
O Jornal da Associação Capixaba de Supermercados
Edição 009 | Out/Nov/Dez. 2017

Dia Nacional dos Supermercados 
é celebrado em Happy Hour

Banestes completa 80 anos e investe em 
tecnologia PÁG. 15

Reforma Trabalhista

Supermercadistas e fornecedores parceiros 
estiveram presentes no Happy Hour da Acaps

MOVIMENTO ACAPS

MERCADO

Encontros técnicos realizados pela Acaps, 
instruiram os supermercadistas quanto as 
mudanças na legislação.

Palestrante do evento, 
Luciano Pires fala 
sobre Liderança

PÁG. 7PÁG. 4

SUPER FEIRA
Super Feira 2018 é lançada e 
apresenta seu novo tema   PÁG. 8

ENTREVISTA
PÁG. 6
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Os supermercados irão movimentar em 2017 
mais de R$ 12 bilhões no Espírito Santo, o 
que torna o setor um importante player na 
economia capixaba.
Contudo, esta importância não se dá apenas 
pelo montante movimentado anualmente, 
mas também pelo volume de empregos que 
o setor oferece, pelos tributos que recolhe e 
por sua participação no desenvolvimento da 
indústria capixaba e de outros setores com os 
quais se relaciona.
Os supermercados foram um dos primeiros 
a sentir a recuperação da economia, sendo a 
eles que a população procura para ampliar 
suas compras, o que pode fazer em lojas 
que estão presentes em todos os municípios 
e distritos do Espírito Santo. No Estado – e 
no Brasil – mais de 95% da população se 
abastece nos supermercados.
Com presença física, variedade de produtos, 
lojas adequadas ao atendimento de seus 
clientes e integrado às suas comunidades, o 

Um participante ativo

João Tarcício Falqueto
Presidente da Acaps

segmento supermercadista, especificamente 
no caso do Espírito Santo, tem a tradição de 
investimento, não só em melhorias, mas na 
abertura de novas lojas. É uma rotina que tem 
se repetido ao longo dos anos e continuará 
a ocorrer em 2018, ano em que esperamos 
alcançar um faturamento ainda melhor. 
Em nossa análise de 2017, olhando todo o 
esforço e dedicação dos empresários e gestores 
que atuam no setor de supermercados, cabe-
nos somente AGRADECER a todos que, 
mesmo diante de momentos turbulentos 
e instáveis, mantiveram-se confiantes e 
seguiram em seus projetos e compromissos.
Os números registrados são otimistas e a 
aposta que fica para 2018 é de um cenário de 
evolução, onde mais uma vez honraremos 
nosso propósito em mantermo-nos como 
um segmento ativo e comprometido com o 
desenvolvimento do estado, os consumidores 
e a sociedade capixaba.
Um Feliz Natal e um próspero 2018 a todos! 
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22ª edição do Enfosuper reúne empresários em confraternização
Tradicional encontro varejista do estado, 
a 22ª edição do Enfosuper - Encontro de 
Fornecedores e Supermercados de São 
Mateus e Região Norte do Espírito Santo 
aconteceu no dia 25 de novembro, no 

Reforma trabalhista. Encontros 
esclarecem dúvidas sobre o tema
No dia 11 de novembro, entrou em vigor 
as novas regras trabalhistas no Brasil, 
aprovadas pelo Congresso e sancionadas 
pelo presidente Michel Temer em julho 
deste ano. As mudanças alteraram diversas 
normas previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), o que gerou 
dúvidas tanto aos empregados quanto aos 
empregadores.
Com o intuito de instruir o varejo 
supermercadista capixaba,  a Acaps 
realizou  ao longo do ano encontros 
técnicos sobre o assunto com a 
administradora com habilitação em 
Recursos Humanos, Rita Penzin.
Segundo a especialista, a ampliação da 
reforma aproxima o Brasil da realidade de 
países mais desenvolvidos e gera vantagens 
para os empregados e empregadores. 

“A nova legislação está mais simples e 
flexível sem retirar nenhum direito dos 
trabalhadores. A ampliação garante novas 
alternativas e oportunidades de emprego”, 
relatou a palestrante.
Penzin explicou aos participantes dos 
encontros quais os impactos da reforma 

ao varejo e comparou vários pontos 
legais, analisando como era a norma 
e como ficou após a alteração. Mais 
de 230 profissionais e empresários já 
participaram dos encontros da Acaps, e 
uma nova turma foi agendada para o dia 
07 de dezembro.

Clube Camurupim, em Guriri.  
Este ano, a confraternização contou com 
shows ao vivo, práticas de esporte como 
futebol e futevôlei e sorteio de brindes 
entre os presentes.

