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Fazendo contas
O começo de um novo ano sempre desperta a 
vontade de retomarmos projetos, mudar hábitos, 
renovar a rotina ou fazer algo totalmente novo. E 
em 2019 estamos assim, sem sombra de dúvidas! O 
clima do “novo” acaba impactando, mesmo naqueles 
que não enxergam uma realidade muito animadora.
Temos novos governantes, novos líderes e novos 
desafios, e por que não fazermos uma nova gestão 
em nossas empresas?! E até na vida pessoal. 
Olharmos com novos olhares nosso negócio, 
identificando onde podemos melhorar.
Iniciamos um ciclo econômico que demandará 
muito de uma antiga rotina administrativa que, 
infelizmente, anda em desuso por diversos gestores. 
O processo de “fazer contas” está ligado à 
essencialidade do negócio supermercadista e, mais 
do que nunca, será ele que regerá a sustentabilidade 
de muitas empresas!
Há muito tempo, o segmento supermercadista 
vem agregando novos custos e despesas e muitas 
empresas permanecem fazendo suas contas sem 
aplicá-los ou até mesmo conhecê-los. Todas as 
operações em um supermercado sofrem atualmente 
taxações e encargos que, se não apurados, podem 
levar a um ilusório cenário de rentabilidade e à um 
fracasso premeditado. 

Conhecer os verdadeiros custos, identificá-los e 
administrá-los com eficiência é uma premissa para 
elevarmos este ano à um patamar melhor que os 
anteriores.
Contudo, muito se engana quem acredita que “fazer 
contas” tem a ver só com números, múltiplos ou 
dividendos. O processo vai além.
Também “fazemos conta”, quando gerimos com 
qualidade nosso negócio, quando lideramos nossa 
equipe com maestria, quando identificamos no 
coletivo a razão de nossa existência, quando 
conhecemos nossa responsabilidade social, quando 
nos permitimos mudar e incentivamos mudanças a 
nossa volta.
Mas, por onde começar? Analisar o ambiente 
externo, investir com foco no resultado e ao mesmo 
tempo conhecer a fundo a realidade de sua empresa, 
pode ser um caminho. Quem sabe, ao deixar de 
olhar a concorrência como uma única referência, 
você conseguirá abrir novas possibilidades para o 
seu negócio. Nem tudo o que compete ao outro, 
pode ser adequado para o seu supermercado.
O mercado é muito competitivo, já sabemos. Mas, 
ser submisso a ele pode ser uma estratégia que não 
o levará a lugar algum. Por isso, meu desejo para 
este ano é: Faça contas e tenha um ótimo 2019!

HÉLIO HOFFMANN SCHNEIDER
SUPERINTENDENTE DA ACAPS
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confraternização Acaps celebra as 
conquistas do setor

Mais de 250 associados e 
parceiros participaram de um 
agradável evento promovido 
pela Acaps no último dia 05 
de dezembro para celebrar as 
conquistas de mais um ano e 
comemorar o Dia Nacional dos 
Supermercados, ocorrido em 
novembro.
A Confraternização Acaps 
aconteceu no Cerimonial 
Itamaraty Hall e fechou o 
calendário de eventos da 
entidade em 2018, trazendo 
como destaque a palestra 
“O mundo pertence aos que 
fazem acontecer”, do Mestre 
e Doutor em Comunicação, 
Dado Schneider. 
Os presentes assistiram 
atentamente as lições do 
palestrante, que possui uma 
carreira admirável na área 

da publicidade e apontou 
situações cotidianas de um 
mundo que está em constante 
evolução. Para Dado, vários 
empresários e gestores ainda 
não estão preparados para 
os avanços acelerados da 
tecnologia, assim como há 
alguns anos atrás muitos não 
acreditavam que dispositivos, 
sistemas e novas ferramentas 

Em uma 
agradável noite de 
comemoração, a 
entidade interagiu 
com sua diretoria, 
associados e 
parceiros.

REGISTRo

Presidente e 
Superintendente da 
Acaps, João Falqueto e 
Hélio Schneider visitam 
espaço da Moxuara na 
Confraternização.

Equipe da Selita
também marcou 
presença no evento.

Espaço do Frisa 
na Confraternização 
Acaps.

Veneza levou seus 
produtos para 
desgustação no evento.

Hélio Schneider visitou o 
espaço da Marquespan 
durante a confraternização. 

Presidente da Acaps 
juntamente com alguns 
diretores da entidade.

facilitariam a vida profissional e 
pessoal do indivíduo, tornando-
se essenciais. Contudo, a 
necessidade de mudar e se 
adaptar para sobreviver no 
mercado foi a mensagem 
deixada pelo palestrante aos 
que o prestigiaram no evento.
Além da atualização profissional 
promovida pela palestra, a 
noite de confraternização 

também proporcionou 
interação comercial entre 
varejistas e fornecedores. No 
salão de degustação, dezenas 
de empresas fornecedoras 
apresentaram seus produtos 
e marcas, relacionando-
se com compradores, 
executivos e proprietários de 
supermercados.
Na programação do evento, 

ainda houve a entrega do Troféu 
Estande de Ouro, o lançamento 
oficial da Super Feira Acaps 
Panshow 2019 e a posse da 
nova Diretoria da Acaps, 
biênio 2019-2020. Detalhes 
e registros destes momentos 
podem ser conferidos nesta 
edição do Jornal Acaps.

PALESTRA
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DIvULGAção

Fiscal consumidor. campanha é 
renovada pela Acaps e Procon

Pelo sexto ano consecutivo, 
a Acaps e Procon Estadual 
assinaram o termo aditivo da 
campanha “Fiscal Consumidor 
– De Olho na Validade” durante 
a Confraternização do Dia 
Nacional dos Supermercados.
O acordo estabeleceu novo 
período de vigência para a 
campanha, estendendo-a até o 
dia 01º de dezembro de 2019. 
As condições e regras da 

campanha são as mesmas, o 
consumidor que encontrar 
produtos vencidos nos 
supermercados antes que 
ocorra o pagamento no caixa 
pode solicitar a entrega 
gratuita da mercadoria para o 
supermercado aderente.

