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Super Feira Acaps Panshow apresenta novidades no mercado 
 

Expositores de diversos segmentos se preparam para apresentar suas novidades 
para o setor varejista. Oportunidades de negócios não faltam nesta edição 

 

De 20 a 22 de setembro, as novidades em máquinas, equipamentos, produtos e serviços estarão 
reunidas na 30ª Super Feira Acaps Panshow, que contará com 200 expositores de todo Brasil, 
contemplando as mais variadas marcas e serviços presentes em supermercados e padarias. Local 
ideal para a realização e geração de negócios, a feira de exposição apresenta inovações e 
lançamentos, além de integrar supermercadistas, panificadores, proprietários de restaurantes, 
bares, hotéis, entre outros. São esperados mais de 20 mil visitantes. O governador do Estado do 
Espírito, Paulo Hartung, já confirmou presença na solenidade de abertura, que acontece no 
primeiro dia, às 15h. 
 
Para o diretor superintendente da Acaps, Hélio Hoffmann Schneider, a Super Feira Acaps Panshow 
mostra a força do setor no Espírito Santo. “O investimento das indústrias com lançamentos, 
promoções e inovações será muito bem planejado. O varejo também está voltado para negócios 
mais seguros. Investir no “certo” passou a ser primordial para as empresas que não querem se 
arriscar em um mercado volátil, mas também não querem ser “esquecidas”. É preciso garantir a 
efetividade de suas marcas nas gôndolas e junto aos consumidores”, pontua. 
 
Atualmente, o setor supermercadista do Espírito Santo gera mais de 110 mil empregos diretos e 
indiretos. Em 2016, houve abertura de novas lojas, o que totalizou um crescimento de 5%, se 
comparado ao mesmo período em 2015. Já a indústria de Alimentos e Bebidas, somam 22.836 
empregos e 966 empresas, segundo dados da RAIS 2014 (MTE). 

 
“A indústria de alimentos e bebidas é uma das maiores empregadoras do Espírito Santo e do país, 
principalmente por estar presente em todas as regiões, gerando oportunidades para micro e 
pequenos negócios. A Super Feira Acaps Panshow joga luz sobre o setor, revelando a criatividade e 
a força da indústria capixaba. O Sistema Findes apoia o evento, mostrando as boas práticas que 
Senai e Sesi podem realizar para o setor de alimentos e bebidas”, afirma o presidente da Findes, 
Marcos Guerra. 
 
Com programações diferenciadas como Ciclo de Palestras, debates, painéis e Rodadas de 
Negócios, que acontecem simultaneamente ao evento, a Super Feira apresenta um ambiente ideal 
para promover atualização profissional e discutir temas relevantes e atuais ligados ao setor 
varejista. 
 
Para esta edição, Schneider demonstra otimismo. “Conseguimos reunir novos expositores e a cada 
ano a Super Feira oferece ótimas oportunidades para vendedores e compradores se aproximarem 
e fecharem negócios. A expectativa é que o evento gere em torno de R$140 milhões de negócios 
ao longo do ano”, finaliza. 
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Ciclo de Palestras 
Além da mostra de fornecedores, a Super Feira também conta com uma programação de 
palestras, workshops, painéis e debates direcionados aos executivos e profissionais que atuam no 
segmento varejista e nos setores a ele relacionados, como a indústria e distribuição. 
 
Palestrantes renomados e experientes consultores locais e nacionais, trazem uma gama de 
informações sobre tendências, tecnologias e novidades na área de gestão e operação de 
empresas, contribuindo para a capacitação e atualização dos profissionais que visitam e expõem 
no evento. 
 
Rodadas de Negócios 
Promovido pelo Sebrae-ES, as Rodadas de Negócios são responsáveis por viabilizar as 
oportunidades para os fornecedores que expõem no evento, identificarem clientes, apresentarem 
seus produtos e serviços, trocarem contatos e fazerem negócios com supermercados e padarias. 
  
Evento Feminino 
Sucesso em suas últimas edições, o evento vem para aprimorar ainda mais as habilidades criativas 
que cada mulher possui para conquistar o sucesso em todas as dimensões de sua vida: física, 
mental, emocional, espiritual e profissional.  
 
Salão do Distribuidor 
Promovido pelo SINCADES - Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo, o 
espaço traz produtos e serviços de empresas associadas ao Sindicato. O objetivo do Salão é 
alavancar o fortalecimento do setor atacadista e distribuidor, bem como uma maior interação com 
o comércio varejista do Estado, gerando novos negócios e parcerias.    
 