Apoiado pela Acaps e com o patrocínio 
de diversos fornecedores locais, o 
Enfosuper reuniu ao todo 150 pessoas 
entre empresários varejistas, gestores 
e colaboradores de supermercados, 
além dos parceiros da indústria, de 
representações e distribuidoras.
“Este encontro mostra a unidade do setor 
supermercadista do Norte do estado e 
nossa intenção em fortalecer ainda mais os 
laços com fornecedores e colaboradores, 
que são parceiros muito importantes do 
nosso negócio”. relatou Natan Beltrame, 
Proprietário do Super. Celeiro, diretor 
da Acaps e um dos organizadores do 
Enfosuper.
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eSocial e as mudanças 
na rotina das empresas
O eSocial é um projeto do Governo Federal 
que vai unificar o envio das informações 
trabalhistas das empresas em relação aos 
seus empregados, sócios e autônomos.
Por meio desse sistema, os empregadores 
passarão a comunicar ao Governo, de 
forma unificada, as informações relativas 
aos trabalhadores, como vínculos, 
contribuições previdenciárias, folha de 
pagamento, comunicações de acidente 
de trabalho, aviso prévio, escriturações 
fiscais e informações sobre o FGTS.
A obrigatoriedade de utilização do eSocial 
será em janeiro de 2018 para as empresas 

que faturaram acima de 78 milhões em 
2016, e julho de 2018 para as demais 
empresas.
Há menos de dois meses da implantação 
do eSocial, pesquisas apontam que 
as empresas ainda não estão de fato 
preparadas para atender ao sistema que 
trás consigo 44 eventos, 26 tabelas e um 
número infindável de informações.
Problemas de inconsistência cadastral, 
como divergências no nome, PIS ou CPF 
dos funcionários, compatibilidade do 
cargo com CBO, a falta de preenchimento 
de dados cadastrais como endereço, estado 

civil, escolaridade, etc. e a adequação do 
software de folha estão entre os problemas 
mais comuns durante o processo de 
preparação para implantação do eSocial.
Por todos esses motivos é fundamental 
o envolvimento da direção da empresa, 
gestores, tecnologia da informação e 
Recursos Humanos. 
Muitas vezes, o principal desafio está na 
mudança da cultura organizacional, uma 
vez que o eSocial trás novas formas de 
exigência e controle do fisco na rotina da 
empresa.

por Ariane Mendonça

O que muda na prática?
O eSocial vai gradativamente substituir o envio de diversas obrigações trabalhistas e previdenciárias e 
para que isso ocorra novas informações passarão a ser exigidas e sob diversos prazos dentro do mês.  As 
mudanças mais relevantes estão ligadas aos seguintes eventos:

Ariane é Pós -graduada 
em Direito e Processo do 
Trabalho, Consultora em 

Programação Neurolinguís-
tica, graduada em Recursos 

Humanos. Ministra diversos 
cursos e palestras na área 

trabalhista e previdenciária. 

Adimissão
Para admitir um novo funcionário a empresa 
deverá enviar o evento de admissão no máximo até 
o dia imediatamente anterior a data de admissão.

Cadastramento dos Trabalhadores
Funcionários com inconsistência cadastral no CPF 
ou no PIS não serão transmitidos ao ambiente 
do eSocial, ocasionando multa por empregado 
enviado fora do prazo.

Atestados de Saúde Ocupacional
Os ASO’s deverão ser enviados por meio de 
evento específico de “monitoramento da saúde 
do trabalhador” e deve estar de acordo com os 
parâmetros do PPRA.

Atestados, Afastamento e Alterações 
contratuais e cadastrais
Qualquer alteração cadastral ou contratual dos 
empregados deve ser transmitida dentro do mês e 
antes do envio do evento da folha de pagamento 
mensal.

Penalidades
O envio fora do prazo incorrerá em multa, sendo 
seu valor definido de acordo com a natureza do 
evento. Os valores podem variar de um salário 
mínimo a 3% do faturamento da empresa.

Saúde e Segurança do Trabalho
Existem tabelas específicas para cadastro dos 
ambientes de trabalho dos funcionários, sejam eles 
dentro da própria empresa ou na dependência de 
terceiros.
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Dia Nacional dos Supermercados é 
celebrado em Happy Hour da Acaps

