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cAPAcItAção
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Com um conceito mais claro e direto, porém mantendo sua 
imagem sólida e tradicional, a associação reformulou sua 
marca baseada em sua própria trajetória, que acompanha 
o desenvolvimento do setor supermercadista capixaba.
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Reinvente-se e garanta 
o sucesso!
Um assunto recorrente nos debates, eventos de 
conhecimento, estudos e pesquisas voltados ao 
segmento supermercadista é, sem dúvida, as 
mudanças tecnológicas e o novo comportamento 
do consumidor do varejo. Em março, inclusive, a 
Abras – Associação Brasileira de Supermercados 
trouxe novamente este assunto ao cerne de sua 53ª 
Convenção.
Não é necessária uma análise muito profunda para 
percebemos o quanto este tema está inserido em 
nossos negócios. O avanço da tecnologia nos últimos 
anos foi avassalador, o que provocou uma evolução 
na forma de comprar e vender, no tratamento 
ao cliente, no posicionamento das marcas e nos 
formatos das lojas.
Nosso consumidor é outro, busca outros canais e 
tem novas necessidades. Conhecer este consumidor, 
preparar-se para atendê-lo e estar disponível às 
mudanças do mercado, são hoje fatores essenciais 
aos supermercados que querem se manter 
competitivos.
Estamos vivendo um início de ano difícil no cenário 
político e econômico, vimos interesses próprios 

dos governantes se sobrepondo aos da sociedade 
e muitas mudanças necessárias, como as da 
Previdência, não conseguem sair do papel.
Isso nos traz uma refl exão. Com tantas incertezas 
e poucos incentivos ao empreendedorismo, manter-
se inerte às novas possibilidades do mercado é 
um caminho perigoso. É preciso se reinventar, ser 
fl exível para fazer mudanças no negócio.
Neste contexto, a Acaps vem projetando ações 
afi m de estimular em seus associados uma gestão 
mais inovadora. Nesta edição do Jornal Acaps, 
destacamos nossa agenda de treinamentos, nossos 
movimentos representativos e as novidades da 
Super Feira, que refl etem nossos projetos neste 
sentido.
A propósito, confi rmamos para a Super Feira 
Acaps deste ano um dos maiores palestrantes 
brasileiros, o renomado executivo, Max Gehringer. 
Com sua experiência, Gehringer vai expor o 
tema Gerenciamento de Mudanças enfatizando a 
importância de nos adaptarmos as novas realidades 
tecnológicas e comportamentais.
Esperamos, enquanto entidade representativa, 

JOÃO TARCÍCIO FALQUETO
PRESIDENTE DA ACAPS
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fomentar no setor supermercadista capixaba 
o interesse pelo conhecimento e pela inovação, 
contudo, sabemos que cada supermercado 
deve estar consciente que é preciso mudar e 
adaptar-se aos desejos e necessidades do novo 
consumidor para obter o tão desejado sucesso 
nos negócios.

Uma boa leitura!
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novoS ASSocIAdoS

Barao alimentos ltda (m)
Big super. de Bom Jesus

Cola Vix Com. ltda

ComerCial rossi eireli - epp

dma distriBuidora s/a (F)

driFt ComérCio de alimentos  s/a

ezilda gonçalVes santana Viana

F.a.n. zago supermerCado

Horti Center supermerCado ereli

liBardi & FilHos ltda 

m p Bisi Com. de latiCínios ltda - me

merCearia maCHado e oliVeira ltda me

patriCia Ferreira de Cerqueira  

quitanda Com. de alimentos ltda

super. de andrade - eireli

super. do pedro eireli

super. maria das graças eireli

super. preço líder ltda me

super. Barão

Big de Bom Jesus

HortiFrutti - Colatina

supermerCado rossi

mineirão supermerCado - são mateus

super. Carone ataCado sempre tem

super. lima

rede Vix supermerCado - noVa Carapina ii

Horti Center supermerCado

Central de Compras - liBardi 

Coisas de minas 

merCearia do silVio

patriCe distriBuidora

quitanda

super. ColumBia

super. KuBitsCHeK

super. agrizzi

rede smart - lider

mimoso do sul

Bom Jesus do norte

Colatina

sooretama

são mateus

guarapari

linHares

serra

santa maria de JetiBá

Vila Valério

Vitória

noVa VenéCia

Vila VelHa

Vitória

Colatina

guarapari

Colatina

são domingos do norte

RAZÃO SOCIAL NOme FANtASIA mUNICÍPIO

22 NOVOS ASSOCIADOS NO PeRÍODO De 14/01/18 A 31/03/19

Bonzão supermerCado eireli me super. Bonzão noVa VenéCia

merCantil de alimentos pezzin ltda super. pezzin são mateus

super. greCHi ltda super. eConomia noVa VenéCia

super. ruBia ltda super. eConomia noVa VenéCia
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NOVA mARCA
Acaps moderniza sua identidade visual

Com as transformações 
dos meios de comunicação 
ocasionadas pelo avanço da 
tecnologia, muitas empresas 
passaram por processos 
de modernização de suas 
logomarcas para se manterem 
atualizadas com as novas 
tendências de mercado.
A Associação Capixaba de 
Supermercados se tornou 
uma entidade representativa e 
respeitada tanto em seu estado, 
quanto a nível nacional, por 
sempre requerer o atendimento 
dos pleitos do segmento e 
promover ações para o seu 
desenvolvimento.
Segundo a Agência TCT, 
empresa responsável pela 
modificação, a ideia era 
fazer uma nova marca mais 
legível, então a identidade 
foi simplificada usando uma 

estética minimalista, mas 
seguindo os tons de cores 
utilizados pela Acaps. 
“A marca foi pensada para 
acompanhar a evolução da 
Acaps sem esquecer a sua 
história junto ao mercado 
varejista capixaba. Uma 
marca moderna e de fácil 
entendimento. ” disse o 
diretor de atendimento da 
TCT Comunicação Integrada, 
Sandro Vasconcelos.
Para o superintendente 

”A novA IdEntIdAdE 
EStá com Um vISUAl 

AtUAlIzAdo E AIndA mAIS 
AtRAEntE. AS mUdAnçAS 
REAlIzAdAS dERAm Um 

dEStAqUE mAIoR Ao 
nomE dA EntIdAdE”

HÉlIo H. ScHnEIdER
SUPERIntEndEntE dA AcAPS

Acaps completa 47 anos
Criada em 1972 por um pequeno 
grupo de supermercadistas, a 
Acaps surgiu da necessidade 
de fortalecer o setor de 
supermercados no Espírito 
Santo, atendendo as 
necessidades do mercado e 
representando a classe no 
estado.
A Associação Capixaba de 
Supermercados se tornou 
uma entidade representativa 
e respeitada pelas empresas 
do estado e grande parte das 
lojas e redes de supermercados 
fazem parte do seu quadro de 
associados.
Em 2019, a associação 
completa 47 anos de atuação 
e toda sua credibilidade e 
reconhecimento desenvolvido 
ao longo dos anos é mérito da 
união dos associados e também 
de seus presidentes, diretores 
e equipe, que ajudaram a 
transformar a associação no 
que ela é hoje.