FIQUE PoR DEnTRo

O Projeto Fiscal Consumidor 
tem evitado muitos 

contratempos com clientes 
e, consequentemente, com 
os órgãos de defesa do 
consumidor. 
Ao participar do projeto, os 
supermercados repassam 
a imagem de uma empresa 
comprometida com a qualidade 
de seus produtos.

A campanha “Fiscal Consumidor – De Olho na Validade” 
foi implantada no Espírito Santo em 2012.

O novo acordo começa a valer a partir do dia 02 de 
dezembro de 2018 e vai até 01º de dezembro de 2019.

As empresas aderentes podem fazer o download de 
banners, cartazes e outras peças de divulgação no site 
www.acaps.org.br, além de acessarem a íntegra do termo 
que regulamenta a campanha.

Presidente e Superintendente da Acaps assinaram acordo que renova campanha Fiscal Consumidor junto com a Presidente do Procon em exercício na ocasião,  Denize Izaita Pinto.
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O projeto Acaps Itinerante, 
reiniciado em março de 2018, 
percorreu 27 municípios 
capixabas até o final do ano 
passado, realizando visitas e 
coletando dados junto às lojas 
supermercadistas.
Os dados tabulados 
demonstram um crescimento 
de 16% no número de 
supermercados, que saltaram 
de 781 lojas em 2012, para 909 
em 2018, apenas nas cidades já 
visitadas.
Outra informação interessante 
computada pela pesquisa foi 
no número de empregos, que 
apontou um crescimento de 
23%. O destaque ficou para a 
cidade de Presidente Kenedy, 
que com a instalação de 05 
novas lojas, entre 2012 e 2018, 
obteve um aumento de 232% 
no número de empregos 
diretos nos supermercados.
A Grande Vitória e as cidades 
de Linhares e Cachoeiro 
de Itapemirim, grandes 
pólos interioranos, já foram 

abrangidas pela pesquisa, o que 
demonstra uma boa relevância 
das informações registradas até 
o momento. A partir de janeiro 
de 2019, o projeto vai percorrer 
São Mateus, Colatina e cidades 
da região, e a estimativa é que 
no início do segundo semestre 
deste ano todos os municípios 

do estado estejam atualizados.
“A pesquisa é bem 
detalhada, visitamos cada 
loja supermercadista, seja de 
pequeno ou grande porte, 
localizada em locais acessíveis 
ou mais isolados, tudo para 
que os dados sejam os mais 
fidedignos possíveis”, garante 

crescimento em lojas e empregos é 
apontado por pesquisa

”A PESQUISA é BEm 
DETALhADA, vISITAmoS 

CADA LojA 
SUPERmERCADISTA, 
TUDo PARA QUE oS 

DADoS SEjAm oS mAIS 
FIDEDIGnoS PoSSívEIS”

RoBERTo TESSInARI
ADmInISTRATIvo ACAPS

um dos envolvidos no projeto 
e assistente na Acaps, Sr. 
Roberto Tessinari.

O estudo de campo está 
sendo representado pela Srª. 
Simônia de Paula Oliveira, 

mUnICíPIoS ATUALIZADoS

LEGEnDA

municípios 
atualizados* pelo projeto 
Acaps Itinerante

*Período: janeiro/2018 a dezembro/2018

que também tem exercido o 
trabalho de porta voz da Acaps 
junto às empresas, levando 
informações importantes para 
os associados. Em 2018, o 
crescimento associativo da 
Acaps foi de mais de 14%.
“Ao conhecer nossos trabalhos 
mais detalhadamente, as 
empresas entendem a 
importância do associativismo 
para seu negócio. Por isso, o 
estudo de campo vai além da 
coleta de dados, ele busca ouvir 
as necessidades do empresário 
e levar soluções para o seu dia a 
dia”, explica o Superintendente 
da Acaps, Hélio Schneider.
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Diretor da Acaps e Propietário do Super. Celeiro (São Mateus), Natan Beltramente já recebeu a visita da 
associação e atualizou os dados da sua rede.
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Em novembro, a Acaps realizou 
uma reunião com o Secretário 
do  Estado da Fazenda, Dr. 
Bruno Funchal, o Subsecretário 
da Receita, Sergio Pereira 
Ricardo e o Gerente Fiscal, Dr. 
Bruno Aguilar, ocupantes nos 
referidos cargos na ocasião,  
com objetivo de expor as 
preocupações do setor com 
relação à dimensão das multas 
aplicáveis nas infrações por 
falta de atendimento de 
obrigações acessórias para 
usuários de NFC-e.
Durante o encontro foram 
debatidas diversas alternativas 
que visam reduzir o impacto 
potencial destas penalidades, 
especialmente em razão da 
adesão geral à utilização da 
NFC-e, prevista para janeiro 

de 2019.
Segundo o Secretário da 
Fazenda, os motivos de 
preocupação por parte do 
segmento supermercadista 

Multas por erros nas obrigações 
acessórias são debatidas em reunião

TRAnSPARênCIA

Com o projeto, Chinaglia espera dar 
transparência para as taxas cobradas 
pelas empresas emissoras dos cartões 
da sua rede credenciada. Ele afirmou 
que em alguns casos a taxa mensal 
chega a 6% do valor dos produtos 
comercializados pelos restaurantes, 
padaria e supermercados, prejudicando 

são consistentes e será feita 
uma análise das alternativas 
apresentadas, para que seja 
elaborada uma solução que 
permita aos novos usuários da 