A Acaps reuniu empresários, executivos 
e líderes de supermercado, juntamente 
com fornecedores parceiros, no dia 22 
de novembro, no Centro de Convenções 
de Vitória, em seu Happy Hour em 
comemoração ao Dia Nacional dos 
Supermercados.
Mais de 200 pessoas estiveram presentes 
para celebrar a data, comemorada 
oficialmente em 12 de novembro, quando, 
em 1968, foi instituída a Lei 7.208 que 
definiu e regulamentou a atividade 

supermercadista no país.
Na programação do evento, além de uma 
palestra especial sobre liderança com 
Luciano Pires, especialista em marketing 
e reconhecido escritor e cartunista, 
houve degustação de diversos produtos, 
a entrega do Troféu Estande de Ouro 
e o lançamento da Super Feira Acaps 
Panshow 2018.
O Presidente da Acaps, João Tarcício 
Falqueto, em sua fala de acolhida, enalteceu 
a força do setor no Espírito Santo e espera 

que, em 2018, as vendas sejam ainda mais 
prósperas. “Os supermercados capixabas 
movimentam, anualmente, mais de 
12 bilhões de reais e oferecem mais de 
115 mil empregos diretos e indiretos. 
Esperamos no próximo ano que as vendas 
sejam ampliadas, contribuindo de forma 
decisiva com a economia do Brasil e do 
Espírito Santo”, disse Falqueto.

Os supermercados 
capixabas movimentam 
anualmente mais de 
12 bilhões de 
reais e oferecem 
mais de 115 mil 
empregos

João Tarcício Falqueto
Presidente da Acaps
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Como liderar em um mundo tão acelerado
Em sua palestra “Liderança em tempos velozes e furiosos”, Luciano enfatizou as mudanças 
nas empresas em um cenário onde a geração de conteúdos e a busca por resultados 
imediatos regem o mercado. Cabe aos empresários compreenderem o seu negócio e as 
novas oportunidades para agregarem valor a empresa e assim obterem êxito. Confira a 
entrevista que o Seção Acaps realizou com o palestrante:

Como um líder pode desenvolver novas habili-
dades e atitudes com relação ao direcionamen-
to de sua equipe?

Quais são os principais desafios da liderança 
nos dias atuais?

É não ser engolida pelo foco nos resultados de 
curto prazo, é aprender a lidar com os níveis 
de transparência que a tecnologia trouxe ao 
mundo, é não dissociar do mundo profissional 
as carências e desafios da sociedade, é com-
preender aquilo que chamamos de “escala de 
impacto”. Qual é o impacto que sua liderança 
causa na sociedade, além de simplesmente dar 
lucro para a empresa?

No seu ponto de vista, as empresas brasileiras 
têm investido em inovação nos processos de 
gestão ou ainda há poucos avanços nesta área?

É preciso dividir essa pergunta em duas partes. 
Na primeira, mais fácil, que envolve a tecnologia 
da liderança, englobando desde técnicas até 
equipamentos e software, o investimento é 
brutal. Nunca tivemos tantas condições de 
ter acesso imediato a dados sobre as equipes, 
performance, clientes e mercado. Nisso o 
investimento é imenso e o resultado é fabuloso. A 
coisa pega é na outra parte, na comportamental. 
Continuamos com as mesmas deficiências de 
100 anos atrás. Na atitude, na visão de futuro, 
na definição de um propósito, na capacidade 
de enxergar valores intangíveis, na capacidade 
de correr risco e, especialmente, na capacidade 
de aprender com os erros e se reinventar. Aí o 
investimento é relativo e o resultado é sofrível.

Luciano foi, por 26 anos, 
executivo de marketing 
da Dana Corporstion.
Estudou na Universida-
de Mackenzie, FGV e 
Universidade de Michi-
gan nos EUA, além de 
formar-se examinador 
pelo Six Sigma Examiner 
Program da Dana Uni-
versity em Toledo- Ohio.

ENTREVISTA

REGISTROS

Daniel Paes - Ok Superatacado, João Falqueto, Jorge Zouain e 
Evandro Vieira - Super. Sto Antônio e Hélio Schneider.

O Presidente da Acaps, João Falqueto entre 
Luciano Pires e Hélio Schneider

Paulo Maestri - Super. Cricaré entre Igor 
Passamani e Edson Doná do Frisa

Vanderlei Martins - Comprador do Carone, Ma-
rinho do Cofril e Solimar Biazutti da Rede Show

Rubens da Mota, Supermercadista, e Roberto 
Tessinari, da Acaps

Sérgio da Costa, Diretor da Findes e João 
Falqueto

José Lino 
Sepulcri, entre 

Hélio Schneider 
e João Falqueto

Roberto Pimentel do Sicoob e 
Dailton Perim do Supermercado 
Perim

Leonardo de Castro - Presidente da Findes, José Lino - Presidente 
da Fecomércio, Paulo Meneguelli - Diretor do Sindipães e Antônio 
Camilo - Vice-Presidente do Ibef-ES.