Estande Solidário 
Em sua 7ª edição, o projeto Estande Solidário visa arrecadar produtos de higiene pessoal, limpeza, 
bebidas não alcoólicas, alimentos não perecíveis, entre outros, dos estandes das empresas 
expositoras para doações à entidade com fins sociais. 
 
Espaço das Cervejarias Artesanais 
A Super Feira Acaps Panshow vai proporcionar aos empresários e compradores visitantes um 
passeio pelo mundo dos aromas e sabores diferenciados das cervejas artesanais locais. No espaço 
também será possível realizar negócios com os produtores e representantes das marcas. 
 
Espaço Indústria Capixaba de Alimentos e Bebidas 
O Sistema Findes, por meio da Câmara Setorial das Indústrias de Alimentos e Bebidas, apresentará 

a 2ª edição do Espaço Indústria Capixaba de Alimentos e Bebidas, uma oportunidade de gerar 
negócios mediante exposição, divulgação, valorização e promoção dos produtos produzidos pelas 
indústrias associadas à Findes para o mercado.  Sesi e Senai, assinam como apoiadores do evento 
e estarão presentes com as unidades móveis de saúde ocupacional, panificação e frigorífico. 
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Programação: 
20.09.16 (terça-feira) 
Auditório Ciclo do Conhecimento  
Palestra Técnica 
8h30 -Boas práticas operacionais na manipulação de alimentos (Sebrae-ES): Mônica Cristhiane Lopes de 
Mello 
10h30 - Como atrair, conquistar e manter clientes (Sebrae-ES): Juliano Pavesi Peixoto 
19h30 – O impacto tributário na compra de mercadorias: Rafael Milfont 
Auditório Principal 
15h - Solenidade de Abertura 
18h - Palestra Magna - Espírito Santo - Investimentos: Desafios e Oportunidades – Durval Vieira de Freitas 
21.09.16 (quarta-feira) 
Auditório Ciclo do Conhecimento  
Palestra Técnica 
8h30 – Produtividade: caminhos para sua empresa ser mais eficiente e lucrativa (Sebrae-ES): Márcio José 
Rodrigues 
10h30 – Como controlar e reduzir perdas no varejo (Sebrae-ES): Ariane Aparecida Gonçalves Soares 
18h – Centrais de Negócios – Maturidade e Evolução Estratégica: Paulo Cesar Lopes  
19h30 – Aumentando suas vendas com criatividade (Sebrae-ES): Romário Mendes Vargas 
Auditório Principal 
15h – Painel Tributação: Dr. Bruno Pessanha Negris, Dr. Alexandre Fiorot, Julio Cesar Morosky, Rider Pontes, 
Waldês Calvi 
18h - Evento Feminino  - Todas as mulheres que habitam em você: Cláudia Alencar 
22.09.16 (quinta-feira) 
Auditório Ciclo do Conhecimento  
Palestra Técnica 
8h30 – Prevenção à Golpes e Fraudes em Supermercados: Angelita Garcia 
10h30 –Mídias Sociais: como geradoras de vendas para o varejo (IEL-ES): Tiago de Carvalho 
18h – Como engajar profissionais através de um Plano de Cargos e Salários Estratégico (IEL-ES): Roberta 
Kato Cristóvão  
19h30 – Conheça seus custos e despesas para formar o preço de venda (SEBRAE-ES): Luiz Antônio Monteiro 
Caetano 
Auditório Principal 
14h – Painel Fiscalização: O comércio varejista de alimentos e sua relação com os órgãos reguladores – 
Vigilância Sanitária, IPEM, Procon: Denize Izaita, Marizete de Oliveira, Paulo Renato Rodrigues, Willian 
Carone Junior e Flávio Constant Pires 
16h30: Painel Recursos Humanos: Os desafios da Gestão de Pessoas no Varejo: como contorná-los e 
manter uma equipe produtiva? Angelita Garcia, Fabiana Vieira e Marcos Ramos 
18h30: Palestra Magna – Excelência em Gestão no Varejo: Raimundo Godoy 
 

Serviço Super Feira Acaps Panshow 
Data: 20 a 22 de setembro de 2016 
Local: Carapina Centro de Eventos – Serra, Espírito Santo 
Empresa realizadora: Acaps 
Organização e comercialização: Acaps 
Telefones: 27 3324-3599 
E-mail: feira@acaps.org.br 
Mais informações: www.superfeiraacaps.com.br 
 

mailto:feira@acaps.org.br
http://www.superfeiraacaps.com.br/
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