter tudo dentro das exigências 
da legislação”, explica o médico veteriná-
rio do Extrabom, Gláucio Cardoso.
Hoje, até os pequenos varejos dispõem de 

“O consumidor está mais exigente, ad-
quirindo novos hábitos de vida e com 
acesso a informação cada vez mais rápi-
do. Os prejuízos com a má qualidade de 
produtos e serviços vão desde doenças 
ou lesões nos consumidores até a perda 
de clientes pelo estabelecimento”, decla-
ra a Chefe do Núcleo Especial de Vigi-
lância Sanitária do Espírito Santo, Mari-
zete de Oliveira Silva.

Marizete de Oliveira Silva - Chefe da Vigilân-
cia Sanitária do Espírito Santo
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diferentes setores nas lojas, como pada-
ria, açougue, rotisseria e hortifrúti, áreas 
onde a operação principal é a manipu-
lação de alimentos. O diretor comercial 
da Tecnoclean, empresa especializada 
em higiene e limpeza institucional, Ary 
Chamon, enfatiza que são muitas as re-
soluções e portarias que regulamentam 
as boas práticas nestas áreas, o que torna 
preciso uma atualização constante dos 
colaboradores.
Para Ary, uma das formas de os super-
mercados estarem em conformida-
de com a legislação sanitária é manter 
como parceiro as empresas que forne-
cem produtos químicos de higienização. 
“O supermercadista deve exigir que os 
fornecedores especifiquem os produtos 
adequados a cada tipo de sujidade ou 
contaminação e, que promova treina-
mento sobre o uso adequado dos pro-

“Da parte do poder público, temos o 
conhecimento técnico dos profissio-
nais que fiscalizam as lojas, e do lado 
do comércio, temos a prática diária do 
supermercadista, que deve ser levada 
em consideração por conta das neces-
sidades dos consumidores no momento 
da compra. Se ambos promovem uma 
interação educativa, onde cada um con-
tribui com o seu conhecimento, podem 
ser aplicadas novas práticas para a se-
gurança alimentar em toda a cadeia de 
produção, assegurando ao consumidor 
produtos com qualidade”, opina Hélio.

A Tecnoclean, empresa capixaba com 27 anos de mercado, é uma distribuidora especializada em produtos químicos para limpeza 
e higienização de ambientes alimentícios, com experiência em supermercados e certificada na ISO 9001.
Parceira da Acaps, a empresa trabalha com condições especiais para os associados supermercadistas que querem adquirir produ-
tos e equipamentos de limpeza e higienização para o controle sanitário de suas lojas.
Associado: Entre em contato com a Tecnoclean, confira a tabela exclusiva da linha institucional e os outros serviços que a empresa 
presta ao setor supermercadista.

Tecno Clean Comercial Ltda
(27) 2104-0000
tecno@industrialclean.com.br
www.industrialclean.com.br

CONVÊNIO TECNOCLEAN 
Produtos e Serviços de Limpeza

Valores especiais para aquisição de produtos de limpeza da linha institucional.

dutos, enfatizando os procedimentos 
seguros tanto no que rege a segurança 
do manipulador quanto a segurança dos 
alimentos”, sugere.
O trabalho em conjunto com os órgãos 
fiscalizadores é também um ponto es-
sencial para garantir as boas práticas nos 
serviços de alimentação. Para Dr.ª Mari-
zete, da Vigilância Sanitária Estadual, há 
a necessidade de o Estado fiscalizar toda 
a cadeia alimentar, do campo à mesa, 
mas por meio da parceria entre o comér-
cio, consumidores e poder público é pos-
sível construir práticas mais produtivas e 
informações seguras sobre os produtos. 
O Superintendente da Acaps, Hélio Sch-
neider, acredita que o espírito colaborati-
vo e bom senso deve ser o caminho para 
melhorar a prestação do serviço entre os 
atores envolvidos (supermercadistas e 
orgãos fiscalizadores).