“Desde sua fundação, a 
Acaps serve como uma 
base de apoio para os 
supermercados capixabas. 
Através dela debatemos 
as demandas do setor e 
trabalhamos concretamente 
para o desenvolvimento dos 
supermercados e do mercado. 
Ao chegar aos 47 anos, a 
associação mostra que se 
consolidou como a porta-
voz do setor supermercadista 
do Espírito Santo”, enfatiza 
o Presidente da Acaps, João 
Tarcício Falqueto

da Acaps, Hélio Hoffmann 
Schneider o novo design 
está mais legível dando 
mais destaque ao nome da 
associação. “A nova identidade 
está com um visual atualizado 
e ainda mais atraente. As 
mudanças realizadas deram 
um destaque maior ao nome 
da entidade” relatou o 
superintendente.

”Ao cHEGAR AoS 
47 AnoS, A ASSocIAção 

moStRA qUE SE 
conSolIdoU como A 
PoRtA-voz do SEtoR 

SUPERmERcAdIStA do 
ESPíRIto SAnto.”

João tARcícIo FAlqUEto
PRESIdEntE dA AcAPS

Imagem mostra como a nova identidade ficou após modernização.
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Banco de currículos da Acaps alcança 
mais de 3.000 cadastros

O site da Acaps, além de 
conter notícias, arquivos e 
informativos importantes para 
seus associados, também 
possui uma ferramenta de 
grande utilidade: o Super RH, 
um banco de currículos para 
o varejo supermercadista 
capixaba.
“Qualquer pessoa pode 
cadastrar seu currículo no 
site, quem nunca trabalhou no 

varejo ou profissionais com 
experiência no segmento, 
inclusive aqueles que já 
ocuparam cargos de chefia 
em supermercados. A 
ferramenta é gratuita e aberta 
a toda comunidade”, explica a 
Coordenadora de Capacitação 
da Acaps, Adriane Avide.
Com mais de 3 mil currículos 
cadastrados, o Super RH, 
além de ser uma ferramenta 

FUncIonAmEnto

O acesso ao Super RH é feito pelo link www.acaps.org.br/
super_rh

Os candidatos devem preencher o formulário com 
suas informações pessoais, experiências profissionais e 
marcando as áreas em que desejam atuar no varejo.

Os supermercados associados têm a opção de filtrar os 
currículos pela cidade do candidato, idade, experiências, 
área de interesse, entre outros filtros que facilitam a busca 
do candidato ideal à vaga.

O Super RH é uma ferramenta online para cadastro e consulta de currículos, um grande facilitador no 
processo de contratação das empresas.

de utilidade pública, auxilia o 
processo de contratação de 
mão de obra realizado pelas 
empresas associadas à Acaps, 
que detém acesso exclusivo 
aos currículos.
Adriane também enfatiza a 
importância da divulgação do 
Super RH pelos supermercados 
associados junto aos 
candidatos que os procuram 
em busca de emprego. “Ao 

notícIAS tRIBUtáRIAS

REnovAção do BEnEFícIo dA 
FARInHA dE tRIGo E mIStURAS

Ainda que o texto da Lei 7.000 
continue desatualizado, continua 
em vigor o benefício concedido nas 
operações internas com farinha de 
trigo, misturas pré-preparadas de 
farinha de trigo e misturas para bolos 

e pizzas produzidos no Estado, na 
forma de redução da base de cálculo 
de forma que a carga efetiva resulte em 
7%
A Portaria SEFAZ-ES nº 09-R de 02 de 
março de 2018, alterada pela Portaria 
SEFAZ-ES nº 24-R de 02 de agosto 
de 2018, no seu Item 54, determina a 
renovação do benefício até 31/12/2032, 
dentro da convalidação dos incentivos 
fiscais acordados pelo CONFAZ. O 
disposto na Portaria foi ratificado pela 
Lei 10.887/2018, publicada no Diário 
Oficial do Estado em 09/08/2018, 
o que consolida a validade da 
manutenção do benefício.

EXtInção dA 
EntREGA dA dIEF

Cumprindo o compromisso assumido 
de continuar simplificando as 
obrigações acessórias relativas 
ao ICMS, o Governo do Estado 
publicou no Diário Oficial de 14 de 
janeiro de 2019, o Decreto nº 4359-
R, dispensando aos contribuintes 
inscritos a apresentação mensal da 
DIEF, a partir da competência de 
janeiro de 2019.
As informações contidas nas DIEF 
serão capturadas pela SEFAZ-
ES, diretamente dos arquivos do 
SPED FISCAL, cuja entrega mensal 
obrigatória deverá ser objeto de 
especial atendimento regular.

FIqUE PoR dEntRo
assoCiado aCaps: Acesse mais detalhes 
sobre estes e outros informativos na 
área restrita do site www.acaps.org.br, 
através de sua senha e login.

dEPoImEnto
“Com o avanço da tecnologia 
e o número cada vez mais 
crescente de usuários nas redes 
sociais, existe a necessidade 
de as empresas também se 
modernizarem nesse meio, não 
apenas na relação de serviços 
e produtos com seus clientes, 
mas também na busca de 
novos colaboradores. Hoje, 
possuímos uma ferramenta 
que agrega e muito a nossa 
gestão de recrutamento e 

orientar os candidatos para 
cadastrarem seus currículos no 
Super RH, os supermercadistas 
estão contribuindo para deixar 
o banco ainda mais completo 
para suas próprias seleções 
de novos funcionários e, ainda, 
eliminam o arquivo de papéis”, 
salienta.

seleção, o SUPER RH, que 
a 3 anos em parceria com a 
ACAPS nos coloca junto com a 
modernidade nos dando muita 
agilidade e assertividade no 
processo. Um sistema simples, 
fácil de usar tanto para empresa 
quanto para os candidatos, 
tornando a interação um ponto 
forte.”

cÉSAR A. PAES AlmEIdA
GEREntE dE REcURSoS 

HUmAnoS do SUPER SAnto 
AntÔnIo dE GUARAPARI
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Os altos índices de 
desenvolvimento 
fazem do 
município um dos 
maiores polos 
econômicos do 
Espírito Santo.

Fundada em 1833, Linhares é 
a cidade com maior extensão 
litorânea e territorial do Espírito 
Santo e com uma população 
expressiva de mais de 141 mil 
habitantes (IBGE 2010). 
Importante polo de 
desenvolvimento econômico e 
social do Estado, o município 
é considerado uma das 
melhores cidades capixabas 
para investimento financeiro 
por conta de sua economia 
diversificada e logística 
privilegiada.
De acordo com o Instituto 
de Apoio à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Jones dos 
Santos Neves (IJSN), Linhares 
está classificada em quinto 
lugar quanto ao Índice de 
Infra-estrutura para Grandes 
e Médios Empreendimentos 
(IGME). 
Quando o assunto é geração 

de emprego, o município 
ocupa a 10ª posição no estado 
do Espírito Santo com  mais de 

Linhares. Uma das melhores cidades 
para se investir no estado

EconomIA

O setor supermercadista 
também tem apostado cada vez 
mais no potencial econômico 
de Linhares. 
Sempre modernizando e 
ampliando sua atuação no 
mercado, o Supermercado 
Casagrande é uma das 
empresas pioneiras de 
Linhares. Fundada em 1979, a 
empresa iniciou suas atividades 
com uma pequena mercearia 
familiar localizada no bairro 
Aviso. 
Atualmente são 17 lojas 
espalhadas por todo o Espírito 

Fonte: IBGE/2016

Santo e sul da Bahia, desse 
total, 6 estão localizadas no 
município de Linhares.
Outra rede que escolheu 
a região para investir foi o 
Oriundi Supermercados, 
empresa com sede em Aracruz 
que inaugurou uma filial  no 
bairro Três Barras, em Linhares.
A nova loja iniciou suas 
atividades em dezembro e 
conta com uma área total 
de 22 mil m², 462 vagas de 
estacionamento e mais de 270 
colaboradores.