Projeto de lei 
regulamenta taxas 
dos tíquetes
Em 2018, as ações da Acaps 
em defesa da regulação do 
mercado de cartões geraram 
reflexos a nível nacional, sendo 
um deles o projeto de lei que 
tramita na Câmara Federal e 
que prevê maior transparência 
das taxas cobradas pelas 
administradoras de cartões 
alimentação e refeição, que 
também estabelece um limite 
para o valor das tarifas.
Os contratos de prestação 
de serviço assinados entre 
as empresas optantes do 
Programa de Alimentação 
do Trabalhador (PAT) e 
as empresas emissoras de 

cartão de vale-refeição (ou 
alimentação) deverão informar, 
de forma clara e precisa, o 
custo da taxa de remuneração 
que será cobrada dos 
estabelecimentos que aceitam 
o cartão, como restaurantes e 
supermercados.
A exigência consta no Projeto 
de Lei 10309/18, do deputado 
Arlindo Chinaglia (PT-SP), 
em tramitação na Câmara dos 
Deputados. O projeto altera a 
Lei 12.865/13.
O texto estabelece também 
um limite para as taxas de 
remuneração cobradas da 
rede credenciada. Ela não 

poderá ultrapassar o dobro da 
taxa que o emissor do cartão 
cobra da empresa optante do 
PAT. Se o emissor não exigir 
taxa da empresa, ou ela for 
módica, a taxa a ser paga 
pelo credenciado não poderá 
ultrapassar o custo mensal de 
2%.
Instituído pela Lei 6.321/76, o 
PAT atende trabalhadores de 
baixa renda (ganham até cinco 
salários mínimos mensais). 
As empresas que aderem ao 
programa recebem desconto 
do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica.

os trabalhadores beneficiados pelo 
PAT. “Tal prática acaba resultando 
num aumento deletério dos custos de 
aquisição dos produtos”, disse.
O deputado lembrou ainda que o PAT 
é baseado em benefícios fiscais, o que 
torna necessária a regulamentação das 
taxas, para coibir excessos.

TRAmITAção

O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas 
comissões de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Fonte: AgênciA câmArA notíciAs – 12/11/2018.

NFC-e atravessar o período 
de adaptação sem a incerteza 
decorrente de pesadas sanções 
por infrações meramente 
administrativas, que não 

comprometem a apuração e o 
recolhimento do tributo.
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O Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo (MPES) 
realizou no dia 04 de dezembro, 
a 7ª reunião do Fórum Espírito-
Santense de Combate aos 
Impactos dos Agrotóxicos 
e Transgênicos (Fesciat), no 
auditório da Procuradoria-
Geral de Justiça, em Vitória.
Na reunião foram 
apresentados os trabalhos da 
coordenação e atualizados os 

encaminhamentos referentes 
à Portaria da Rastreabilidade. 
A Acaps, participante da 
Comissão “Alimento Seguro”, 
levou ao plenário alguns 
pontos que precisam ser 
melhorados no cumprimento 
da Portaria, levantados junto 
aos associados da entidade.
A Coordenadora do Fesciat, 
Drª Sandra Lengruber, levou 
ao conhecimento de todos que 

Acaps apresenta ao MP melhorias 
para a Portaria da rastreabilidade

ALERTA

A Acaps emitiu um alerta aos 
seus associados no último dia 
26 de dezembro, no intuito 
de enfatizar a importância 
do cumprimento da Portaria 
Conjunta Seag/Sesa Nº 
001-R/2017, que instituiu a 
rastreabilidade de frutas e 
hortaliças frescas no Espírito 
Santo.

Alguns supermercados já 
vêm recebendo do Ministério 
Público notificações 
recomendando o cumprimento 
imediato da Portaria e 
alertando para as fiscalizações 
à que estão sujeitos conforme 
a legislação, que está em vigor 
integralmente desde novembro 
de 2018.

jURíDICo RESPonDE

QUAL A QUAnTIDADE DE APREnDIZES QUE UmA EmPRESA 
DEvE ConTRATAR PARA CUmPRImEnTo DA LEGISLAção?

O artigo 429 da CLT estabelece que os 
estabelecimentos de qualquer natureza 
são obrigados a empregar e matricular 
nos cursos dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem número de aprendizes 
(jovens de 14 a 24 anos) equivalente a 
cinco por cento, no mínimo, e quinze 
por cento, no máximo, dos trabalhadores 
existentes em cada estabelecimento, 
cujas funções demandem formação 
profissional.
Conforme Instrução Normativa do MTE 
nº 97 de 30.07.2012, ficam obrigados a 
contratar aprendizes os estabelecimentos 
que tenham pelo menos sete empregados 
contratados nas funções que demandam 
formação profissional, nos termos do 
art. 10 do Decreto n.º 5.598, de 2005, 
devendo ser respeitado o limite máximo 
de quinze por cento previsto no art. 429 
da CLT.

Conclui-se que, o cálculo da quantidade 
de aprendizes a serem contratados terá 
por base o número total de empregados 
em todas as funções existentes no 
estabelecimento   que demandem 
formação profissional, excluindo-
se aquelas que exijam habilitação 
profissional de nível técnico ou superior, 
as caracterizadas como cargos de 
direção, gerência ou de confiança, 
os trabalhadores temporários e os 
aprendizes já contratados. Em caso de 
dúvida quanto à integração da função 
na base de cálculo, deve a empresa 
averiguar a lista da CBO – Classificação 
Brasileira de Ocupações.
Por fim, é importante ressaltar que, 
segundo o disposto no artigo 14 do 
decreto n° 5.598/2005, ficam excluídos 
da obrigação de contratar aprendiz as 
microempresas e empresas de pequeno 

medidas estão sendo adotadas 
para tornar mais efetivo o 
cumprimento da Portaria pelos 
fornecedores em geral.
Na reunião, foi realizada 
também uma apresentação do 
grupo de trabalho relacionada 
ao PL 6.299/2002 – PL dos 
Agrotóxicos e um debate com 
base na audiência pública que 
tratou do tema.

O Comitê “Alimento Seguro”, representado pela Acaps, COMSEA Vitória e pela Vigilância Sanitária Estadual, em explanação no Fórum.

resposta prestada por Fiorot advoGados, 
assessoria jurídiCa da aCaps.

porte e as entidades sem fins lucrativos 
(ESFL) que tenham por objetivo a 
educação profissional.
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super Feira 2019 é apresentada com 
novidades e grandes expectativas

Durante a Confraternização 
Acaps 2018, realizada no dia 
05 de dezembro no Itamaraty 
Hall, supermercadistas 
e fornecedores também 
participaram do lançamento 
oficial da Super Feira Acaps 
Panshow 2019, marcada para 
os dias 17, 18 e 19 de Setembro.
No lançamento, o 
superintendente da Acaps, 
Hélio Hoffmann Schneider, 
destacou a importância do 
evento para a economia local e 
as grandes oportunidades que a 
feira gera para supermercados 

RESERvAS

a reserva de estandes 
na super Feira aCaps 
panshow 2019 pode ser 
soliCitada através do 
e-Mail Feira@aCaps.orG.Br 
ou pelo teleFone 
27 3324-3599.