Hélio H. Schneider - Superintendente da 
Acaps
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O tema “Agrotóxico em alimentos” 
é debatido em reunião da Diretoria

A reunião de Diretoria, que aconteceu 
no dia 26 de abril, na sede da Acaps, 
trouxe ao debate assuntos atuais 
e bastante pertinentes ao setor 
supermercadista. Um deles foi a 
questão dos agrotóxicos nos produtos 
do setor de hortifrúti.
Recentemente, a Acaps recebeu uma 
notificação do Ministério Público do 
Espírito Santo solicitando um parecer 
do setor em relação aos laudos que 
a Secretaria de Saúde divulgou e 
que contém a confirmação de níveis 
de agrotóxicos acima do permitido 
em alguns alimentos coletados nos 
supermercados.

Outros assuntos, como 
problemas no reembol-
so de cartões, também 
foram discutidos entre 
os diretores.

Durante a reunião, os diretores 
apontaram as dificuldades enfrentadas 
pelos supermercadistas para 
identificar a origem dos produtos, pois 
não há um processo de rastreabilidade 
desde o plantio dos alimentos junto 
aos produtores agrícolas.
A Acaps documentou ao Ministério 
Público uma série de problemas em 
torno do assunto que inviabilizam uma 
ação mais concreta dos supermercados 
junto aos seus fornecedores e sugeriu 

ao órgão a ampliação do debate com 
o envolvimento de representantes do 
governo, distribuidores e produtores 
para que sejam criadas ações mais 
concretas.
Quanto ao assunto dos cartões, outro 
destaque da reunião, os diretores 
comentaram sobre a concessão de 
deságio nos tickets alimentação. O 
aumento de valores e taxas que chegam 
a ultrapassar os 9%, tem acontecido 
com frequência no mercado em geral.

A necessidade de conferência e acompanhamento dos recebimentos de cartões de crédi-
to, de débito e tíquetes alimentação, que já foi tema de workshop no início do ano, foi 
novamente destaque em recente informativo da Acaps.
Na conferência, que deve ser rotineira, os gestores dos supermercados devem sempre 
checar as taxas cobradas, os prazos de pagamento e seus cumprimentos, a correção dos 
pagamentos e as “taxas invisíveis”, cobranças que são acrescentadas sem estarem previs-
tas nos contratos com as operadoras.
“Este cuidado é ainda mais necessário devido à atual situação econômica, cujo cenário 
é de queda de vendas e de aumento de custos, o que impõe a cada empresa um controle 
maior de seus ativos financeiros e recebíveis”, orienta o assessor tributário da Acaps, 
Julio Morosky.

Atenção no recebimento de tíquetes e cartões de crédito
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Comunicação da Acaps mantem 
associados bem informados e ativos

melhoria da comunicação da entidade 
também promoveu a publicação de 
um site mais dinâmico e responsivo, 
onde o conteúdo é adaptável tanto 
à tela dos dispositivos móveis, 
como os smartphones, quanto 
dos tradicionais computadores de 
trabalho.

SITE ACAPS

No www.acaps.org.br 
você encontra notícias 
diversas, registro de ações 
e dos eventos do setor, 
treinamentos, utilidade 
pública, listagem de 
fornecedores, publicidade 
e muitas outras interações.

REDES SOCIAIS

A Acaps também está nas 
principais redes sociais 
dando destaque às ações 
e eventos que mobiliza e 
apoia. 

INFORMATIVOS
ELETRÔNICOS

Super Notícias
Principal informativo 
da Acaps que contém 
esclarecimentos quanto 
às novas leis, regras de 
funcionamento e operação 
das lojas, e demais novidades 
pertinentes ao setor.