ASSocIAdoS

Super. Denerval

Super. Santa Lucia

Super. Menegardo

Auto Serviço Macedo

Epa Super. - Shell

Rede Terra - Dular

Super. Lima

Super. Santa Lucia

Central de Compras - 

Martins

Super. Oriundi

Coml. Oliveira 

Supermercado Chaves

Super. Casagrande

Super. Família

Rede Smart - Super. 

Ferraço Canivete

Super. Grassi

Super. Superbom

Rede Terra - Uniao 

Super. Serve Bem

Marco Super.

Super. Torra Torra

Lista de Associados à 
Acaps em Linhares

cIdAdES

43 mil trabalhadores formais, 
segundo dados de 2016 do 
IBGE.

SUPERmERcAdoS no mUnIcíPIo

dAdoS EStAtíStIcoS - IBGE

idH - indiCe de desenVolVimento 
Humano (iBge 2010)

população estimada (2018)

pessoal oCupado - empregos (2016)

0,724

170.354 pessoas

43.486 pessoas

31,1%
EmPREGoS

mAIS dE

45
loJAS (2018)

cREScImEnto 
2012-2018

24,8%
cAIXAS

29,7%
áREA dE vEndAS

dAdoS do SEtoR 
no mUnIcíPIo 

população Censo (2010) 141.306 pessoas

Fonte: Acaps Itinerante

Linhares
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A edição 2018-2019 do 
projeto Acaps Itinerante, censo 
realizado pela Associação 
Capixaba de Supermercados, 
entra em sua fase final de 
execução. Os dados de 
32 municípios já foram 
computados pela Acaps e, 
agora, a entidade pretende 
trazer os números do setor 
separados por região.
Já tabulados, os 05 municípios 
que contemplam a região 
metropolitana da Grande 
Vitória apresentaram 489 
lojas supermercadistas, o que 
corresponde a um crescimento 
de 19,9% em relação a 2012, 
quando foi realizado o último 
censo.
As lojas instaladas em Serra, 
Vila Velha, Vitória, Cariacica 
e Viana geram mais de 21 mil 
empregos diretos. Em 2012, o 
número de empregos era de 
16.689 postos na região.
“Em 06 anos, foram 81 lojas 
inauguradas na Grande Vitória, 

o que despontou em um 
aumento de 26,5% no número 
de empregos diretos. Com os 
cargos indiretos, o setor gera 
na região um total aproximado 
de 63 mil empregos”, detalha o 
responsável pela tabulação da 
pesquisa, Roberto Tessinari.
A Associação também levantou 
os números referentes à área 
de vendas e quantidade de 
check-outs das lojas. “Estes 
dados representam a dimensão 
das lojas instaladas em cada 
região e nos dão uma ideia do 
potencial do setor”, explica 
Tessinari.

Quantidade de supermercados cresce 
na Grande Vitória 

”Em 06 AnoS, FoRAm 
81 loJAS InAUGURAdAS 
nA GRAndE vItóRIA, o 

qUE dESPontoU Em Um 
AUmEnto dE 26,5% no 
númERo dE EmPREGoS 

dIREtoS”
RoBERto tESSInARI

AdmInIStRAtIvo AcAPS

*Dados coletados entre os meses de março e agosto de 2018.
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O presidente do Conselho 
Deliberativo Estadual (CDE) 
do Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Espírito 
Santo (Sebrae ES), Carlos 
Manato, e a diretoria executiva, 
formada por Pedro Rigo, como 
superintendente, Luiz Toniato, 
diretor de atendimento e José 
Eugênio Vieira, diretor técnico, 
tomaram posse no dia 02 de 
janeiro de 2019 na sede do 
Sebrae-ES, em Vitória.

Durante a posse, Carlos 
Manato enfatizou a importância 
da redução de gastos e do 
investimento nos empresários 
capixabas. “Enquanto estiver 
à frente da instituição, todos 
os nossos esforços serão para 
fomentar o empreendedorismo 
e apoiar, principalmente, 
os microempreendedores 
individuais, tão importantes 
para nossa economia”, garantiu.
A Acaps conversou com o 

Novo superintendente do Sebrae destaca 
desafios e oportunidades em 2019

SUPERIntEndEntE

Administrador e empresário 
de microempresa. Ocupou a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura 

EntREvIStA

qUAIS mEdIdAS oU PRoJEtoS 
A novA dIREtoRIA PREtEndE 
APlIcAR E IncEntIvAR noS 
PRóXImoS qUAtRo AnoS à 
FREntE do SEBRAE ESPíRIto 
SAnto?
Primeiramente, nós estamos assumindo 
o Sebrae como novos conselheiros 
com o desafio de fazer com que a 
instituição entregue os seus valores 
dando continuidade ao trabalho feito 
anteriormente.
Estamos empenhados em diversas 
ações internas visando entregar 
um trabalho eficiente a população 
econômica do estado.
Vamos trabalhar com o maior aparato 
tecnológico para ajudar no progresso 
para os próximos 4 anos no Espírito 
Santo.

o SEBRAE É UmA InStItUIção 
qUE EStá PRESEntE Há mAIS 
dE 40 AnoS no mERcAdo 
EmPREEndEdoR cAPIXABA. 
dE UmA FoRmA GERAl, qUAl 
A ImPoRtâncIA do
tRABAlHo dESEnvolvIdo 
PElA EntIdAdE?
O Sebrae é importante para o 
desenvolvimento das micro e pequenas 
empresas do Estado do Espírito Santo, 
assim como nos demais estados 
brasileiros onde também contribuímos 
para o crescimento econômico.
Proporcionamos um melhor ambiente 
de negócios para as empresas, tentando 
alcançar todas as esferas empresariais, 
sendo eficientes no atendimento do 
nosso público-alvo.

qUAIS São oS PRIncIPAIS 
dESAFIoS E oPoRtUnIdAdES 
PARA AS mIcRo E PEqUEnAS 
EmPRESAS Em 2019? 
Estamos atentos ao desemprego no 
estado e sabemos da importância que 
as micro e pequenas empresas tem 
para a geração de vagas de trabalho. 
Sabemos que a taxa de desemprego 
ainda é muito alta, mas o setor tem 
sido uma alavanca para o crescimento 
do número de empregos. Neste ponto, 
vem o trabalho do Sebrae de auxiliar, 
ajudar e orientar os empreendedores 
a construírem e melhorarem seus 
negócios, pois vemos neles uma 
saída para o crescimento econômico 
nacional. 
Estaremos sempre de portas abertas 
para fortalecer e capacitar as micro e 
pequenas empresas e nos próximos 
anos vamos utilizar das novas 
tecnologias para desenvolver nosso 
trabalho.

