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A ACAPS – Associação Capixaba de Supermercados é uma  
entidade sem fins lucrativos, fundada em 1972 com o 
objetivo de atender às necessidades do setor 
supermercadista e representar a classe perante o 
mercado, governo e sociedade.
Consolidou-se como uma organização representativa de 
respeito em âmbito nacional e uma referência no estado 
a partir do profissionalismo e competência com que 
desenvolveu suas interações e projetos ao longo de sua 
trajetória.
Toda a credibilidade conquistada nos mais de 40 anos de 
atuação é fruto da união dos seus associados e também 
das diversas Diretorias que passaram pela Associação, 
trazendo inovações e gerando desenvolvimento para o 
setor.
Conheça neste material um pouco do trabalho da ACAPS 
e venha fazer parte dessa união. Você e sua empresa só 
têm a ganhar.

DESDE 1972, UMA TRAJETÓRIA
DE CONQUISTAS PARA O

VAREJO CAPIXABA.

• Manutenção de um relacionamento direto com 
órgãos reguladores: Procons; Vigilâncias Sanitá-
rias; Inmetro-Ipem; Ministério Público; Poder 
Legislativo Municipal, Estadual e Federal.
• Produção e envio de pareceres técnicos, pedi
dos de isenção fiscal e esclarecimentos tributá
rios à Fazenda e outros órgãos públicos.
• Participação ativa no GT-FAZ, Grupo de Traba
lho e Estudos Fiscais organizado pela Fecomércio 
e com ação direta na Secretaria da Fazenda.
• Ações judiciais coletivas contra legislações e 
normativas que impactam negativamente no 
setor e no mercado.
• Assembleias e encontros técnicos para debater 
os temas relevantes e atuais que norteiam o 
setor.
• Representação física nas ações da Abras – Asso
ciação Brasileira de Supermercados junto ao 
Governo Federal (Ministérios e autarquias).

O que buscamos?
Defender os interesses do setor de supermercados no Espíri-
to Santo, contribuindo para o seu desenvolvimento e para a 
melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à sociedade 
capixaba.

Como buscamos?
Sempre atenta às demandas que afetam direta e indiretamente 
o negócio supermercadista, a ACAPS desenvolve diversos 
projetos e eventos para a qualificação e desenvolvimento das 
empresas e de seus profissionais e mobiliza movimentos junto 
ao Poder Público e Privado, através de sua rede de relaciona-
mentos, para que o setor seja ouvido e atendido em suas 
reivindicações.

Alguns Movimentos da Acaps:
• Interações nas negociações de acordos coletivos com Sindica-

• Apoio em negociações com fornecedores para formação de 
parcerias comerciais coletivas.

CONHEÇA A ACAPS E SUA
ATUAÇÃO NO MERCADO.
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COMUNICAÇÃO EFICIENTE PARA
PROMOVER DESENVOLVIMENTO.
A Acaps mantém com seu associado um ativo canal de comunica-
ção, transmitindo, diariamente, informações úteis para a gestão do 
negócio.

Jornal Seção Acaps – Publicação periódica com informações diver-
sas, novidades do mercado e panorama dos movimentos da Acaps 
em favor do setor supermercadista.

Mercado em Foco – Informativo publicitário virtual com notícias 
atualizadas sobre o mercado e ações da Acaps.

-Super Notícias – Principal informativo da Acaps enviado virtualmen
te e que contém novas leis, regras, esclarecimentos e novidades 
pertinentes.

Redes sociais – Informações diárias das ações da Acaps e do setor, 
utilidade pública e registro de eventos.
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SERVIÇOS PARA COLOCAR OS
ASSOCIADOS EM VANTAGEM.

ASSESSORIA
EMPRESARIAL

NÚCLEO DE
CAPACITAÇÃO

SITE
ACAPS

Os associados contam com equipes de profissionais preparados para esclarecer 
dúvidas e dar informações relevantes sobre procedimentos administrativos e 
operacionais. Temas legais podem ser esclarecidos junto aos advogados e consul-
tores da Acaps. Além disso, internamente, a equipe de colaboradores e a Superin-
tendência da associação estão sempre atualizados para prestar informações 
precisas aos afiliados.

REVISTA
SUPER ILHA
Publicação oficial e periódica da Acaps que traz as principais notícias do setor e ações 
da entidade, matérias orientativas sobre assuntos técnicos diversos, legislações, 
novidades tecnológicas e na área de gestão empresarial, entrevistas e panoramas da 
economia e mercado. A revista também é um veículo publicitário em que as empre-
sas podem divulgar seus produtos, marcas, ações, eventos e outros destaques. 

Treinamentos diversos (cursos, palestras, workshops, fóruns), de curta e média 
duração, voltados para a capacitação técnica e intelectual dos profissionais e ges-
tores dos supermercados, e também para fornecedores e prestadores de servi-
ços para varejo. 