Levar informações estratégicas 
que garantam ao associado uma 
melhor execução das atividades em 
sua empresa é um dos caminhos 
que a Acaps trilha em seu papel 
como representante e apoiadora 
do desenvolvimento do setor de 
supermercados.
Através do atendimento que é 
prestado e de seus diferentes meios 
de comunicação, eletrônicos e 
impressos, a Acaps procura esclarecer 
os temas importantes que norteiam 
o dia a dia dos supermercadistas.
Nos últimos anos, a entidade 
procurou intensificar a comunicação 
tanto com seus associados quanto 
com o público em geral, investindo 

PUBLICAçÕES

Jornal Seção Acaps 
Recém lançado, o Jornal 
traz um compilado de todos 
os movimentos promovidos 
pela entidade, novas ações 
da Acaps em primeira 
mão e também matérias 
interessantes envolvendo 
associados e parceiros.

Revista Super Ilha 
Tradicional publicação da 
Acaps que traz matérias 
instrutivas sobre a operação 
e gestão das empresas, 
entrevistas e panoramas da 
economia e mercado. 

em novas ferramentas e melhorando 
a eficiência do processo de produção 
e envio de suas comunicações e do 
atendimento que fornece. Além 
de um sistema de gestão exclusivo 
e personalizado para atender as 
demandas e solicitações que a 
Associação recebe, o projeto de 

Conheça um pouco dos meios de comunicação que 
a Acaps utiliza para levar notícias e conteúdo de 
qualidade aos seus associados e parceiros:

/acaps 
@acapsoficial
Acaps Oficial

Mercado em Foco
Informativo publicitário 
com notícias atualizadas 
sobre as ações da Acaps, 
inaugurações, lançamentos 
e novidades do setor.
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Sempre investindo em qualidade, 
Frisa é hoje um dos mais importan-
tes frigorífi cos do país

Exemplo de sucesso no segmento 
industrial e agropecuário do Espírito 
Santo, o Frisa é atualmente um 
dos maiores frigorífi cos do país, 
sendo reconhecido nacionalmente e 
internacionalmente pela qualidade de 
seus produtos.
Preparado para atender as normas 
técnicas e sanitárias exigidas pelos mais 
rigorosos mercados, seus produtos 
também ultrapassaram as fronteiras 
nacionais, e a empresa capixaba 
levou a carne brasileira para outros 
continentes. A fl exibilidade de suas 
linhas de produção permite oferecer 
cortes especiais, adequados à tradição 

Conheça as estratégias de sucesso da conceituada empresa capixaba.

culinária, cultural e religiosa dos mais 
de 60 países onde está presente.
A empresa nasceu em 1968, no 
município de Colatina, noroeste do 
Espírito Santo, e hoje também possui 
unidades de produção em Nanuque - 
MG, Teixeira de Freitas – BA e Niterói 
– RJ.
Cerca de 2.900 colaboradores atuam 
diretamente no frigorífi co, que produz 
uma ampla linha de produtos in natura 
e industrializados.
Confi ra na entrevista com o Diretor do 
FRISA , as estratégias de atuação que 
garantiram o sucesso à empresa e suas 
perspectivas de mercado.

Emerson Leonardo Lázaro, 
Diretor Administrativo do FRISA.
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O crescimento do mercado, e da própria empresa, geraram a necessidade da 
expansão. Em 1974, realizamos a primeira exportação de carne congelada do 
Espírito Santo, que saiu de Colatina à Vitória em caminhões-baú, e de lá até 
a Grécia, por meio de navio. Quatro anos depois, em função do aumento de 
consumo da carne no mercado interno, a empresa implantou novas câmaras 
frigorífi cas para atender ao volume dos abates diários.
Na década de 80, em meio ao congelamento de preços do governo e à 
necessidade de fortalecer a marca em mercados estratégicos, como o Rio de 
Janeiro, o Frisa lançou a marca Grã Filé, que se tornou líder no segmento de 
hambúrguer.