Municipal de Cariacica, e 
foi diretor da Companhia 
de Desenvolvimento desse 
município. No Governo 
do Estado, foi diretor-
presidente da Agência de 
Desenvolvimento das Micro 
e Pequenas Empresas e do 
Empreendedorismo (Aderes), 
gestor e coordenador do 
processo de elaboração e 
aprovação da Lei Estadual de 
Incentivo às Micro e Pequenas 

superintendente da entidade, 
Pedro Rigo, para saber um 
pouco mais dos projetos da 
nova gestão para o quadriênio 
2019-2022, período do 
mandato da diretoria do 
Sebrae-ES.

Empresas (LC 618/2012), 
presidente do Fórum 
Capixaba das Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte 
e Microempreendedores 
Individuais (Focampe), 
presidente do Comitê Gestor 
Estadual da Redesim – Cogesim 
e membro do Conselho do 
Fundap Social, entre outros.
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Acaps abre canal 
de Whats App para 
envio de informes
Com o intuito de otimizar e dar 
mais agilidade ao envio dos 
seus informativos, a Acaps abriu 
um novo canal de comunicação 
com seus associados através 
do Whats App, utilizando-se 
de uma plataforma eletrônica 
para o envio instantâneo das 
mensagens.
A entidade já havia iniciado 
um trabalho de comunicação 
via Whats App com seus 
associados por meio de 
grupos de conversas, contudo, 
o formato não atingiu de 
maneira efi caz o propósito. “Foi 
necessário utilizar a plataforma 
para o envio das mensagens 
para termos maior controle 
e uma gestão específi ca da 
comunicação enviada”, explica 
o superintendente da Acaps, 

Hélio Schneider. 
Com a ferramenta, a entidade 
busca garantir que seus 
comunicados cheguem aos 
empresários e gestores 
dos supermercados, dada 
a relevância do conteúdo 
transmitido, que norteia novas 
legislações, alertas importantes, 
pareceres jurídicos e 
tributários, entre outros temas.
“Temos uma preocupação 
constante em manter nosso 
associado sempre informado 
quanto às novidades que 
interferem no negócio 
supermercadista, por isso, 
buscamos alcançá-lo através 
de vários canais. Acreditamos 
que o Whats App é um ótimo 
mecanismo para prestar 
informação”, salienta o 
superintendente.
Além do envio pelo Whats App, 
os informativos da Acaps ainda 
seguem via e-mail e também 
fi cam disponibilizados no site 
da entidade, em uma área 
exclusiva para associados.

como REcEBER oS 
InFoRmAtIvoS dA 

AcAPS vIA WHAtSAPP?

Salve o número de telefone 
27 98802-6924 em sua 

agenda de contatos.

Envie o CNPJ de sua 
empresa, via Whats App, 

para nosso telefone.

Aguarde nossa mensagem* 
de boas-vindas, confi rmando 

a ativação no canal.

*Caso não receba a mensagem 
em 24 horas, entre em contato 
pelo telefone 27 3324-3599.

”FoI nEcESSáRIo UtIlIzAR 
A PlAtAFoRmA PARA o 
EnvIo dAS mEnSAGEnS 
PARA tERmoS mAIoR 

contRolE”
HÉlIo H. ScHnEIdER

SUPERIntEndEntE dA AcAPS
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max Gehringer confirmado 
para a Super Feira Acaps 2019

Uma das maiores referências 
nacionais como palestrante, 
Max Gehringer desponta por 
suas apresentações práticas e 
realísticas, onde compartilha 

sua experiência no mundo 
corporativo e suas análises do 
mercado atual.
A trajetória de sua carreira 
e sua vivência como gestor 

PAlEStRAntE

Comentarista da Rádio CBN 
e do Fantástico, na TV Globo. 
Administrador de Empresas, 
foi Presidente da Pepsi-Cola 
Engarrafadora e da Pullman/

Todos os dias, somos 
surpreendidos por uma 
nova mudança. Elas 
estão mais rápidas, ou 
nós estamos mais lentos?

A melhor maneira de 
enxergar à frente é 
olhando para trás. Óbvio 
é aquilo que qualquer 
um podia ter feito, mas 
poucos fizeram.

Não existe uma receita 
para o sucesso. Mas 
há bons remédios para 
prevenir o fracasso.

PAlEStRA

Ser chefe. 

Diferenciais de mercado. 

Empreendedorismo.

e auto executivo de grandes 
empresas, aliado ao bom humor 
e à uma oratória singular, 
garantem às suas palestras 
mensagens que incentivam um 
pensamento crítico, mudanças 
e quebra de paradigmas aos 
profissionais que o assistem.
E  é exatamente sobre 
mudanças que o palestrante 
falará na Super Feira Acaps 
Panshow, organizada pela 
Associação Capixaba de 
Supermercados e que acontece 
de 17 a 19 de setembro.
Gehringer trará ao evento o 
tema “gerenCiamento de 
mudanças”, que enfatiza 
a importância da adaptação 
das empresas, gestores 
e profissionais aos novos 
cenários de tecnologia e 
comportamentos sociais.
A palestra acontecerá no último 
dia da feira, 19/09, às 14h, no 
auditório principal instalado no 
Carapina Centro de Eventos, 
em Serra/ES.

Santista Alimentos. Conhecido 
por seus artigos em revistas 
como Época, Exame e 
Você S/A. É autor de vários 
livros, dentre eles “Comédia 
Corporativa” e “Emprego de A 
a Z”, e um dos palestrantes mais 
requisitados do país.

Política e economia são os 
temas da palestra de abertura

Para a abertura do maior 
evento de negócios da Super 
Feira Acaps, marcada para o 
dia 17 de setembro, a Acaps 
confirmou a presença do 
doutor em geografia humana, 
jornalista e sociólogo, Demétrio 
Magnoli.
Demétrio, que atualmente 
é colunista da Folha de São 
Paulo e comentarista da 
Globo News, é especialista 
em política internacional 
e apresenta com maestria 

cenários sociopolíticos e 
político-econômicos, do Brasil 
e do mundo.
“Será muito enriquecedor 
iniciar nosso evento com uma 
referência como o Demétrio 
Magnoli. Precisamos ouvir 
e falar mais sobre política 
e economia, debater mais o 
assunto, e tenho certeza que o 
palestrante nos trará um olhar 
mais crítico do cenário atual”, 
comenta o presidente da 
Acaps, João Falqueto.
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Garantia de vendas, network e 
visibilidade na Super Feira Acaps
Agregando um público seleto 
e interessado em fechar bons 
negócios e parcerias, a Super 
Feira Acaps Panshow se firmou 
como um investimento com 
garantia de ótimo retorno para 
os fornecedores que querem 
destacar suas marcas, produtos 
e serviços, ampliar seu quadro 
de clientes, aumentar as vendas 
ou lançar-se no mercado 
varejista capixaba em um 
ambiente que possibilita um 

Com um alto nível de 
satisfação, por parte de 
expositores e visitantes, a 
Super Feira se consolida na 
agenda de eventos do varejo 

capixaba e proporciona cada 
vez mais novidades em sua 
programação. Em 2019, os 
destaques são para o Espaço 
Vinícola e o Tecvar, um salão 

”oS FoRnEcEdoRES 
AntEcIPARAm AS 
AqUISIçõES dE 

EStAndES. Há SEIS mESES 
do EvEnto, mAIS dA 

mEtAdE dAS áREAS Já 
EStão FEcHAdAS”

JAqUElInE BoURGUIGnon
GEREntE dE mARKEtInG dA 

AcAPS

ótimo network.
A comercialização desta 
edição, em relação a 2018, 
tem se destacado pelo número 
de estandes já fechados. “Os 
fornecedores anteciparam as 
aquisições de estandes. Há 
seis meses do evento, mais 
da metade das áreas já estão 
fechadas”, relata a gerente de 
marketing da Acaps, Jaqueline 
Bourguignon, que também 
informa que houve a abertura 

espaços destacam o Vinho e a tecnologia
exclusivo com exposição 
de serviços e produtos 
tecnológicos para o varejo.

de mais um pavilhão para 
comercialização, afim de atrair 
mais expositores e trazer mais 
comodidade.
Para o superintendente da 
Acaps, Hélio Schneider, os bons 
números comerciais são reflexo 

do sucesso da última edição, 
que contabilizou mais de R$ 
300 milhões de negócios. “O 
resultado da última Super Feira 
foi excelente! Expositores e 
varejistas fecharam milhões de 
negócios e ótimas parcerias 

Muitas novidades movimentarão os setores de supermercados e padarias 
durante os três dias da Super Feira Acaps Panshow. Centenas de expositores 
apresentarão seus produtos, fecharão negócios.