No lançamento do evento, além das atrações já consolidadas, a Acaps apresentou duas novidades, o Espaço 
Vinícola e o Tecvar, um salão de tecnologia com produtos e serviços específicos para o varejo.

e fornecedores ligados ao 
segmento.

”A SUPER FEIRA 
ACAPS é Um EvEnTo 

PRoFISSIonAL, 
ToTALmEnTE PLAnEjADo 

E ConSTRUíDo PARA 
GERAR oPoRTUnIDADES 

ímPARES PARA AS 
EmPRESAS QUE nELE 

InvESTEm”
héLIo hoFFmAnn SChnEIDER
SUPERInTEnDEnTE DA ACAPS

SALÃO DE TECNOLOGIA PARA O VAREJO

Espaço Vinícola e 
Salão Tecvar chegam a 
Super Feira 2019 para 
movimentar ainda mais 
os negócios dos 
empresários varejistas.

ESTAnDES

Com 44,5% da área de 
exposição já comercializada, 
a Super Feira Acaps Panshow 

“A Super Feira Acaps é 
um evento profissional, 

totalmente planejado 
e construído para 
gerar oportunidades 
ímpares para as 
empresas que nele 

2019 vem atraindo a atenção de 
fornecedores locais e nacionais.
Indústrias do segmento 
de alimentos, bebidas, 
fornecedores de suprimentos, 
distribuidores e prestadores 
de serviços já confirmaram 
participação, reservando seus 
estandes no maior evento do 
varejo capixaba.
Outra grande expectativa da 
Acaps é em relação ao local 
onde é realizado o evento, o 
Carapina Centro de Eventos, 

investem. Expondo sua marca, 
os fornecedores se destacam 
para os varejistas que visitam o 
evento à procura de novidades 
para suas gôndolas ou para a 
gestão do seu negócio”, afirma 
Schneider.
Além das atrações já 
consolidadas, como as rodadas 
de negócios, o espaço das 
centrais supermercadistas e 
a promoção que sorteia um 
carro zero quilômetro durante 
o evento, a Acaps apresentou 
duas novidades para 2019, 
o Espaço Vinícola, com 
exposição de bebidas derivadas 
da uva (vinhos, espumantes 
e sucos) e o Tecvar, um salão 
de tecnologia com produtos 
e serviços específicos para o 
varejo.

que passou a ser gerido 
pela Secretaria Estadual de 
Turismo, comandada a partir 
de 2019 pelo Sr. Dorval de 
Assis Uliana. Em nota no site 
da Setur, o secretário enfatiza 
que pretende garantir o pleno 
funcionamento do Centro, 
valorizando os eventos já 
consagrados no calendário 
local do turismo de negócios, 
como a Super Feira Acaps 
Panshow.
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Fornecedores e entidades são 
premiados com troféu estande de ouro

Quatorze empresas expositoras 
da edição 2018 da Super Feira 
Acaps Panshow receberam no 
dia 05 de dezembro, durante 
a Confraternização Acaps, o 
tradicional “Troféu Estande 
de Ouro”, que homenageia 
os estandes que mais se 
destacaram no evento.
Avaliados nos quesitos 
Beleza da Estrutura, 
Ações de Merchandising e 
Atendimento, os estandes 
ganhadores foram escolhidos 

”PARA nÓS, o PRêmIo 
é mUITo ImPoRTAnTE, 

PoIS moSTRA o 
REConhECImEnTo Do 
noSSo TRABALho. PoR 
TER SIDo A PRImEIRA 
vEZ PARTICIPAnDo DE 

Um EvEnTo Tão 
GRAnDIoSo Como A 
FEIRA, RECEBER ESSE 

TRoFéU TEm Um 
GRAnDE SIGnIFICADo”

CARLoS WILSon  
WILSo ATACADo DISTRIBUIDoR

”ESSA FoI A PRImEIRA 
vEZ QUE A XoDÓ DE 
mInAS PARTICIPA DE 
UmA FEIRA DESSA 

PRoPoRção, EnTão 
PARA nÓS é UmA honRA 
RECEBER ESSE TRoFéU.
 TEm 8 mESES QUE A 
EmPRESA ESTÁ no 
ESPíRITo SAnTo E 
APESAR Do Bom 

TRABALho QUE FIZEmoS 
nA FEIRA, o PRêmIo FoI 

UmA SURPRESA”

DEPoImEnToS

”é mUITo 
GRATIFICAnTE DEPoIS 
DE TAnToS AnoS no 

mERCADo SER 
REConhECIDo. 

PARTICIPAR DA SUPER 
FEIRA ACAPS moSTRoU 

Um SALDo PoSITIvo 
noS nEGÓCIoS DA 

EmPRESA”
EUGEnIo PIToL
BAnAnAS EP

”PARA A mARQUESPAn 
é Um PRIvILéGIo 
PARTICIPAR DESSE 
EvEnTo E RECEBER 

ESSA PREmIAção QUE 
PARA nÓS é Um 
SímBoLo DE Um 

TRABALho mUITo BEm 
FEITo. 

A ImPoRTÂnCIA DE Um 
PRêmIo Como ESSE é 

ImEnSURÁvEL”
WULISmAR DoS SAnToS 

mARQUESPAn

O Troféu homenageia os estandes que mais se destacam na Super Feira Acaps Panshow.

por uma comissão formada 
por arquitetos, decoradores, 
jornalistas, supermercadistas, 
panificadores, produtores 
de eventos e formadores de 
opinião, que visitaram a feira 
durantes os seus três dias de 
realização, em setembro último.
A premiação é categorizada 
pelo tamanho dos estandes e 
as empresas ganhadoras foram 
a Xodó de Minas, Frutisul, 
Bananas Ep, Coopeavi / Frutag, 
Kerovos, WR Embalagens, 

Ecobier, Wilso Atacado 
Distribuidor, Sorvetes Paletitas 
, Unimarka e Congelados 
Moxuara. Na categoria “Voto 
Popular”, a vencedora foi a 
empresa Marquespan.
Além dos fornecedores, a 
Acaps também homenageou o 
Sebrae e o Sistema Findes com 
o troféu “Parceiro Institucional 
2018”, concedido às entidades 
pelo apoio dado ao evento.