João Falqueto, Luiz Dall Orto, sua esposa Lúcia 
Helena Dalvi e Fábio do Super. Canguru com o 
vereador da Serra, Estefano Andrade

Existe hoje um mundo de fontes independentes 
trabalhando com a temática da liderança. Não 
são escolas, organizações ou mestres tradicio-
nais, mas gente como eu, que a partir da expe-
riência própria, a vivência no campo coman-
dando equipes, está oferecendo textos, livros, 
cursos, podcasts e uma variedade de ideias que 
não se vê na média do mercado. Todos esses 
novos geradores de conteúdo podem ser encon-
trados na internet. Meu conselho é: conecte-se.  
Não se prenda aos estereótipos ou velhos mo-
delos. E quando achar algo legal, compartilhe! É 
preciso estar atento o tempo todo para as coisas 
que acontecem fora da sua empresa. Acelere, 
abra-se para o mundo e aprenda com quem tem 
experiência. Viu só? Se não fosse pela internet, 
essas recomendações serviriam perfeitamente 
em 1917...

Confira mais imagens do evento em www.acaps.org.br
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Super Feira 2018 é lançada e 
apresenta seu novo tema

A edição 2017 da Super Feira Acaps 
Panshow surpreendeu expositores pelo 
número de compradores em busca de 
oportunidades de negócios em curto 
prazo. A feira e convenção, que durou três 
dias, reuniu mais de 21 mil visitantes no 
Carapina Centro de Eventos, em Serra, 
e contou com mais de 200 empresas 
expositoras de pequeno, médio e grande 
porte.
Aproveitando a ótima repercussão do 
evento, que apresentou um volume 
de vendas de mais de 230 milhões, a 
Acaps lançou oficialmente, no dia 22 

Carro da promoção Acelerando Negócios é entregue à associado
Sorteado no último dia da Super Feira 
Acaps Panshow, o carro zero quilômetro 
da promoção Acelerando Negócios, que 
contou com o apoio da Star Two Sistemas, 
Vitoriawagen e Rede Gazeta, foi entregue 
no dia 06 de outubro ao associado da 
Acaps, Ricardo Rennó Saldanha Perim, 

de novembro, a Super Feira 2018 aos 
supermercadistas e fornecedores.
Confirmada para os dias 18, 19 e 20 de 
setembro de 2018, a 32ª edição da Super 
Feira virá com o tema “A Fórmula de 
Sucesso para o seu Negócio”, com o 
objetivo de discutir novas tendências e 
soluções para o setor varejista capixaba, 
propondo novos modelos de gestão e uma 
grande variedade de ações e possibilidades 
para a geração de negócios. 
“Escolhemos um tema que trará, inclusive 
de maneira lúdica e ilustrativa, todas 
as oportunidades que a Super Feira 

Expositores são 
homenageados com troféu

Símbolo do compromisso dos expositores 
com os visitantes da feira, o Troféu 
Estande de Ouro, direcionado aos que 
mais se destacaram na Super Feira, é uma 
forma de homenagear os fornecedores 
que cativaram compradores e varejistas 
oferecendo boas parcerias e atendimento 
de qualidade durante o evento.
Neste ano, a entrega ocorreu na ocasião 
da comemoração do Dia Nacional dos 
Supermercados, em 22 de novembro, e 
premiou 12 empresas, que receberam 
das mãos dos diretores da Acaps o troféu 
relativo à sua categoria.
Confira na página 09, as fotos dos 
premiados.

administrador e proprietário do Multishow 
de Marataízes.
Associado da entidade há 9 anos, Ricardo 
destaca que a oportunidade de poder 
ganhar um carro é um incentivo a mais 
para fechar negócios. “Estou expandindo 
minha loja e fiz a compra de alguns 
equipamentos. Estava esperançoso de levar 
o prêmio e estava presente no momento 
do sorteio. Fiquei muito feliz ao ganhar! 
Pretendo, na próxima edição, fechar ainda 
mais negócios”, comemorou.
A Acaps já confirmou que a promoção 
voltará em 2018 com novidades para 
estimular ainda mais vendas durante o 
evento!

proporciona aos expositores e varejistas, 
seja como alicerce para novos negócios 
ou como mobilizador de outros projetos 
e metas das empresas”, explica a gerente 
de markerting da Acaps, Jaqueline 
Bourguignon.

Da esquerda para a direita: Hélio Schneider, Superintendente 
da Acaps; o ganhador Ricardo Perim, Proprietário do Mul-
tishow Marataízes; João Falqueto, Presidente da Acaps e o Ge-
rente Financeiro da Volkswagen, Luiz Fabiano.
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Entregue por: Solimar Biazuti
Recebido por: Elizangela Pereira

Entregue por: Ricardo S. da Mota
Recebido por: Adriano L. Matias

Entregue por: João Carlos Devens
Recebido por: Juliana Rocha 
Bahiense e Douglas Bahiense

Entregue por: Jorge Zouain
Recebido por: Paulo Roberto Sales 
Junior e Givanildo Rembenski