EStAndES

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.

PESqUISA dE SAtISFAção

A Acaps realizou uma 
pesquisa de satisfação 
com 230 profissionais que 
participaram da Super Feira 
2018 afim de identificar os 
pontos fortes e as possíveis 
melhorias. A maioria dos 
entrevistados registrou como 

nota geral para o evento a 
opção máxima. A edição 
ainda foi muito bem avaliada 
nos critérios de organização, 
atendimento e oportunidades 
geradas pelo evento.  

PúBlIco

Marcada para os dias 17, 
18 e 19 de Setembro, a 
Super Feira Acaps Panshow 
2019 reunirá em um só 
ambiente, supermercadistas, 
panificadores, industriais, 
varejistas, atacadistas, 
distribuidores, proprietários 
de restaurantes, bares, hotéis 
e fornecedores de produtos e 
serviços.

comerciais, o que garantiu este 
rápido retorno das vendas de 
espaços”, enfatiza Schneider.
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novIdAdES doS EXPoSItoRES

Selita investe em produtos saudáveis 
Procurando atender aos 
desejos e necessidades dos 
consumidores, a Selita está 
com novidades no mercado.
Para quem quer melhorar sua 
performance com saúde, a 
empresa está lançando o Whey 
Protein Selita, uma bebida 
láctea sabor chocolate com 

14g de proteína, zero lactose, 
sem adição de açúcar e zero 
gordura. 
Outra novidade está na 
renovação dos rótulos dos 
produtos fornecidos pela Selita.
O requeijão está com 
embalagem nova, mais 
anatômica, prática e reutilizável. 

Já a linha de iogurte em garrafa 
de 850g, além de mais bonitas 
e práticas, estão com novos 
sabores de açaí com guaraná, 
graviola e limão siciliano, todos 
nas versões light, com 25g de 
proteína, zero gordura e sem 
adição de açúcar.

Novos sabores e novas embalagens de mistura para bolos Regina
Inserida no mercado há mais 
de 60 anos, a marca Regina da 
Buaiz Alimentos tem buscado 
apresentar produtos de 
qualidade e levar novidades à 
mesa do capixaba. Prova disso 
é seu portfólio de mistura para 
bolos que é constantemente 
renovado, se adequando 
às exigências e às novas 

demandas do consumidor e 
alinhado ao que há de mais 
novo no mercado. 
Já estão disponíveis nas 
prateleiras dos supermercados 
as três novas versões premium 
de misturas para bolos: 
Cenoura, Integral Banana e 
Mel e Chocolate.A nova receita 
Banana e Mel é composta 

por farinha de trigo integral e 
farinha integral de banana, que 
são fontes de fi bras, tem maior 
valor nutritivo, mais vitaminas, 
além de fornecer até seis vezes 
mais fi bras quando comparada 
com uma receita a base de 
farinha branca. 

embalagens do Arroz Sepé 
ganham selo SomosCoop

As já conhecidas embalagens 
do Arroz Sepé ganharão um 
novo detalhe na parte de trás: o 
selo SomosCoop. Isso porque 
o Sepé é produto de uma 
cooperativa, a Cotrisel, fundada 
em 1957 na região central do 
Rio Grande do Sul.
As embalagens do Arroz Sepé, 
portanto, passarão a informar 

ao consumidor que ele não 
está apenas adquirindo um 
produto, mas está apoiando o 
cooperativismo no Brasil, uma 
fi losofi a que visa transformar 
o mundo em um lugar mais 
justo, feliz, equilibrado e com 
melhores oportunidades para 
todos.

Cofril investe em tecnologia 
para melhorar qualidade dos 

produtos

Acreditando no 
impulsionamento do mercado, 
a Cofril tem feito signifi cativos 
investimentos em tecnologia e 
modernização dos processos 
de produção.
No fi nal do ano passado a 
empresa importou novas 
máquinas para embutir 
linguiças, especialmente 
a linguiça para churrasco, 
proporcionando um incremento 
de produção em torno de 30%, 
além de maior padronização 

dos produtos e dos processos 
de qualidade, característica 
essa já reconhecida pelo 
mercado.
Assim, a Cofril prepara sua 
retaguarda produtiva para 
atender a demanda em sua 
plenitude, abastecendo o 
mercado com seus mais de 120 
itens de derivados de carne 
suína, como linguiças, presunto, 
apresuntado, mortadela, bacon 
e defumados em geral, além de 
carnes in natura e temperadas.

Café da Roça levará sua nova 
linha de produtos para feira
Com expectativa de 
crescimento em 2019, para 
abranger de norte a sul do 
Espírito Santo, o Café da Roça 
confi rmou sua presença como 
expositor da Super Feira Acaps 
Panshow.
A empresa nasceu no sul de 
Minas Gerais na década de 

1980, com raízes profundas 
na maior região cafeicultora 
do Brasil. Os processos de 
torrefação e moagem do 
café resultam em 2 linhas de 
produtos, o Café da Roça e o 
Café Caminho da Roça.
Atualmente, a empresa atua em 
todo o estado mineiro e estão 

Vila Rica móveis promete 
apresentar grandes novidades

A Vila Rica Móveis é uma 
indústria capixaba com mais 
de 30 anos de experiência no 

mercado moveleiro. 
Sinônimo de qualidade e 
requinte na entrega de mesas 
e cadeiras com um preço justo, 
a empresa vai estar na Super 
Feira 2019 e promete grandes 
novidades, com modelos 
inovadores e práticos e novas 
tecnologias no processo 
de lustração sem perder a 
durabilidade e o bom gosto. 

Cirmaq 
completa 
40 anos

Primeira empresa credenciada 
a intervir em equipamentos 
fi scais com a autorização nº 
01/78, a Cirmaq, empresa 
voltada para a automação 
comercial, está completando 
40 anos de atuação no mercado 
capixaba.
Hoje, a empresa conta com 
22 funcionários que atendem 
o comércio de grandes 
empresas do Espírito Santo, 
principalmente no ramo de 
supermercados, panifi cadoras 
e redes de farmácias.
Com presença confi rmada 
na Super Feira Acaps 2019, a 
Cirmaq é parceira de longa data 
do evento, tendo participado de 
todas as edições já realizadas 
pela Acaps.

presentes no estado capixaba 
desde 2018 atendendo grandes 
redes, como a Multishow. 