AmARILDo mARTInS
XoDÓ DE mInAS  

novo TRoFéU

Com um novo layout, assinado 
pela designer e artista plástica, 
Ana Paula Castro, os troféus 
Estande de Ouro e Parceiro 
Institucional elucidaram 

em palavras e imagens as 
características da Super 
Feira Acaps Panshow, assim 
como destacou os pilares e 
propósitos da homenagem.

”PARA nÓS é 
moTIvo DE mUITA 

SATISFAção E ALEGRIA. 
PARTICIPARmoS DA 

FEIRA PARA RETRIBUIR 
o PRESTíGIo RECEBIDo 
DoS noSSoS CLIEnTES 

E RECEBER ESSE PRêmIo 
Como Um DoS 

mELhoRES ESTAnDES 
é SEm DúvIDAS mUITo 

GRATIFICAnTE”
EDSon vARnIER

UnImARkA
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No dia 11 de dezembro, 
a ABRAS – Associação 
Brasileira de Supermercados, 
coordenou em Brasília, um 
almoço-reunião entre o 
Ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, e representantes 
das associações estaduais do 
setor supermercadista.
O presidente da ACAPS, 
João Tarcício Falqueto, 
acompanhado dos diretores 
João Carlos Devens e Luiz 
Coutinho, do superintendente, 
Hélio Schneider, e do advogado 
da entidade, Dr. Alexandre 
Fiorot, estiveram presentes 
na reunião, que teve como 
objetivo principal, apresentar 

ao futuro Ministro um conjunto 
de propostas que visam 
estimular o fortalecimento do 
setor supermercadista e do 
comércio brasileiro, gerando 
emprego e renda e melhorando 
o ambiente empresarial no país.
Lorenzoni falou aos 
presentes sobre as ideias 
de melhoria e diante de um 
dos pleitos apresentados, se 
comprometeu em acabar com 
a complexidade da legislação 
tributária, que hoje gera multas 
desproporcionais e acumula 
uma série de obrigações 
acessórias que entravam o 
crescimento das empresas.

Acaps participa de encontro com futuro 
Ministro da casa civil

Nova Diretoria da Acaps é empossada durante confraternização
A Acaps realizou em sua 
sede, no dia 28 de novembro 
uma Assembleia Geral para 
eleição da nova diretoria da 
entidade.
Os novos diretores atuarão 
à frente da associação no 
biênio 2019-2020. A posse 
do Presidente João Falqueto, 
eleito pelo terceiro mandato 
consecutivo, e dos diretores 
ocorreu em cerimônia no dia 

Encontro reuniu Presidentes das Associações Estaduais entre eles o Presidente da Acaps, João Falqueto, o 
Presidente da Abras, João Sanzovo e o Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

05 de dezembro, durante a 
Confraternização Acaps.
Além da eleição, a 
Assembleia também 
deliberou outros assuntos 
de interesse dos associados 
como a renovação do 
fiscal consumidor, a 
rastreabilidade de produtos 
hortícolas e assuntos 
tributários diversos.



CAPACITAção14

capacitações são 
aplicadas para 3800 
profissionais

O    investimento   em 
capacitações é uma 
ação constante da Acaps 
que contribui para o 
desenvolvimento do setor 
supermercadista capixaba. 
Ao longo dos últimos anos, 
a entidade tem promovido 
diferentes formatos de 
treinamentos, técnicos e 
comportamentais, afim de levar 
aos seus associados e parceiros 
uma atualização rotineira e 
estratégica.
Em 2018, a Acaps mobilizou 
cerca de 3.800 profissionais 
atuantes em supermercados 
e outros varejos, dentre 
encarregados, gestores, 
empresários e os operadores 

de seção, como açougueiros, 
padeiros, repositores e caixas, 
que receberam capacitações 
específicas em suas áreas de 
atuação. Foram 38 eventos, nos 
formatos de workshops, cursos 
e palestras, sobre os mais 
variados temas que englobam 
o autosserviço alimentar.
“Não medimos esforços para 
angariar bons resultados 
para nossos associados. 
As capacitações que 
ofertamos sempre recebem 
ótimas avaliações, pois são 
ministradas por especialistas 
com conhecimento prático 
e refletem a realidade do 
varejo, auxiliando na execução 
das atividades de rotina e 

no autodesenvolvimento 
do gestor e de sua equipe”, 
explica o superintendente da 
Acaps, Hélio Schneider.

Acaps abre agenda com encontro 
técnico sobre jornada de trabalho

Trabalho aos domingos e feriados, 
concessão de folgas e realização de horas 
extras foram esclarecidos durante a 
capacitação, que ocorreu no dia 23 de 
janeiro, em Vitória. 
A agenda do Núcleo de 
Capacitação da Acaps para 
2019 foi aberta no dia 23 de 
janeiro com a realização de um 
encontro técnico, no auditório 
da Fecomércio, localizado 
em Santa Lúcia, Vitória,  para 
profissionais de departamento 
pessoal, gestores de RH, 
contabilistas e empresários 
que esclareceram  dúvidas 
sobre as legislações e normas 
que norteiam o trabalho no 
comércio capixaba.
As leis e acordos coletivos 
que trazem as determinações 
sobre jornada de trabalho, tais 

como trabalho aos domingos e 
feriados, concessão de folgas, 
banco de horas e horas extras 
foram apresentadas pela 
instrutora Cátia Medeiros, 
especialista em gestão de 
pessoas e consultora na área há 
mais de 20 anos.
Além de orientar os 
participantes no cumprimento 
da legislação trabalhista, o 
encontro também teve o intuito 
de auxiliá-los na formação 
de escalas e na análise dos 
custos das horas extras para as 
empresas.

O ano de 2018 registrou um aumento de 23% no número de 
participantes nos treinamentos e palestras da Acaps.