Entregue por: Vanderlei Martins
Recebido por: Marinho Manzoli

Entregue por: Waldês Calvi
Recebido por: Franck Manjeli da 
Silva

Entregue por: Samuel D. Nagarol
Recebido por: Marcos Paulo Silva

Entregue por: Ilton Santos
Recebido por: Gerson Isidio 
Peterle

Entregue por: Dailton Perim
Recebido por: Edson Doná e Igor 
Alfredo Passamani

Entregue por: Ewerton D. Bobbio
Recebido por: Claudio Martins

Entregue por: Daniel José R. Paes
Recebido por: André Ferraz e 
Welesmar dos Santos

Entregue por: Luiz Carlos de Almeida, 
João Falqueto e Hélio Schneider
Recebido por: José Eugênio Vieira

Entregue por: Luiz Carlos de Almeida, 
João Falqueto e Hélio Schneider
Recebido por: Vladimir Rossi e Sérgio 
Rodrigues
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Treinamentos da Acaps instruem 
mais de 3.000 profissionais em 2017

Os eventos de capacitação e qualificação 
profissional organizados pela Acaps no 
ano de 2017 se destacaram na agenda 
de ações da entidade. Mais de 3.000 
profissionais foram atendidos nos cursos, 
palestras e workshops realizados pela 
Associação, número que dobrou em 
relação ao ano de 2016.
“Ampliamos as ofertas de treinamentos, 
principalmente de palestras técnicas, 
para garantir cada vez mais a qualificação 
do setor de supermercados. Empresas 
que investem em capacitação são 

mais produtivas e competitivas, e o 
setor tem se atentado a isso”, explica o 
diretor superintendente da Acaps, Hélio 
Hoffmann Schneider.
Para a Coordenadora do Núcleo de 
Capacitação da Acaps, Adriane Avide, o 
desenvolvimento do capital humano, seja 
de líderes ou liderados, é essencial para a 
eficiência de toda a organização. “Ao enviar 
seus colaboradores e gestores aos cursos 
e demais eventos voltados à qualificação, 
a empresa estimula um aprimoramento 
profissional mais constante, o que 

Em 2017, a Acaps ampliou 
o número de palestras e 
encontros técnicos com 
o intuito de capacitar mais 

profissionais.

Ao todo foram 3119 profissionais capacitados em 2017, um 
aumento de 98% em comparação ao ano anterior.

Formatos

Profissionais capacitados

RESULTADOS

estabelece um círculo virtuoso de 
melhorias, tanto nos processos quanto 
nos resultados do negócio”, constata.

Palestras e Encontros Técnicos

Cursos e Workshops

Palestras Comportamentais
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As dificuldades de uma 
boa parceria
Imposição de preços, determinação de 
regras contratuais, mix de produtos, 
preço de venda prédefinido,  diminuição 
das margens, exigências de exposição, 
dificuldade para troca de produtos, logística 
complicada e concentração de mercado.
Estes são, hoje, alguns dos problemas que 
o setor de supermercados enfrenta, no 
caso do Espírito Santo, decorrente do seu 
modelo de abastecimento, concentrado 
principalmente nos grandes fornecedores e 
indústrias de fora do Espírito Santo.
O que ocorre é que as grandes indústrias 
impõem seu modelo de comercialização 
que tem como consequência a perda da 
rentabilidade, comprimida pelos custos 
e pelas baixas margens do negócio. Neste 
panorama só quem ganha é a indústria, 
que por muitas vezes é uma multinacional 
que envia lucros para outros locais fora do 
estado e até outros países.
Estudos feitos pelo Instituto Jones dos 
Santos Neves, do Espírito Santo, mostra 
que o modelo de concentração apresentado 
acima é dominante no setor dos 
supermercados, deixando pouco espaço 
para a produção local, levando a compressão 
da produção industrial e gerando perda de 
emprego e renda. No final, são os próprios 
supermercados que perdem.

por Hélio Hoffmann Schneider

O contraponto a este cenário é inverter 
o modelo, dando prioridade à produção 
local. Apesar de estar longe de sua plena 
operação, dados da Federação da Indústria 
do Espírito Santo (Findes) apontam para 
o crescimento da indústria no estado, o 
que abre margem para a ampliação do 
mix de produtos oferecidos aos clientes e, 
ao mesmo tempo, cria alternativas mais 
rentáveis para a empresa. 
De acordo com estudiosos, as compras locais 
incrementam a economia, permitindo que 
fornecedores cresçam, o dinheiro circule, 
haja geração de empregos, de tributos e 
aumento de consumo interno. Este é um 
modelo testado – e aprovado – em várias 
partes do mundo e, no final, benéfico para 
os negócios e para o consumidor.
O que é necessário para que este novo 
cenário seja criado é, de parte do setor de 
supermercados, ampliar as compras locais 
e incentivar o consumo dos produtos da 
“terra”, através de campanhas promocionais 
e outras ações. Mas isso só será possível 
se a indústria local for competitiva 
nos produtos que oferece, com 
qualidade e preços competitivos, 
e os produzir em quantidades 
suficientes que dê para suportar o 
consumo.
Com esta combinação, teremos mais 
competição, mais variedade de produtos, 
logística mais favorável e o fim da 
dependência – e das imposições – de 
grandes fornecedores, devolvendo 
ao negócio a capacidade de gerenciar suas 
compras, de modo a oferecer o melhor ao 
nosso cliente do dia a dia.