Seguimos as normas técnicas e sanitárias exigidas pelos países mantendo, 
em toda a cadeia de produção, rigorosos processos de segurança alimentar 
e sanitária. Evoluímos muito e, hoje, consumidores da União Européia, 
Oriente Médio, África e até o Extremo Oriente saboreiam nossos produtos, 
pois a fl exibilidade das nossas linhas de produção permite oferecer cortes 
especiais, adequados às tradições culinárias e religiosas dos países onde 
atuamos.
Essa tradição no mercado internacional consolidou-se graças à credibilidade 
do frigorífi co, já que trabalhamos com animais selecionados. Além disso, 
nossos fornecedores estão localizados fora de qualquer área de risco para a 
ocorrência de males como febre aft osa ou a “Doença da Vaca Louca”.

O nosso foco sempre foi a qualidade, segurança alimentar e a satisfação dos 
nossos clientes. Esses três fatores, aliados a uma boa equipe, são essenciais 
para nos tornar mais competitivos.
Em 2015, apesar da situação delicada no cenário nacional, o mercado 
externo se mostrou ascendente e nós aumentamos nosso faturamento com 
as exportações em 13%, se comparado a 2014.
Sempre possuímos um excelente padrão de qualidade, mas há cerca de 6 
anos aumentamos o investimento em comunicação e marketing, pois era 
preciso mostrar mais nossa principal característica. Nossa equipe comercial 
está focada no fortalecimento das relações com o varejo ou consumidores 
fi nais, buscando ampliar a participação nos mercados em que atuamos.

Estar sempre próximo do setor supermercadista 
é um imenso prazer para o Frisa, além de ser 
essencial para o sucesso do nosso negócio já que 
relacionamentos sólidos, honestos e verdadeiros 
sempre rendem ótimos resultados. Por isso, nossas 
equipes comerciais estão diariamente em contato 
com o setor, a fi m de estreitar ainda mais os laços 
comerciais e fazer bons negócios.

Empresa será um dos expositores da 
30ª edição da Super Feira, que acon-
tecerá em setembro.

Com apenas 12 anos de mercado, o Frisa expandiu e implantou novas 
unidades em outros estados. O que levou à esta rápida expansão?

Como é feito o controle da qualidade dos produtos? Como a 
empresa se estruturou para atender as exigências dos mercados 
externos?

Como a empresa vem se adaptando para manter-se forte no mercado 
competitivo?

Como o Frisa, um grande parceiro do setor 
supermercadista, atua para garantir um bom 
relacionamento comercial com o varejo local?
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Inaugurações de supermercados 
movimentam a economia capixaba
Contrariando o atual momento 
recessivo, muitas empresas 
supermercadistas estão investindo 
no mercado capixaba através da 
inauguração, reforma e ampliação de 
lojas.
Para o presidente da Acaps, João 
Falqueto, esse movimento dos 
supermercados locais mostra como 
o segmento catalisa o mercado e a 
economia.
“O setor supermercadista contribui, 
mesmo em tempos de crise, para 
a geração de empregos e renda, 
pois consegue se reinventar 
estrategicamente para atender ao 
consumidor retraído, que vem 
mudando seus comportamentos de 

compra”, salienta o presidente da 
entidade.
O interessante é que não só grandes 
redes estão investindo, pequenas 
lojas também estão reformando 
ou ampliando suas instalações 
para melhorar o atendimento aos 

clientes. “Em um momento em que o 
consumidor está mais atento ao que 
gasta, oferecer um bom atendimento, 
comodidade e conforto é primordial 
para manter-se competitivo”, reforça 
o superintendente da Acaps, Hélio 
Schneider.

SãO JOSÉ
Inaugurada no dia 28 de Abril, em Jar-
dim Camburi; novo conceito em abaste-
cimento; mais praticidade na compra de 
produtos.

CARONE
Construção de loja em Jardim Li-

moeiro, na Serra; formato de ata-
carejo; empreendimento moder-

no para atender a comunidade.