No portal www.acaps.org.br, o visitante encontra notícias diversas; novidades 
legais e tributárias; registros de ações e eventos do setor; treinamentos; utilidade 
pública; listagem de fornecedores; currículos; publicidade. Na área restrita do site, 
os associados podem acessar materiais orientativos, tabelas de alíquotas, acordos 
setoriais, informativos Super Notícias, dentre outros documentos.

Instituições
Financeiras

Educação Qualificação
Profissional

Planos
Odontológicos

Medicina
do Trabalho

Serviços
terceirizados

Planos de
Saúde

CONVÊNIOS EXCLUSIVOS
EM DIVERSAS ÁREAS.

Super RH Acaps - Banco virtual de currículos onde os associados tem a exclusividade de selecio-
nar candidatos com o perfil ideal para sua empresa, utilizando filtros dinâmicos para a escolha.



GRANDES EVENTOS E
VERDADEIRAS VITRINES PARA O SETOR.

SUPER FEIRA ACAPS PANSHOW

A Super Feira Acaps Panshow é o principal evento de negócios 
do setor varejista capixaba. O evento engloba uma mostra de 
fornecedores de excelente nível, rodadas de negócios, inúme

-ras oportunidades comerciais, palestras magnas com temas de 
relevância ministradas por profissionais conceituados de 
renome nacional e internacional, e o Ciclo do Conhecimento, 

com palestras técnicas, workshops e mesas redondas.

ENCONTRO ENFOSUPER

Encontro regional que reúne, durante dois dias, fornecedores, 
colaboradores, gerentes e encarregados de supermercados e 
de outros segmentos comerciais. Além da tradicional palestra 
de abertura, momentos de diversão fazem parte da confrater-

-

nização que a cada ano supera suas expectativas e reúne um 
público cada vez maior.

DIA NACIONAL DOS SUPERMERCADOS

O Dia Nacional dos Supermercados é celebra
do pela Acaps com um Happy Hour descon
traído onde os supermercadistas, seus gesto
res, fornecedores e parceiros festejam esta 
importante data para o setor, oficialmente 

comemorada em 12 de Novembro.

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO

Um evento consagrado que reúne supermer
cadistas, fornecedores, membros do gover
no, imprensa e formadores de opinião, 
proporcionando um grande momento de 
união do setor, brindando o sucesso de mais 
um ano e homenageando destaques empre

sariais e parceiros.

E
V

E
N

T
O

S



SEJA UM
ASSOCIADO
E TENHA
TODAS ESSAS
VANTAGENS.

OPORTUNIDADE QUALIFICAÇÃO

RELACIONAMENTOASSESSORIA

Sim. Os associados pagam uma mensalidade cor-
respondente ao porte de sua empresa e todo o 
recurso captado é revertido para ampliação, 
manutenção e inserção de novos serviços, produ-
tos e benefícios aos associados.

HÁ ALGUMA CONTRIBUIÇÃO 
ASSOCIATIVA?

Participando do grupo de associados da Acaps, 
sua empresa passará a ter acesso a todos os bene-
fícios oferecidos pela entidade: treinamentos, par-
ticipação em reuniões e eventos do setor, aquisi-
ção de descontos por meio de convênios e parce-
rias diversas, assessorias jurídicas e tributárias, 
apoio na gestão do negócio, acesso à informações 
exclusivas e imediatas e representatividade junto 
aos órgãos  governamentais e entidades.    

QUAIS OS BENEFÍCIOS DOS 
ASSOCIADOS DA ACAPS? 

Supermercados e estabelecimentos afins, como 
atacarejos, mercearias, hortifrútis, açougues, inde-
pendente do porte. Atacados, indústrias, empre-
sas fornecedoras de produtos e serviços direciona-
dos ao setor supermercadista também podem se 
filiar. 

QUEM PODE SER SÓCIO 
DA ACAPS? 

$
Opção 1: Preencha e envie o Formulário de Adesão 
disponível no site www.acaps.org.br, no menu Benefí-
cios, seguindo as orientações do próprio documento.
Opção 2: Entre em contato pelo telefone 27 3324-
-3599 ou e-mail acaps@acaps.org.br e solicite o For-
mulário de Adesão.
Em ambas opções, você receberá de um dos aten-
dentes da Acaps as informações sobre valor da 
mensalidade e outros detalhes.

QUAIS OS PROCEDIMENTOS 
PARA FILIAÇÃO?
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R. Misael Pedreira da Silva, 138 - Ed. Casa do Comércio,

www.acaps.org.br |  27 3324.3599 

salas 401 a 408 - Santa Lúcia, Vitória. CEP: 29.056-230