Sincades comemora 
10 anos de história

O Sindicato do Comércio Atacadista e 
Distribuidor do Espírito Santo, Sincades, 
presidido por Idalberto Moro,  promoveu 
no dia 29 de novembro um encontro com 
lideranças locais em comemoração aos 10 
anos de sua criação e atuação no estado.
O evento, que foi realizado em Vitória, 
contou com a presença do economista e 
ex-Ministro da Fazenda, Pedro Malan, do 
cientista político e comentarista político, 
Gerson Camarotti, e do governador do 
Estado, Paulo Hartung.
No dia 07 de outubro, o Sindicato já 
havia reunido colaboradores de empresas 
associadas, representantes do sindicato 
e convidados, em um show com o cantor 
Diogo Nogueira para comemorar a data.

A história do 
Sincades teve 
início em 1997, 
quando a entidade 
foi criada por um 
pequeno grupo de 
empresários com o 
objetivo de promover o desenvolvimento 
do segmento no Estado.
Nesses 10 anos desde sua criação, os números 
do setor cresceram significativamente. 
Atualmente são mais de 600 empresas, 
com mais de 30 mil empregos e cerca de 
R$ 700 milhões arrecadados em ICMS. 

O Sindicato

OPINIÃO
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Publicada Portaria da rastreabilidade 
de frutas e hortaliças
No último 24 de novembro, em cerimônia 
com a presença do Governador do Espírito 
Santo, Paulo Hartung, foi assinada a nova 
Portaria que dispõe sobre a rastreabilidade 
de frutas e hortaliças frescas produzidas 
e/ou comercializadas no estado.
A assinatura ocorreu durante a 
TecnoAgro, evento realizado pela 
Rede Gazeta e voltado para pequenos, 
médios, grandes produtores, entidades 
fomentadoras e parceiras do agronegócio 
e suas tecnologias.
Nascida a partir do movimento do 
Ministério Público que visa combater 
o uso indevido dos agrotóxicos, a 
Portaria, elaborada pela Secretaria de 

Agricultura e pela Secretaria de Saúde 
estaduais, detalha os procedimentos para 
aplicação da rastreabilidade em toda a 
cadeia produtiva dos alimentos, desde a 
produção até o ponto de venda, estando os 
supermercados envolvidos no processo.
A Portaria Conjunta SEAG/SESA 
nº. 001-R foi publicada no Diário 

Oficial no dia 27 de novembro e a 
implantação da rastreabilidade     de     08  
produtospredefinidos no documento 
deverá ocorrer em até 180 dias. A Acaps 
produzirá informativos e cartilhas 
orientativas aos seus associados para 
o correto cumprimento das novas 
obrigações.

Fórum estadual de combate aos 
agrotóxicos cria comissões temáticas
A segunda reunião do Fórum Espírito-Santense de Combate 
aos Impactos do Uso de Agrotóxicos e Transgênicos - 
FESCIAT, coordenado pelo Ministério Público, através do 
Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do 
Consumidor (CADC) e do Centro de Apoio Operacional de 
Defesa do Meio Ambiente (CAOA), que aconteceu no dia 14 de 
novembro e reuniu integrantes de diversas entidades e órgãos 
públicos, determinou a criação de 03 Comissões Temáticas 
que irão promover as discussões e o aprofundamento dos 
assuntos relacionados aos objetivos do Fórum.
A Acaps, o Incaper, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de 
Agricultura, dentre outros órgãos, estão na composição 
da Comissão “Alimento Seguro”, que atuará na análise da 
influência de agrotóxicos e transgênicos na qualidade dos 
alimentos. A primeira reunião da Comissão acontecerá ainda 
neste ano e, em fevereiro de 2018, a Comissão deve apresentar 
ao FESCIAT os trabalhos produzidos.
As Comissões “Regulação” e de “Impactos – Saúde e Meio 
Ambiente”, também deverão apresentar seus projetos e ações 
na próxima reunião do Fórum.