InTERIoR

Para melhor atender os 
associados locados em 
cidades interioranas, a Acaps 
tem procurado ampliar as 
capacitações em localizações 
estratégicas do Sul e Norte do 
Estado.
Os treinamentos e palestras 
promovidos nas cidades de 
Linhares, Cachoeiro, São 
Mateus, Colatina e Venda 
Nova, capacitaram um público 
de mais de 400 pessoas em 
2018.

RESULTADoS 2018
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Guia sobre prazos de 
validade de alimentos

O Guia para Determinação 
de Prazos de Validade de 
Alimentos, publicado pela 
Anvisa em novembro de 
2018, traz uma série de 
informações, que vão desde 
a legislação brasileira até 
os fatores que determinam 
ou alteram a validade dos 

alimentos, tais como a sua 
forma de processamento, 
armazenamento e 
acondicionamento.
O documento expressa o 
entendimento da Agência sobre 
procedimentos ou métodos 
considerados adequados ao 
cumprimento de requisitos 

exigidos no Brasil e auxiliará 
as empresas a determinar 
os prazos de validade de 
alimentos, informação que é 
obrigatória na rotulagem dos 
produtos embalados.
A íntegra do Guia pode ser 
acessada no site da Anvisa.

Proibição da venda de 
canudos plásticos
Publicada no Diário Oficial 
do Espírito Santo no dia 
05 de dezembro de 2018, a 
lei nº 10.942, de autoria da 
Deputada Estadual Luzia 
Toledo, determinou a proibição 
da venda e fornecimento de 

canudos plásticos descartáveis 
em todos os estabelecimentos 
comerciais do Estado.
A lei não estabelece prazo 
para adequação do comércio, 
assim a proibição teve caráter 
imediato a partir da publicação 

do texto, que prevê multa de 
1.000 (mil) a 5.000 (cinco 
mil) Valores de Referência do 
Tesouro Estadual – VRTEs aos 
infratores.
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opinião.
Quais as expectativas para 2019?
Com a posse de um novo 
governo, o empresariado 
brasileiro tem se mostrado 
bastante otimista com a 
retomada da economia. A 
expectativa para 2019 é de que 
o aumento do PIB brasileiro 
reflita diretamente no cenário 
econômico nacional.
Segundo o Presidente da 
Acaps, João Tarcício Falqueto, 
as expectativas para o setor 
supermercadista capixaba em 
2019 são muito boas.

oPInIÕES

“não podemos ser 
assertivos quanto ao 
comportamento do 
mercado do setor de 
laticínios em 2019, mas 
esperamos que com o 
novo governo a economia 
ganhe força para assim 
podermos aumentar o 
volume de vendas.”

EDSon LUIS A. mAChADo 
GEREnTE ComERCIAL DA FIoRI

“Desde o ano passado, o setor 
vem investindo em novas 
lojas e se preparando para o 
crescimento da economia. As 
promessas de reformas feitas 
pelo novo governo aumentam 
a confiança dos empresários 
que acabam investindo mais, 

”o SEToR REGISTRoU 
AUmEnTo nAS vEnDAS 

Do Ano PASSADo E 
PARA 2019 ESPERAmoS 
Um AUmEnTo EnTRE 

2,5% A 2,8% no 
CRESCImEnTo REAL”
joão TARCíCIo FALQUETo

PRESIDEnTE DA ACAPS

”As expectativas são 
as melhores possíveis, 
pois o ano de 2018 foi 
um ano que tivemos 
um crescimento, então 
a projeção é que em 
2019 o crescimento 
seja superior ao ano 
anterior em virtude da 
expectativa do mercado, 
e também esperamos 
que as novas medidas 
governamentais ajudem 
o setor alimentício a 
se desenvolver e gerar 
mais empregos para a 
população ter condições 
financeiras para consumir 
mais.”

LEonARDo CASTILho 
GEREnTE ComERCIAL DA 

CoLInA ALImEnToS

“Acredito que se tiver mais 
empregos a economia 
volte a fluir. Foram dois 
anos de estagnação 
econômica, poucos 
setores que conseguiram 
se movimentar durante 
esse tempo, então para 
2019 as expectativas são 
as melhores possíveis.
nós [do setor avicultor] 
estamos preparados para 
responder ao crescimento 
econômico de maneira 
rápida. Somos o terceiro 
maior produtor e o maior 
exportador de aves e 
temos potencial para 
produzir muito mais do 
que o ano passado.”

ELDER E. GIoRDAno mARIm
DIREToR SUPERInTEnDEnTE 

DA PRoTEInoRTE

movimentando a economia 
e gerando mais empregos.” 
relatou o presidente da 
entidade.
Outro ponto positivo 
citado  pelo Presidente foi 
o crescimento do segmento 
supermercadista em 2018 
e a expectativa de crescer 
ainda mais esse ano. “O setor 
registrou aumento de 1,97% 
nas vendas do ano passado 
e para 2019 esperamos um 
aumento entre 2,5% a 2,8% no 
crescimento real, mas para que 
isso aconteça é preciso que 
ocorram as reformas tributárias 
e previdenciárias no governo e 
que as medidas tomadas por 
eles venham de encontro a 
expectativa do mercado.”

“A expectativa para 2019 
é que o mercado melhore 
bastante. já conseguimos 
notar que nas duas 
primeiras semanas do 
ano o mercado tomou 
outra forma e não é 
porque as pessoas 
passaram a ganhar mais 
ou o Brasil produziu 
mais, mas sim porque a 
confiança está voltando. 
os empresários estavam 
receosos para investir 
e agora eles já estão 
pensando em produzir, 
comprar, vender e isso 
movimenta o mercado e 
aumenta a economia.”

WILLIAn CARonE jR.
PRoPIETÁRIo Do SUPER. 

CARonE

“A nossa expectativa 
para 2019 são boas, 
posso dizer que nesse 
momento estamos com 
um otimismo moderado. 
os grandes indicadores 
como a inflação, os juros 
e até mesmo o dólar 
tem mostrado queda, 
isso aumenta o grau de 
confiança da população 
fazendo elas consumirem 
mais, mesmo que ainda 
a taxa de emprego não 
tenha mostrado um 
aumento expressivo.
Como empresário, 
estamos apostando 
na  criação, reforma e 
ampliação de lojas, para 
melhor atender a essa 
população que está mais 
confiante.”