HORTIFRÚTI
Maior rede de hortifrutigranjeiros do 

país; Segunda loja no estado (Vila Velha); 
Área total de 3.277 m².

EXTRABOM
Inauguração da 2ª loja em Colatina; 
Investimento de 12 milhões; 1.500 
m² de área ; Construção de mais 
10 lojas no estado até 2020.

OK SUPERATACADO
Nova loja no bairro Santos Dum-
mont (Vila Velha); Vendas com 

o formato de atacarejo; Mais de 
12.000 itens e 300 empregos. 

NOVOS E FUTUROS 
INVESTIMENTOS
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Prosegur apresentará “CataMoeda” 
aos participantes da Super Feira

Ampliando seu portfólio de produtos, 
a Laticínios Porto Alegre, empresa 
mineira que completa 25 anos de 
história em 2016, lançou recentemente 
sua linha zero lactose, composta pelo 
leite UHT semidesnatado, queijo 
mussarela, queijo tipo cottage, queijo 
minas e requeijão cremoso.
A nova linha vem atender, 
principalmente, aos 
consumidores que possuem 
algum nível de intolerância 
à lactose e são privadas 
de consumir receitas 
elaboradas com produtos 
lácteos. A proposta da 
empresa é entregar um 
produto mais saudável, mas 
sem perder as características 

sensoriais e nutricionais que fazem do 
leite um alimento tão completo.
A Laticínios Porto Alegre é uma das 
empresas confirmadas para a 30ª 
edição da Super Feira Acaps Panshow, 
que acontecerá em setembro, nos dias 
20, 21 e 22.

Laticínios Porto Alegre lança linha 
Zero Lactose

A Prosegur, empresa especializada 
em segurança, lançou em 2015 um 
equipamento para solucionar a falta de 
troco nos estabelecimentos varejistas. 
Nomeado como CataMoeda, o equipa-
mento será apresentado no estande da 
Prosegur, durante a 30ª edição da Su-
per Feira Acaps Panshow, e serve para 
os clientes realizarem a troca de suas 

Equipamento estará exposto no estande da 
Prosegur na 30ª edição da Super Feira

moedas por vantagens exclusivas como 
vales-compra, créditos para celulares 
ou até mesmo trocá-las por cédulas.
Além de ser um equipamento vantajo-
so ao varejista, que elimina o problema 
da falta de troco e oferece benefícios 
ao seu cliente, o aparelho também 
contribui para o meio-ambiente, pois 
reduz a produção de novas moedas.
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Encontro entre parceiros e 
autoridades para fortalecer 
relacionamentos
A Diretoria da Acaps recebeu no 
dia 18 de maio diversas lideranças 
empresariais e representantes do 
poder público em um encontro 
informal em sua sede, em Santa 
Lúcia, Vitória.
O objetivo do evento foi estreitar 
ainda mais o relacionamento entre 
a Acaps, as entidades de classe, 
lideranças políticas e representantes 
de órgãos públicos.

João Falqueto - Presidente da Acaps

“Este tipo de encontro, sem 
dúvida, é essencial para o setor 
supermercadista manter-se ativo 
em suas defesas e pleitos. Aqui, 
nossa diretoria pode fortalecer o 
relacionamento com organizações 
públicas e privadas e destacar o 
papel representativo da Acaps”, 
relata o Presidente da Acaps, João 
Tarcício Falqueto.

A Acaps é de vital importância para o desen-
volvimento do nosso estado, até porque é um 

segmento que contribui em muito para a cap-
tação de empregos. Com certeza, o elo entre a 

Fecomércio e a Acaps congrega um segmento de 
primeiríssima necessidade em alimentos, sendo jun-

tas as principais vigas da economia do nosso estado.