4040
anosanos

  1978 - 2018
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Cursos na área trabalhista e
fi scal-tributária no registro de março
Três eventos movimentaram 
a agenda de capacitação 
da Acaps no mês de março, 

Curso para compradores agendado 
para São mateus e Vitória

treinando 40 profi ssionais do 
setor supermercadista.
O primeiro, no dia 19, foi a 

O ano de 2019 começou bem 
A Acaps programou para abril 
um treinamento específi co para 
os compradores e gerentes 
comerciais de supermercados, 
com um programa que abrange 
conceitos e estratégias para 
uma gestão de compras e 
negociações mais efi cientes.
O curso traz um conteúdo 
que permeia o entendimento 
de conceitos importantes 
para os profi ssionais da área 
e aplicações práticas de 
ferramentas e estratégias de 
gestão comercial, aplicados 
por meio de dinâmicas e estudo 
de casos.

O instrutor será Gustavo 
Fauth, profi ssional com 
vasta experiência no varejo 
supermercadista do Rio 
Grande do Sul, que vem pela 

primeira vez ao estado trazer 
um pouco de sua vivência e 
conhecimento.
Gustavo iniciou sua carreira 
em supermercados aos 12 
anos de idade e ocupou as 
mais diferentes funções em 
empresas de pequeno e grande 
porte.  Atuou em cargos de 
chefi a, coordenando ações 
comerciais estratégicas, 
reforma e inauguração de mais 
de 40 lojas de supermercados. 
Desde 2011, é Multiplicador 
da Associação Brasileira e 
da Associação Gaúcha de 
Supermercados, aplicando 
variados cursos nas áreas 

Gustavo Fauth será o instrutor da 
palestra, em abril.

comerciais, de gestão e 
operação de loja.
O treinamento “Gestão de 
Compras e Negociação”, 
ocorrerá nos dias 24 e 25 
de abril, em São Mateus e 

Vitória, respectivamente. O 
programa completo do curso e 
o formulário de reserva podem 
ser acessados no site www.
acaps.org.br.

O treinamento acontecerá em Vitória (foto) e em São Mateus.

Foto: Diego Alves

turma do curso “eSocial”, 
em Vitória, com a instrutora 
Ariane Mendonça. Especialista 

em Direito e Processo do 
Trabalho, Ariane orientou 
os participantes sobre o 
cumprimento das obrigações 
trabalhistas advindas do 
eSocial, atualizando-os quanto 
ao cronograma ofi cial e os 
procedimentos práticos que 
devem ser realizados pelas 
empresas.
Em 21/03, foi realizado um novo 
curso de “Gestão Tributária”, 
que abordou as recentes 
alterações no cenário fi scal do 

Espírito Santo, esclarecendo 
as rotinas no tratamento 
dos impostos e a legislação 
do ICMS. O treinamento, 
voltado aos profi ssionais 
dos departamentos fi scais e 
fi nanceiros dos supermercados 
e aos seus contadores, foi 
ministrado pela consultora 
Kellers Soares e teve carga 
horária de 06 horas.
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Envie a declaração ao IBAMA mesmo quando não possuir o pescado em estoque no 
dia da contagem, informando que possui 0 (zero) de quantidade do produto. Informar 
também se o pescado vendido na loja é produzido em cativeiro.

Pescados. 
Declaração de
estoque
A Acaps enviou ao associados 
a tabela de defeso de algumas 
espécies de pescados para 
organização do envio da 
Declaração de Estoque 
ao Ibama, uma obrigação 
dos supermercados que 
comercializam os produtos in 
natura ou congelados.
A associação alertou as 
empresas quanto ao prazo de 
preenchimento dos formulários 
de declaração de estoque para 
cada espécie, conforme as 
legislações (IN’s) publicadas 

pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis.

Sempre verifique se o nome do produto na nota fiscal está condizente com o nome que 
consta na embalagem.

Deixe disponíveis à fiscalização as cópias das notas fiscais dos pescados, com descrição 
da procedência dos produtos, e a cópia da declaração de estoque enviada ao IBAMA.

REcomEndAçõES

2018 apresenta 
aumento no 
quadro de 
associados
Em levantamento para compor 
seu relatório anual de atuação, 
a Acaps identificou um 
crescimento de 14% no seu 
quadro associativo durante o 
ano de 2018.
O Relatório de Gestão 2018 
da Acaps está em fase final de 

produção e traz as principais 
ações desenvolvidas pela 
entidade ao longo do ano, 
com números estatísticos e 
descritivo dos movimentos e 
eventos promovidos.
Confira alguns destaques do 
relatório:

Para confirmação das 
informações da tabela e 
outros detalhes o contato 
pode ser mantido com a 
Superintendência do Ibama no 
Espírito Santo pelo telefone 27 
3089-1063.

contAto
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eSocial. mais de 50% dos 
trabalhadores já estão cadastrados

De acordo com informações 
do governo, 24 milhões de 
trabalhadores já tinham sido 
cadastrados na base de dados 
do eSocial até o último dia 
15 de fevereiro, número que 
compreende mais da metade 
da meta. A expectativa é de 
que sejam cadastrados 46 
milhões de pessoas até o final 
do processo, em 2021.
Em 2019, o eSocial terá muitos 
avanços em seu cronograma. O 

programa do Governo Federal, 
que começou a ser implantado 
em 2016, chega em uma fase 
em que a maioria das empresas 
já têm obrigações relacionadas 
a ele, o que é motivo de alerta 
para as empresas e suas 
contabilidades que ainda não 
se adequaram à legislação.
Uma atualização do 
cronograma, publicada em 
outubro de 2018, definiu novos 
prazos para o envio de eventos 

empresa do Paraná cria totem
interativo com a origem dos produtos 
Com o intuito de diminuir o 
uso de papel nas gôndolas 
dos supermercados, 
contribuindo para um 
processo ecologicamente 
correto, a Frutag - Sistemas 
de Rastreabilidade criou um 
sistema interativo entre quem 
produz frutas, legumes e 

verduras (FLV) e o cliente do 
supermercado, que poderá 
saber muito sobre os produtos 
antes mesmo de levá-los para 
casa.
A rastreabilidade de hortifrútis 
já é uma realidade no Brasil, 
dados da ABRARASTRO 
(Associação Brasileira 

de Rastreabilidade de 
Alimentos) estima que mais 
de 2000 toneladas de FLV 
são rastreadas por dia no 
país. Com a publicação da 
Instrução Normativa Conjunta 
Nº 02/2018 em agosto do 
ano passado, pela ANVISA 
e MAPA, informar a origem 

para o eSocial, com o objetivo 
de aperfeiçoar o processo de 
implantação do sistema. Após 
a conclusão da sua 1ª etapa, 

que envolveu as 13.115 maiores 
empresas do País, o Governo 
fez um diagnóstico conclusivo 
das reais dificuldades que 

as empresas enfrentaram 
para ajustar seus sistemas e 
processos ao novo modelo de 
informação.

dos produtos se tornou uma 
obrigação legal, o que se 
traduz em um benefício para o 
consumidor.
Atenta à este cenário, a Frutag, 
empresa com sede em São 
José dos Pinhais, no Paraná, 
criou um sistema único de 
rastreabilidade, um totem 

interativo para FLV, uma 
espécie de tela onde todos os 
produtos dispostos na banca do 
supermercado podem ser vistos 
pelos clientes, assim como sua 
informação nutricional, ciclo 
de disponibilidade, descrição, 
imagens e localização 
geográfica da propriedade 
onde o produto foi produzido, 
entre outras informações 
repassadas por produtores e 
distribuidores.
Segundo Fernando Baccarin, 
CEO da Frutag, a tecnologia 
está disponível em todo o Brasil, 
e já atrai o olhar das maiores 
redes de supermercados do 
país, pois é algo original e que 
ajuda a diminuir a impressão de 
milhões de etiquetas por dia, 
que atualmente são geradas.