LUIS CoELho CoUTInho
PRoPRIETÁRIo Do SUPER.

EXTRABom

PESQUISA

A Pesquisa Tendências 2019, 
realizada pelo Departamento 
de Economia e Pesquisa da 
Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), 
revelou que os empresários 
do setor estão confiantes com 
o novo governo que acaba 
de tomar posse e com as 

projeções do mercado global.
Metade dos entrevistados 
(50%) acredita que a economia 
crescerá entre 2% e 3% neste 
ano. Para efeito de comparação, 
na pesquisa anterior, que visou 
identificar o ânimo para 2018, 
menos da metade, 24,76% 

dos varejistas, estimou esse 
crescimento.
O levantamento também 
identificou que 40% dos 
entrevistados acreditam que 
o governo manterá, em 2019, 
a taxa de juros atual e que a 
expectativa de estabilidade 

para a inflação permanece 
sendo a mais apontada pelos 
empresários do setor. Para 
44,32%, o IPCA ficará em 
3,9%. Outro grupo, de 40,91%, 
espera crescimento moderado, 
entre 4% e 6,5%
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Índice de vendas.
setor registra crescimento de 1,97%
O setor supermercadista 
acumulou alta real de 1,97% 
(janeiro a novembro) em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, de acordo com 
o Índice Nacional de Vendas, 
da Associação Brasileira de 
Supermercados (ABRAS), 
apurado pelo Departamento de 
Economia e Pesquisa.
Em novembro, as vendas 
do setor em valores reais – 
deflacionadas pelo IPCA/
IBGE – cresceram 5,36% na 
comparação com o mês de 
outubro, e 3,33% em relação 
ao mesmo mês do ano de 2017. 
Para o presidente da ABRAS, 
João Sanzovo Neto, o 
crescimento das vendas de 
novembro em relação a outubro 

é devido à sazonalidade 
das festas de final de ano, 
impactada também pelas 
compras da Black Friday.
Já para o acumulado do 
ano, Sanzovo destaca que o 
resultado deverá ser inferior ao 
esperado pela entidade. 

variações Mensais

noveMBro/2018

ínDICE DE vEnDAS

variação noMinal
variação real*
(ipCa/iBGe)

Mês x Mês anterior

Mês x Mesmo mês anterior

Acumulado

5,14%

7,51%

5,58%

5,36%

3,33%

1,97%

*Real - deflacionado desde janeiro de 2001 pelo IPCA do IBGE Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras

”oS úLTImoS SETE 
mESES REGISTRARAm 
UmA ESTABILIDADE 

Em ToRno DE 2% Em 
noSSoS RESULTADoS, E 

ACREDITAmoS QUE 
DEvEREmoS FEChAR o 

Ano Com ALTA Em 
ToRno DESTE númERo”

joão SAnZovo nETo 
PRESIDEnTE DA ABRAS

carrefour firma parceria com oNG 
em defesa de animais
O Grupo Carrefour divulgou 
em dezembro passado a 
instalação de uma parceria com 
a ONG Ampara Animal para 
implantação de diversas ações 
em defesa dos animais.
Esta é a primeira etapa do 
plano de trabalho anunciado 
pela empresa, após o episódio 
ocorrido em Osasco, onde uma 
cadela acabou morrendo após 
ser agredida por um segurança 
terceirizado que atuava no 
supermercado.
O termo de cooperação com 
a AMPARA Animal contempla 
ações internas e externas que 
serão logo implementadas 
em todo o país. A intenção 
do Carrefour é trabalhar 
de forma preventiva com 
conscientização, castração e 
adoção para que outros casos 
de maus tratos não aconteçam.

InSTITUIção

A AMPARA 
Animal – 
A s s o c i a ç ã o 
das Mulheres 
P r o t e t o r a s 
dos Animais 
Rejeitados e 
Abandonados 

– é uma Organização da 
Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) – fundada em 
agosto de 2010, que tem como 
missão transformar a realidade 
dos animais desamparados no 
Brasil.
Atuando em São Paulo e no 
Rio de Janeiro, a empresa 
é conhecida pelas ações 
transformadoras, criativas e de 
grande impacto social.

“No início de 2018 a 
perspectiva da ABRAS era 
de que as vendas atingissem 
um crescimento de 3%, essa 
estimativa foi revisada em 
julho para 2,53%. Mas, os 
últimos sete meses registraram 
uma estabilidade em torno de 
2% em nossos resultados, e 
acreditamos que deveremos 
fechar o ano com alta em 
torno deste número. Mesmo 
assim, um resultado positivo 
sempre é bom, e será acima 
do PIB, que de acordo com as 
últimas projeções do mercado 
financeiro deverá encerrar o 
ano em torno de 1,3%. ” 
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espaço Mercado cria plataforma de 
e-commerce para supermercados
Plataforma de 
Marketplace da 
empresa promete 
soluções prontas 
de Ecommerce, 
com banco de 
dados integrado, 
a custo zero de 
implantação e 
fidelidade. 

Empresa criada em 2017 
com o objetivo de inovar e 
revolucionar a forma de realizar 
compras em supermercados, 
a Espaço Mercado lançou 

um novo sistema on-line 
que prevê uma solução 
pronta de e-commerce que 
oferece ao supermercadista 
a possibilidade de criar 
rapidamente uma loja virtual e 
passar a vender seus produtos 
imediatamente.
A plataforma é bastante 
amigável e conta com inúmeras 
funcionalidades para dar total 
flexibilidade e autonomia ao 
supermercado para definir 
COMO, QUANDO e ONDE 
quer vender, podendo o lojista 
definir a área de abrangência 
das entregas, os horários de 
entrega e retirada na loja e o 
custo das entregas.