Nós que representamos os órgãos de defe-
sa do consumidor, encontramos nas lojas do 

comércio varejista de alimentos, que a As-
sociação representa, um estabelecimento ím-

par. Na verdade, a Acaps e até mesmo a Abras 
constituem excelentes entidades que, junto aos 

órgãos de defesa do consumidor, são excepcionais 
no que diz respeito a defesa dos clientes capixabas.

Sempre trabalhei com a premissa de que 
ninguém faz nada sozinho, qualquer organi-

zação que queira se inserir no mercado e ob-
ter sucesso precisa estar organizada. Nos úl-

timos anos, através de nossa parceria com a 
Acaps, pudemos aprimorar o padrão dos eventos 

da entidade e tivemos um crescimento gigantesco.

José Lino Sepulcri
Presidente da Fecomércio-ES

Denize Izaita
Presidente do Procon-ES

José Eugênio Vieira
Diretor Superintendente do
Sebrae-ES
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Acaps solicita revisão 
em legislação sanitária

Produzido por uma equipe técnica, 
formada por médicos veterinários, 
nutricionistas e profissionais da área 
de segurança alimentar de alguns 
supermercados associados à Acaps, o 
documento direcionado ao Prefeito 
de Vila Velha, Rodney Miranda, 
propôs uma renovação no Decreto 
nº. 052 de 1995, que regulamenta o 
Código Sanitário Municipal.
Conforme relatou no documento, 
a intenção da Acaps é que uma 
nova redação possibilite aos 
supermercados do município atender 
às obrigações sanitárias e também 
manter as rotinas operacionais 
necessárias para o funcionamento 
da loja.

Em ofício ao Prefeito de Vila Velha, a 
Associação relatou as necessidades das 
mudanças no Código Sanitário do município.

Recentes autuações ocorridas 
nos supermercados e com base 
no Decreto impossibilitam várias 
operações essenciais para um 
eficiente atendimento ao cliente, 
como no caso do fatiamento e 
embandejamento prévio de queijos 
e outros frios, que foram proibidos a 
partir de fiscalizações.
A Acaps ainda aguarda o 
posicionamento do Prefeito, mas 
acredita que a gestão municipal dará 
uma atenção especial ao pedido 
diante do prejuízo aos comerciantes, 
da falta de atenção às necessidades 
dos consumidores e do retrocesso 
que a lei, e sua interpretação, estão 
causando em Vila Velha.

Acaps aplica treinamento para orien-
tar fiscais de loja e outros profission-
ais
No último dia 19 de Maio, a Acaps 
trouxe ao estado o consultor da Agas 
– Associação Gaúcha de Supermerca-
dos, Kleber Moraes, para ministrar um 
treinamento especial sobre segurança 
em supermercados.
Participaram do curso, que deve du-
ração de oito horas, trinta e dois profis-
sionais, dentre fiscais de loja, gerentes 
e responsáveis por prevenção de per-
das. No programa, além de aspectos 
da legislação, foram citado as princi-
pais rotinas operacionais onde deve ser 
aplicado uma estratégia de segurança 
para que sejam evitados roubos e fur-
tos.

Nova legislação sobre revista íntima
Foi publicada no dia 18 de abril a Lei 
Federal nº 13.271/2016, proibindo a 
revista íntima de funcionárias e de cli-
entes em empresas privadas e públicas. 
Embora mencione em seu texto “fun-
cionárias e de clientes do sexo femini-
no”, a proibição não se aplica somente 
às mulheres.
“A revista íntima é aquela feita medi-
ante toque da pessoa, portanto, a vis-
toria pessoal continua sendo possível 
através de equipamentos eletrônicos, 
detectores de metais, etc., ou seja, sem 
violar a dignidade de quem está sendo 
revistado”, informa o advogado e asses-
sor da Acaps, Jorge Fernando Petra de 
Macedo.
Em caso de descumprimento, a Lei 
prevê multa de R$ 20.000, que não ex-
clui a possibilidade de aplicação de in-
denização por danos morais e materiais 
e também responsabilização criminal 
por eventuais delitos praticados. 