Nota Fiscal Eletrônica ao consumidor 
será obrigatória a partir de 2018

A partir do dia 1º de janeiro 
do próximo ano, os lojistas 
capixabas devem ficar atentos 
aos prazos para adesão à 
Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e) no Espírito 
Santo.
Até a data prevista, todos os 

estabelecimentos varejistas 
devem ter aderido a emissão 
eletrônica, podendo as 
empresas emitir nota fiscal pelo 
ECF somente até o final de 2018 
ou até que se esgote a memória 
do equipamento.
Para aderir ao novo modelo 
de nota fiscal o contribuinte 
deve acessar o site da Secretaria 
da Fazenda, usando o CPF 
e senha cadastrados para 
acesso à Agência Virtual e 
preencher o formulário de 
credenciamento em produção. 
Já os consumidores podem 
consultar a validade do Danfe/
NFC-e recebido no site da 
Sefaz.

Foto: Leonardo Duarte / Secom-ES
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Inclusão social. 
Carrinhos adaptados 
para cadeirantes

Publicada no Diário Oficial do Espírito 
Santo, a Lei 10.714/2017, de autoria 
da deputada Luzia Toledo (PMDB), 
decretou a inclusão de carrinhos de 
compras nos supermercados para 
atender às necessidades dos cadeirantes 
e com assento infantil para crianças com 
deficiência ou mobilidade reduzida.
Segundo a lei, os hipermercados, 
supermercados e estabelecimentos 

similares terão um prazo de 180 dias, 
que vencerá em 27 de janeiro de 2018, 
para adaptar 1% da frota total de seus 
carrinhos aos cadeirantes e outros 1% 
com cadeiras infantis adaptadas.
Após a data limite, os mercados que 
estiverem irregulares serão notificados 
por escrito, e caso a infração persista, 
será aplicada multa aos infratores. 

Lei Federal. Obrigatória 
higienização de cestas e 

carrinhos

Carrinhos e cestinhas de supermercado 
ou de outros estabelecimentos, e 
demais equipamentos utilizados 
por consumidores, terão que ser 
higienizados pelas empresas.
É o que determina a Lei 13.486/2017, 
que entrou em vigor no dia 04 de 
outubro alterando o artigo 8º da seção 
“Da Proteção à Saúde e Segurança” do 
Código de Defesa do Consumidor.
Além da higienização dos equipamentos 
e utensílios utilizados no fornecimento 
de produtos ou serviços, ou colocados 
à disposição do consumidor, será 
necessário, ainda, informar de 
maneira visível sobre possível risco de 
contaminação.
O projeto foi motivado por 
pesquisa segundo a qual carrinhos 
de supermercado e mouses de 
computadores são os objetos fornecidos 
a clientes mais contaminados por 
bactérias.

Convenção Coletiva autoriza o trabalho em 
supermercados em domingos específicos

A nova Convenção Coletiva que rege o trabalho dos comerciários no Espírito Santo, 
firmada entre a Federação do Comércio e o Sindicomerciários, iniciou sua vigência no 
dia 1º de novembro de 2017.
Além do reajuste salarial e outras definições, a Convenção renovou a cláusula da 
proibição do trabalho nos supermercados capixabas aos domingos, com a exceção de 
algumas datas, conforme tabela abaixo:

Supermercados do estado do Espírito Santo terão 
um prazo de 180 dias para se adequarem

*O horário de funcionamento das lojas nos referidos domingos deverá ser das 08 às 18 horas e, nos centros 
comerciais, das 09 às 20 horas, podendo ser realizadas escalas de trabalho de até 1h30 após o fechamento.
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Projeção é de vendas estáveis no final 
do ano
Os empresários do setor supermercadista 
projetam crescimento nominal de 
8,34% nas vendas de final de ano, de 
acordo com a Pesquisa Natal 2017, da 
Associação Brasileira de Supermercados 
(ABRAS), realizada pelo Departamento 
de Economia da entidade nacional. 

EXTRABOM O Extrabom inaugurou sua nova loja no dia 19 de se-
tembro, no bairro Cruzeiro do Sul, Cariacica. 
Localizada ao lado do Terminal de Campo Grande, o 
supermercado possui uma área de 1800m², 14 caixas 
e diversas seções, como: Mercearia, frios e laticínios, 
congelados, diet e light, bebidas, padaria, açougue, 
sorvetes, entre outros.

OBA SUPERATACADO Atuando no atacado e no varejo capixaba a 4 anos, o 
Oba Superatacado inaugurou no dia 22 de novembro 
a sua primeira loja no município da Serra. Localiza-
do na Rodovia ES 010, em Jardim Limoeiro, o em-
preendimento tem 3500m² em área de vendas e 23 
check-outs. Estima-se que foram gerados cerca de 
700 empregos diretos e indiretos.

CENTRAL DE COMPRAS-TRARBACH No dia 28 de setembro, a rede Central de Compras – 
Trarbach inaugurou a sua loja no Centro de 
Domingos Martins. No total são 1000m2 de loja, di-
vididos em 16 seções: açougue, limpeza, higiene pes-
soal, massas, sobremesas, hortifrúti, padaria, lancho-
nete, adega, bebidas, cereais entre outros. 