Do ponto de vista de gestão 
operacional, a plataforma 
permite que o supermercadista 
utilize a sua infraestrutura já 
existente, sendo necessário em 
alguns casos pequenos ajustes 
da rotina da loja para começar 
a vender.
A implementação do sistema 
pode ser feita em até um dia e o 
custo de implantação é ZERO. 
A loja paga uma mensalidade, 
que varia em função do 
tamanho do seu negócio.
Interessados podem solicitar 
mais informações e a criação 
de sua loja teste através 
do endereço eletrônico da 
empresa.

SITE

Com um site intuitivo e 
moderno, a Espaço Mercado 
oferece aos seus clientes uma 
plataforma que realiza uma 
simulaçao de como sua loja 
ficaria com a implantação do 
sistema.
A empresa  ainda está  

oferecendo 100% de 
isenção no primeiro mês de 
funcionamento do e-commerce 
para empresas varejistas.
Para participar, entre em 
contato com a Espaço 
Mercado pelo site:
www. espaCoMerCado.CoM.Br

WhatsApp Marketing é 
tendência no mercado
O papel é considerado um 
dos materiais mais versáteis 
e utilizados no dia a dia. 
Principalmente, por equipes de 
marketing que ainda aplicam 
estratégias off-line – como os 
panfletos, que incide em vários 
danos no meio ambiente.
Atualmente, o WhatsApp é 
o aplicativo de mensagens 
instantâneas que mais possui 
adeptos no mundo e cada vez 
mais tem se tornado um recurso 
essencial para a comunicação 
das empresas. 

Pensando nisso, o empresário 
Luciano Rozado Pezzin criou a 
Panfleto Online, que possibilita 
que a marca entre em contato 
com todos os seus clientes, 
de forma direta e totalmente 
eficiente.
A empresa viabiliza que as 
ofertas direcionadas ao seu 
público sejam devidamente 
recebidas, monitorando 
o envio e a recepção do 
conteúdo. Contando com 
um Sistema exclusivo de 
captação e enriquecimento de 

novos contatos, o envio das 
promoções pelo WhatsApp. 
A plataforma produz marketing 
com o que há de mais inovador 
em tecnologia, sem fazer o uso 
de meios impressos poluentes.

EmPRESA

Atuando no Espírito Santo e 
em mais 5 estados, a Panfleto 
Online ainda conta com um 
serviço de atendimento ao 
cliente pelo whatsapp 27 
98892-0711 e pelo site
www. panFleto.online 
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crise é coisa do passado. 
supermercados investem 
em novas unidades
Após um longo período de 
muitos desafios e crises, 
as empresas varejistas do 
Espírito Santo começam a 
mostrar os primeiros sinais 
de recuperação no Estado. É 
que muitos supermercadistas 
apostaram na ampliação de 
seus negócios em 2018. 
Segundo levantamento 

EXTRABom SUPERmERCADoS - jARDIm CAmBURI
Com uma loja bastante ampla, o Extrabom Supermercados inaugurou em 
novembro, sua 27ª unidade no Espírito Santo. Localizada num dos bairros mais 
populosos de Vitória, Jardim Camburi, a loja tem 1800 m² de área de vendas 
bem segmentadas, além de um amplo estacionamento
Com a abertura da rede, foram gerados cerca de 340 empregos diretos e 
indiretos.

CASAGRAnDE SUPERmERCADoS - ARACRUZ
No dia 04 de dezembro, o Casagrande Supermercados inaugurou o Hiper 
Casagrande. Localizado na Avenida Coronel Venâncio Flores, Centro de 
Aracruz, a unidade possui 3.500 m² em área de vendas, 24 check-outs e mais de 
200 funcionários diretos.
Ainda conta com um amplo estacionamento e todas as seções que um 
supermercado moderno pode oferecer.

InAUGURAçÕES

SUPERATACADo SEmPRE TEm - GUARAPARI
O novo empreendimento da rede Carone, o Superatacado SempreTem, foi 
inaugurado no dia 10 de janeiro de 2019, em Guarapari. Localizado na Praia 
do Morro, o atacarejo oferece mais de 16 mil itens com a opção de mais de 22 
caixas de atendimentos, ofertando mais de 200 vagas de emprego com 190 
contratações diretas e 95% de mão de obra local.

mInEIRão ATACAREjo - São mATEUS
No dia 21 de dezembro, a inauguração do Mineirão Atacarejo foi recebida com 
grande festa no bairro Pedra d’água, na cidade de São Mateus. 
Uma loja ampla, moderna e com muita variedade para atender as necessidades 
de todos os clientes, a unidade conta com 4.000 metros quadrados de área de 
vendas e 22 checkouts. Foram gerados ao todo 940 diretos e indiretos.
A loja pertence ao Grupo EPA, que vai inaugurar esse ano mais duas unidades, um 
atacarejo em Cachoeiro de Itapemirim e um supermercado em Guarapari.

realizado pela Acaps, 
foram inagurados 13 novos 
empreendimentos entre 
minimercados, mercearias, 
supermercados e atacarejos e a 
expectativa é que esse número 
aumente em 2019.
Segundo o Superintendente 
da associação, Hélio Schneider, 
os supermercados estão 

superando a crise e estão 
mais confiantes para investir 
e expandir suas empresas. 
“O aumento nas vendas é 
um fator importante para 
os empresários, pois isso os 
estimulam e passam confiança 
para seguirem investindo e 
construir novas lojas.,” explicou 
o superintendente.

SUPERmERCADo noRoESTE - novA ALmEIDA
No dia 14 de dezembro, a Central de Compras Noroeste inaugurou uma loja em 
Nova Almeida, na Serra. 
Localizada na Avenida Belo Horizonte, o moderno empreendimento tem 
2400m² de área de vendas e conta com 07 checkouts e 25 seções. Ao todo 
foram gerados mais de 75 empregos.

SUPERmERCADo oRIUnDI - LInhARES
O Grupo Oriundi investiu R$ 35 milhões na construção de sua primeira filial fora 
da cidade de Aracruz. A inauguração do supermercado aconteceu no dia 12 de  
dezembro e gerou 225 postos de trabalhos diretos, além dos indiretos.
A loja conta com uma área total de 22 mil m², com 3.500 m² de área de vendas e  
462 vagas de estacionamento. O Oriundi Linhares se destaca pelos mais de 20 
mil itens que são oferecidos aos clientes. 