Segurança em 
Supermercado
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Procon, Vigilância e Ipem Estaduais 
em painel com supermercadistas na 
Super Feira 2016
Um interessante debate promete 
atrair o público varejista para o 
último dia da Super Feira Acaps 
Panshow, em 22 de setembro, às 
14 horas. Trata-se do painel com 
os principais órgãos reguladores 
do Estado, o Procon, a Vigilância 
Sanitária e o Instituto de Pesos e 
Medidas.
Os dirigentes dos referidos órgãos 
foram convidados pela Acaps para 
um debate esclarecedor, ao lado de 
supermercadistas e gestores, que 
abordará as principais dificuldades 
enfrentadas pelo varejo no cum-
primento das determinações legais 
e cobranças da fiscalização.

“O conteúdo do Painel envolverá 
temas que permeiam muitas reivin-
dicações e dúvidas dos supermer-
cadistas e a participação do Gover-
no permitirá um debate atrativo, 

que vai conectar nosso público às 
particularidades das legislações 
e atuações dos órgãos regulado-
res”, detalha o Superintendente da 
Acaps, Hélio Schneider.

Painel de Recursos 
Humanos

Outro destaque na programação da Su-
per Feira 2016, será o painel “Os desafi-
os da Gestão de Pessoas no varejo, como 
contorná-los e manter uma equipe pro-
dutiva”, que acontecerá às 16h30, dia 22 
de Setembro.
A proposta do painel é levantar os pon-
tos críticos na gestão do capital humano 
no varejo alimentar e, por meio da apre-
sentação de modelos de sucesso, mostrar 
estratégias que podem estimular um 
quadro de colaboradores mais produtivo 
e alinhado aos objetivos do negócio.

Painel Tributação
Para ampliar ainda mais o debate no no painel tributário que acontecerá na 
Super Feira no dia 22/09, e que terá como painelista principal a Secretária da 
Fazenda Estadual, Ana Paula Vescovi, a Acaps convidou alguns especialistas 
para participação.
Para atuar como debatedores, levando perguntas que reflitam as principais 
dúvidas dos empresários, foram convidados o Sr. Julio César Morosky, asses-
sor tributário da Acaps,  e o Sr. Rider Pontes, contabilista e conselheiro do 
Sescon e do CRC-ES.
Além de apresentar o evento, o advogado tributarista Alexandre Fiorot, atuará 
como coordenador do debate, direcionando e contribuindo nas perguntas.
Para representar os varejistas capixabas, o diretor da Acaps e do Super. Calvi, 
Waldês Calvi, também levará dúvidas e contribuições ao painel. Waldês é 
membro do GTFAZ, Grupo de Trabalho Fazendário organizado pela Fecomér-
cio-ES.

pAInEL FIscALIZAÇÃO - “O comércio varejista de alimentos e sua relação com os orgãos 
reguladores - Vigilância Sanitária, IPEM e Procon.”

Painel terá participação de Denize Izaita, Presidente do Procon Estadual; Marizete de Oliveira que 
é Chefe da Vigilância Sanitária do estado e Paulo Renato Rodrigues, Diretor Geral do IPEM.
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Um ponto de encontro para novas 
ideias, inovações em produtos e 
serviços, parcerias, negócios e 
intenso relacionamento profissional, 
assim será a 30ª edição do maior 
evento do varejo do Espírito Santo, 
a Super Feira Acaps Panshow, que 
acontecerá de 20 a 22 de Setembro, 
no Carapina Centro de Eventos, em 
Serra.
Sempre inovando para acompanhar 
um mercado cada vez mais exigente, 
o evento construiu uma tradição de 
sucesso e alta credibilidade ao longo 

Varejistas convidam fornecedo-
res para 30ª Feira Acaps

dos anos e, a cada edição, empresas 
de todo o Brasil investem na Super 
Feira e conseguem mais visibilidade 
e relacionamentos em seus ciclos de 
negócios.
Com ótimas expectativas, os 

varejistas locais, que convergem 
ao evento em busca de boas 
oportunidades comerciais, estão 
otimistas quanto aos negócios que 
poderão fechar durante e após a 
feira.