OK SUPERATACADO

A empresa Arlon Group anunciou a aquisição 
de 35% da rede OK Superatacado e irá abrir em 
2018, três novas lojas no estado, uma em Aribiri, 
outra em Jardim Camburi e uma terceira sem lo-
cal definido. Com isso, a empresa passará a con-
tar com nove lojas e um hipermercado.
Os empreendimentos vão gerar cerca de 700 a 
800 vagas de emprego. 

Setor supermercadista acumula 
alta de 0,90% nas vendas

As vendas do setor supermercadista 
acumularam alta de 0,90% de janeiro a 
outubro, em relação ao mesmo período 
de 2016, de acordo com a Abras.
O otimismo dos empresários do 
autosserviço se manteve estável quanto 
ao cenário macroeconômico, de 
acordo  com o Índice de  Confiança do 
Supermercadista, elaborado em parceria 
com a GfK. O resultado apresentado na 
última pesquisa, realizada em agosto, 
apontava 51,7 pontos (numa escala de 0 a 
100), e no mês de outubro, registrou 51,8 
pontos.

Mesmo com perspectivas positivas, a 
maioria dos empresários mantém cautela 
em relação às suas encomendas. Em 2017, 
54% dos supermercadistas entrevistados 
na pesquisa projetam estabilidade nas 
compras junto às indústrias/fornecedores, 
e 24% estão mais otimistas, e acreditam 

em vendas superiores em relação a 2016. 
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Banco do Estado do Espírito Santo 
completa 80 anos
Única instituição bancária com agências 
em todos os municípios capixabas, 
o Banestes completa, em 2017, 80 
anos de história e participação no  
desenvolvimento do Espírito Santo. 
Presente em todas as áreas e setores 
capixabas, o banco possui um 
relacionamento ativo com mais de 1,1 
milhão de pessoas e empresas, sempre 
atento às melhorias de seus produtos e 
serviços para melhor atender aos seus 
clientes.
Recentemente, a instituição foi incluída na 
lista das maiores e melhores instituições 
bancárias do Brasil, de acordo com 
levantamentos publicados em veículos 
especializados.

No dia 27 de novembro foi comemorado o cinquentenário 
do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), 
durante uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado, 
coordenada pelos deputados Janete de Sá e Dary Pagung.
Na ocasião, aconteceu a entrega de placas e certificados com 
menções honrosas a diversas personalidades, entre eles o 
empresário Oswaldo Perim do Supermercados Perim de 
Cachoeiro de Itapemirim, que contribuíram para que o Bandes 
cumprisse o seu papel de promover o desenvolvimento sustentável 
capixaba por meio de soluções de financiamento para micro, 
pequenas, médias e grandes empresas do campo e da cidade.
Importante para a diversificação da economia capixaba, o banco 
é um dos principais órgãos de desenvolvimento do Espírito Santo 
e está trabalhando para modernizar seus fluxos de operações, 
remodelar seu website e lançar um aplicativo que ajudará os 
atuais e futuros clientes.

Só no primeiro semestre deste ano, 
foram injetados na área de tecnologia do 
Banestes R$ 15,50 milhões.

BANDES – 50 ANOS

No mês de outubro, foram lançadas 
novas versões do aplicativo Banestes e do 
Internet Banking, tornando-os mais fáceis 
de navegar e usar. Uma das principais 
novidades é a chegada do BToken, 
gerador de códigos de segurança usados 
para validar as transações realizadas.
Outra novidade é a criação de um 
aplicativo móvel do Banestes Seguros, 
destinado para clientes e corretores. O 
banco ainda promete entregar até o final 

A instituição bancária tem agências em todos os 78 municípios ca-
pixabas e possui , ao todo, 784 pontos de atendimento. Atualmen-
te, o banco possui relacionamento ativo com mais de 1,1 milhão de 
clientes, entre pessoas e empresas.

Investimentos em tecnologia

do ano a capacidade do cliente tomar 
crédito pelo aplicativo ou no site.

Aroldo N. Silva Filho, 
Presidente do Bandes; 
Lino Sepulcri, Presidente 
da Fecomercio e os 
deputados Janete de Sá e 
Dary Pagung

Aroldo Natal Silva Filho, Presidente do 
Bandes; Osvaldo Perim do Super. Perim; 
Deputada Janete de Sá e o Deputado 
Dary Pagung

Michel Sarkis, Presidente 
do Banestes; a deputada 
Janete de Sá e Aroldo N. 
Silva Filho, Presidente do 
Bandes

Aroldo N. Silva Filho, 
Presidente do Bandes; 
José Eugênio, Diretor 
Superintendente do 
Sebrae - ES e os 
deputados Janete de Sá e 
Dary Pagung



16