Totem interativo para FLV da Frutag 
mostra informações essênciais sobre o 
produto comercializado.
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Resultados do PARA são apresentados 
em Fórum de Combate aos Agrotóxicos
A primeira reunião de 2019 
do Fesciat – Fórum Espírito-
Santense de Combate aos 
Impactos dos Agrotóxicos e 
Transgênicos, ocorrida em 
26 de março no auditório da 
Procuradoria Geral de Justiça, 
contou com a apresentação 
dos trabalhos da Vigilância 
Sanitária Estadual em relação 
ao Programa de Análise de 
Resíduos de Agrotóxicos em 
Alimentos, o PARA.
O Engenheiro Agrônomo da 
Vigilância e responsável pelo 
programa no Estado, Juliano 
Mação, trouxe aos membros 
e participantes do Fórum 
os resultados das análises 
realizadas no período de 2014 
a 2018.
Conforme apresentado, 983 
amostras de 35 tipos diferentes 
de alimentos foram verificadas 
durante o período. Os alimentos 
foram coletados em 20 

municípios do Espírito Santo, 
a maioria em supermercados, 
e em 26% das amostras 
analisadas foram encontradas 
inconformidades em relação 

aos resíduos de agrotóxicos.
Em debate realizado após a 
apresentação, foi levantada 
a importância da execução 
de ações efetivas a partir dos 

resultados do PARA, afim de 
ampliar o combate ao uso 
indevido de agrotóxicos. A 
coordenadora do Fesciat, Drª 
Sandra Lengruber, solicitou 

aos membros do movimento 
que trouxessem ideias de ações 
para o próximo encontro, que 
deve ocorrer em maio.

A Convenção Abras 2019, 
ocorrida entre os dias 19 
e 21 de março, no Rio de 
Janeiro, promoveu um painel 
reunindo três renomados 
supermercadistas brasileiros 
para compartilharem um pouco 
das suas trajetórias.
O painel “O homem por trás da 
marca: uma história de sucesso” 
foi moderado pelo presidente 

da Asserj, Fábio Queiroz, e 
trouxe os empresários Adeilton 
Feliciano, presidente da rede 
Pag Poko (MS), Pedro Joanir 
Zonta, presidente da Rede 
Condor (PR), e o capixaba, 
Luiz Coelho Coutinho, diretor-
presidente do Extrabom 
Supermercados (ES).
Luiz Coutinho, que é um dos 
diretores da Acaps, falou um 

pouco de sua história pessoal 
e das conquistas ao longo 
dos anos, desde a fundação 
do Autosserviço Coutinho, 
em 1977. Atualmente, o 
Extrabom Supermercados é 
um dos maiores grupos de 
supermercados do Brasil e sua 
gestão e expansão é um caso 
de sucesso no segmento.

Luiz Coutinho conta
sua história de sucesso

Veneza é incorporada à Coopeavi

Com o objetivo de se 
fortalecerem num ambiente 
de negócios cada vez mais 
competitivo, os cooperados 

da Cooperativa Agropecuária 
do Norte do Espírito Santo 
(Veneza) e da Cooperativa 
Agropecuária Centro Serrana 

(Coopeavi) oficializaram sua 
união no último dia 20 de 
fevereiro, durante Assembleia 
Geral ocorrida em Nova 

Venécia.
Com esse processo, surge 
uma nova instituição, que 
vai manter a razão social da 
Coopeavi. Porém, conforme 
divulgado pela diretoria, não 
se trata de compra e venda da 
Veneza e, sim, da união entre as 
entidades de modo a fortalecer 
o cooperativismo.
A união trouxe um aumento 
do quadro social para cerca de 
15 mil cooperados, tornando a 
Coopeavi a maior cooperativa 
agropecuária do Espírito Santo. 

A previsão de faturamento para 
2019 é superior a meio bilhão 
de reais.
A incorporação também 
vai alterar a estrutura de 
gestão da cooperativa, que 
absorverá parte da diretoria 
e do conselho da Veneza. A 
partir da incorporação, além de 
cafés especiais, ovos, nutrição 
animal e varejo agropecuário, 
a Coopeavi agregará uma 
indústria de laticínios com 
marca muito forte no segmento, 
que é a Veneza.

Membro do Fesciat, a Acaps acompanha desde o início os debates e esteve presente na apresentação da Vigilância Sanitária Estadual.
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Setor supermercadista fatura 
R$ 355,7 bilhões em 2018
O faturamento das maiores empresas supermercadistas do Ranking ABRAS/SuperHiper chegou a 
R$ 175,6 bilhões em 2018. 

O setor supermercadista 
brasileiro registrou faturamento 
de R$ 355,7 bilhões em 2018, 
um crescimento nominal de 
0,7% na comparação com 
2017, de acordo a 42ª edição 
da Pesquisa Ranking ABRAS/
SuperHiper, elaborada pelo 
Departamento de Economia 
da Associação Brasileira de 
Supermercados, em parceria 
com a Nielsen, e divulgada 
em coletiva de imprensa que 
antecede a Convenção ABRAS 

2019.
O resultado registrado em 2018 
pelo setor representa 5,2% do 
Produto Interno Bruto (PIB). A 
pesquisa destaca ainda que o 
setor encerrou o ano passado 
com 89,6 mil lojas e 1,853 
milhão de funcionários diretos 
ante 1,822 milhão registrado em 
2017, criando 30,7 mil novas 
vagas de empregos no País.
O faturamento das maiores 
empresas supermercadistas do 
Ranking ABRAS/SuperHiper 

RAnKInG ABRAS
ConFira as 20 maiores empresas do ranKing 2019

grupo CarreFour Brasil
gpa
Walmart Brasil ltda

CenCosud Brasil ComerCial ltda

irmãos muFatto & Cia ltda

sdB ComérCio de alimentos ltda

supermerCados BH Com. de alimentos ltda

CompanHia zaFFari ComérCio e indÚstria

dma distriBuidora s/a

sonda super. exportação e importação sa

saVegnago supermerCados ltda
lider ComérCio e indÚstria ltda
mart minas distriBuição ltda

a angeloni Cia ltda

ComerCial zaragoza imp. exp. ltda

supermerCado BaHamas s/a

multi Formato distriBuidora s/a
CompanHia sulameriCana de distriBuição
Coop CooperatiVa de Consumo

am/pm ComestiVeis ltda

56.343.000.000
53.615.965.136
n.d.

8.512.818.624

6.917.158.156

6.270.686.120

6.004.254.104

5.300.000.000

3.682.231.619

3.402.195.983

3.107.952.793
3.039.701.133
2.770.462.582

2711.219.166

2.489.656.280

2.398.159.460

2.300.165.372
2.280.852.000
2.277.066.033

2.152.830.266

RAZÃO SOCIAL FAtURAmeNtO BRUtO R$

totAl 2.152.830.266

índIcE dE vEndAS

Variação real*
(ipCa/iBge)

-5,12%

2,05%

2,51%

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

chegou a R$ 175,6 bilhões 
em 2018 (19 maiores sem o 
Walmart, que não informou os 
dados). No ano anterior, essas 
empresas tinham registrado R$ 
159,3 bilhões.