“Participar da Super Feira Acaps é com certeza muito vantajoso, é um evento onde podemos criar laços comerciais e fechar ótimas parcerias, tudo 
em um lugar repleto de inovação e tecnologia.” 

Willian Carone Jr. - Diretor Administrativo do Super. Carone

“A Super Feira Acaps serve como uma vitrine para as empresas se apresentarem e iniciarem relacionamentos comerciais. O evento pro-
move um intercâmbio profissional e gera muitas oportunidades tanto para os expositores, quanto para os varejistas visitantes.” 

Marcelo Duque - Comprador Super. Perim

“A Super Feira Acaps facilita a busca por novidades em serviços e produtos que favorecem o varejo. Em um único lugar, além de 
adquirir muito conhecimento, podemos nos relacionar com fornecedores diversos. Isso é muito atrativo.” 

Mario Coelho Coutinho - Diretor Comercial do Extrabom

“Além de iniciar contatos com novos fornecedores, a Super Feira Acaps é também uma ótima oportunidade para est-
reitar e fortalecer ainda mais as parcerias já existentes.”

Luiz Carlos Azevedo de Almeida - Presidente do Sindipães

“A participação dos fornecedores capixabas na Super Feira Acaps é primordial para integrar o contato 
direto com os varejistas. Assim, é possível promover o mercado local e conhecer todo o seu potencial.”

Vanderlei Martins - Comprador Super. Carone

“Além de termos a oportunidade de interagir com diversos setores, a Super Feira Acaps possibilita 
ampliar o relacionamento com nossos fornecedores e fechar novas parcerias que beneficiam 

tanto quem vende quanto quem compra.”
Jorge Zouain, Diretor Presidente – Supermercado Santo Antônio

Confira alguns depoimentos de supermercadistas, panificadores e compradores 
sobre a importância da Super Feira para a realização de negócios.



16 cApAcITAÇÃO

Técnicas para garantir 
melhor seleção de 
profissionais

Para atrair bons profissionais os 
gestores de Recursos Humanos de-
vem, além de conhecer as etapas do 
processo de recrutamento e seleção 
de pessoas, identificar as compe-
tências necessárias para cada vaga 
disponível.
E, para auxiliar os gestores nesta 
tarefa, a Acaps preparou um trei-
namento prático para o próximo 
dia 22 de junho, com a psicóloga e 
consultora especialista em capital 

humano, Daniela Pereira.
Pela segunda vez, Daniela, que 
também é instrutora da Associação 
Paulista de Supermercados, vem ao 
estado ministrar um treinamento 
aos associados da Acaps, e desta 
vez sua proposta é apresentar as 
teorias do tema de maneira práti-
ca, para que o participante possa 
efetivamente aplicar o aprendizado 
no dia a dia.

Em Junho, além de Vitória no dia 15, 
Cachoeiro de Itapemirim receberá o 
treinamento Merchandising de Alto 
Impacto, com o especialista Raphael 
Costa, no dia 14, no auditório da Co-
operativa Selita, parceira de longa data 
da Acaps.
Além de atender aos associados da 
região metropolitana, a Acaps sempre 
busca ofertar treinamentos em cidades 
do interior do estado, possibilitando 
aos supermercadistas interioranos um 
acesso mais fácil aos cursos da enti-
dade.
Os associados que tiverem interesse em 
levar os treinamentos da Acaps para 
suas cidades podem contatar o Núcleo 
de Capacitação da Acaps pelo telefone 
27 3324-3599.

Cachoeiro e Vitória 
recebem workshop de 
Merchandising