Vendas do setor registram 
crescimento de 2,51% em fevereiro

PESqUISA

A pesquisa completa do 
Ranking ABRAS 2019, com 
todos os dados sobre a 
evolução dos supermercados 

no Brasil, será publicada na 
edição de maio da revista 
SuperHiper.

Os supermercados brasileiros 
acumularam até fevereiro 
2,51% de crescimento real nas 
vendas – deflacionado pelo 
IPCA/IBGE –, na comparação 

com o mesmo período do ano 
anterior. Mesmo apresentando 
leve queda em relação a janeiro, 
o resultado acumulado do 
bimestre é o melhor registrado 

nos últimos 5 anos.
Em fevereiro, as vendas do setor 
supermercadista em valores 
reais apresentaram queda de 
-5,12% na comparação com o 

Variações mensais

FeVereiro/2019

mês x mês anterior

mês x mesmo mês anterior

Acumulado

mês de janeiro e alta de 2,05% 
em relação ao mesmo mês do 
ano de 2018. 
“A queda no acumulado de 
fevereiro em relação a janeiro 

já era esperada. O segundo 
mês do ano tem menos dias 
úteis, e também não conta com 
a sazonalidade das férias como 
janeiro. A economia ainda segue 
em ritmo lento e o desemprego 
continua com taxa elevada, de 
12,4%, de acordo com o IBGE, 
e isso impacta no consumo da 
população, que tem ponderado 
seus gastos. Mesmo assim, 
nosso resultado segue em linha 
com o que projetamos para o 
ano, de 3% de crescimento nas 
vendas”, destaca o presidente 
da Associação Brasileira de 
Supermercados (ABRAS), João 
Sanzovo Neto.
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Convenção Abras reúne lideranças 
supermercadistas no Rio de Janeiro
A 53ª edição da Convenção 
ABRAS, realizada de 19 a 21 
de março, no Rio de Janeiro, 
reuniu os principais líderes 
do varejo brasileiro em três 
dias de muito conhecimento e 
networking, além de políticos 
e profissionais da imprensa de 
diversos estados do país.
O tema “O consumidor 
transformando o varejo” 
esteve presente em toda a 
programação da Convenção, 
que contou com renomados 
palestrantes nacionais e 
internacionais, trazendo 
aos participantes dicas 
inovadoras de como melhorar 
a competitividade e fazer a 
diferença nos negócios.
Em seu discurso na solenidade 
de abertura, o presidente 
da ABRAS, João Sanzovo 
Neto, destacou o evento 
como o maior encontro de 
líderes supermercadistas do 
Brasil, e falou do tema central 
da Convenção. “É preciso 
entender as novas necessidades 
e modificações que têm surgido 
na vida dos brasileiros, que 
incluem demografia, diferentes 
estruturas familiares, entre 
tantas outras, para trabalhar 
ações que possam fazer com 

que os clientes encontrem 
em nossas lojas experiências 
únicas. Nosso cliente satisfeito, 
esta deve ser a mais inspiradora 
de todas as nossas metas.”
Para o diretor da Acaps e Vice-
Presidente da Abras, João 
Carlos Devens, as palestras 
enriqueceram o evento e 
atenderam às expectativas dos 
participantes. “Foram palestras 
certeiras e consistentes, com 

assuntos bem atuais, que foram 
de encontro aos anseios dos 
presentes.”

”o tEmA dA convEnção 
É BEm IntRIGAntE. AcHEI 
mUIto IntERESSAntE AS 
InFoRmAçõES REcEBIdAS 
SoBRE A omnIcHAnnEl, 

qUE É UmA tEndêncIA do 
vAREJo qUE SE BASEIA nA 

convERGêncIA dE todoS oS 
cAnAIS UtIlIzAdoS PoR UmA 
EmPRESA PARA AtInGIR SEU 
conSUmIdoR. tRAtA-SE dA 

PoSSIBIlIdAdE dE FAzER com 
qUE o conSUmIdoR não 
vEJA dIFEREnçA EntRE o 

mUndo onlInE E o oFFlInE. 
o omnIcHAnnEl IntEGRA 
loJAS FíSIcAS, vIRtUAIS E 

conSUmIdoRES”
WAldêS cAlvI (SUPER. cAlvI)
vIcE-PRESIdEntE dA AcAPS

dEPoImEntoS

FáBIo dAll’oRto dAlvI 
(SUPER. cAnGURU)

vIcE-PRESIdEntE dA AcAPS

João tARcícIo FAlqUEto 
(SUPER. FAlqUEto)

PRESIdEntE dA AcAPS

HÉlIo HoFFmAnn ScHnEIdER
 SUPERIntEndEntE dA AcAPS

”A convEnção dA ABRAS 
SEmPRE É Um EvEnto mUIto 
AGREGAdoR. nEStA EdIção, 
o qUE FIcoU EntEndIdo É 

qUE AtEndER Ao 
conSUmIdoR EStá AcImA 

dE qUAlqUER oUtRA REGRA 
oU tEndêncIA. A PAlAvRA É 
FlEXIBIlIdAdE. dEntRo dAS 

cAPAcIdAdES E 
comPEtêncIAS dE cAdA 

EmPRESA oS cAnAIS E 
FoRmAtoS SE mIStURAm 
Em nomE dE AtEndER Ao 
conSUmIdoR dA mElHoR 

mAnEIRA”

”o nívEl tÉcnIco E 
PRoFISSIonAl dA 

convEnção PERmItE-noS 
AmPlIAR noSSoS 

olHARES PARA o mERcAdo 
E SUAS PoSSIBIlIdAdES. A 
IntERAção com oUtRAS 

lIdERAnçAS 
SUPERmERcAdIStAS tAmBÉm 

É Um FAtoR AltAmEntE 
AGREGAdoR, PoIS 

conSEGUImoS tRocAR 
InFoRmAçõES E 

EXPERIêncIAS vAlIoSAS”

“EStE É Um EvEnto qUE noS 
tIRA dA zonA dE 

conFoRto E EStImUlA 
novAS IdEIAS. SEmPRE 

conSEGUImoS APlIcAR Um 
PoUco do qUE ABSoRvEmoS 

Em noSSoS tRABAlHoS 
ASSocIAtIvoS, SEJA nAS 

AçõES dE 
REPRESEntAtIvIdAdE oU 

noS noSSoS EvEntoS, como 
A SUPER FEIRA AcAPS”

”FoRAm PAlEStRAS 
cERtEIRAS E 

conSIStEntES, com 
ASSUntoS BEm AtUAIS, 

qUE FoRAm dE 
EncontRo AoS AnSEIoS 

doS PRESEntES.”
João cARloS dEvEnS

vIcE-PRESIdEntE dA ABRAS

O presidente da Acaps, 
João Tarcício Falqueto, os 
vice-presidentes, Waldês 
Calvi e Fábio Dall’Orto, e 
o superintendente, Hélio 
Schneider, também estiveram 
no evento, absorvendo uma 
gama de informações e 
identificando as tendências do 
varejo no Brasil e no mundo.




