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O papel do empresário como líder
O dono do negócio tem um importante papel como 
líder, direcionando as atividades hoje, mas com o 
olhar para a sustentabilidade e o futuro. Ele deve 
participar do dia a dia da empresa e incentivar as 
equipes para que todos – sem exceção – estejam 
alinhados aos objetivos e desafios e deem o máximo 
do seu potencial para que os resultados sejam 
atingidos. No setor supermercadista, quando isso 
acontece, fica evidente a satisfação de todos os 
atores envolvidos, de funcionários a fornecedores e 
parceiros, chegando até o consumidor final. 
Muito desse resultado está relacionado com a forma 
de comunicar e se fazer entender, demonstrando 
estar comprometido em motivar cada um a 
desempenhar o seu papel. Não há mais dúvidas de 
que a figura do líder que se limita a delegar tarefas 
faz parte do passado. O perfil necessário é o do 
líder agregador e que motiva a equipe a ser melhor. 
É aquele que desafia, influencia e inspira.
Diante do cenário atual, exercer a liderança 
passa também por oferecer aos funcionários a 
oportunidade de crescimento profissional, o que é 
possível por meio da capacitação. Nesse sentido, 
os associados contam com o apoio da ACAPS, 
que proporciona, ao longo do ano, um extenso 
calendário de cursos, palestras, workshops e 
oficinas para atualização dos profissionais do setor.
O Encontro de Compradores da ACAPS, que este 
ano estará em sua terceira edição, é um exemplo. O 
evento será realizado no próximo dia 7 de agosto, 
no Cerimonial Itamaraty Hall, em Vitória, e é uma 
ação exclusiva para os associados da entidade.
A palestra do encontro será ministrada por Marcelo 

Ortega, especialista em Marketing e Vendas que 
dividirá com os participantes toda a sua expertise 
no assunto. Ele falará sobre “Comunicação na 
Negociação – Criando Valor para o Cliente”. Será 
um momento especial, totalmente voltado para as 
equipes comerciais dos supermercados.
Já a Feira Super Acaps, que acontece de 17 a 19 
de setembro, vem reforçar o quanto a atualização 
é prioridade em nossa entidade. Neste ano, 
inclusive, dará atenção especial à área operacional 
dos supermercados, com a criação de um espaço 
exclusivo para realização de oficinas técnicas. 
Um dos destaques será o workshop de cortes de 
carnes com o consultor Marcelo Bolinha, que é uma 
referência na área a nível nacional. Os açougueiros 
e assistentes de açougue vão aprender cortes 
inovadores, indo além da forma tradicional de 
comercialização dos produtos. 
Fora da feira, a programação de cursos envolve 
também treinamentos sobre gestão de loja. Nos 
encontros, os participantes são apresentados a 
ferramentas de gestão que irão apoiar a rotina 
diária de gerentes de loja e encarregados de seção, 
resultando em uma maior eficiência das atividades.
Há ainda a capacitação para açougueiros, que 
tem instruído centenas de profissionais dos 
supermercados da Grande Vitória e do interior do 
Estado. A programação é marcada por oferta de 
aula prática sobre cortes, e inclui ensinamentos 
teóricos relacionados às características da carne, 
às normas sanitárias e aos cuidados necessários na 
manipulação do produto. 
Recentemente, um grupo de 45 pessoas recebeu um 
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treinamento sobre boas práticas em segurança 
de alimentos, com o objetivo de mobilizar as 
empresas a cumprirem os padrões e os processos 
exigidos e, dessa forma, garantirem a segurança 
dos itens comercializados no estabelecimento.
A atuação da ACAPS não faria sentido sem 
promover capacitação. É primordial, como 
entidade representativa e focada no apoio ao 
desenvolvimento dos supermercados, ofertar 
oportunidades de atualização, qualificação e 
acesso a novas estratégias para garantir operação 
e gestão mais eficazes.
Para programar a participação das equipes e 
inscrever os funcionários nos cursos oferecidos 
pela entidade, o supermercadista associado pode 
acessar constantemente o site www.acaps.org.
br, que reúne informações atualizadas sobre os 
treinamentos disponíveis.
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noVoS ASSoCIAdoS

A.M. SAntoS CoM. de AliMentoS eireli

Auto Serviço roSSi ltdA. - epp

CoMl. deje ltdA (F 02)

CoMl. deje ltdA (F 03)

CoMl. Kruger ltdA epp

CoMl. niCKel ltdA Me

extrA reAl SuperMerCAdo ltdA epp

gilMAr lAMpier Me

jlC utilinAC utilidAdeS do lAr ltdA - Me

l Z SilvA SuperMerCAdoS

pedro CoMérCio goronSio epp

Super. de nAdAi ltdA

Super. populAr ltdA - epp

top gourMet eireli - epp

vilA SuperMerCAdoS eireli

Multi Show expreSS

Super. roSSi

Multi Show - SAntA tereSA - AlvorAdA

Multi Show - SAntA tereSA - doiS pinheiroS

CoMl. Kruger

CoMl. niCKel

extrA reAl SuperMerCAdo

MerCeAriA gilMAr

utilinAC CoM. de utilidAdeS

l Z SilvA SuperMerCAdoS

Multi Show - São roque

Super. de nAdAi

rede SMArt - Super. populAr - BArAto heiM!

top gourMet

Multi Show - MorAdA dA BArrA

CAriACiCA

São roque do CAnAã

SAntA tereSA

SAntA tereSA

SAntA leopoldinA

doMingoS MArtinS

ColAtinA

doMingoS MArtinS

vitóriA

ArACruZ

São roque do CAnAã

São gABriel dA pAlhA

SAntA tereSA

CAChoeiro de itApeMiriM

vilA velhA

rAZÃO SOCIAL NOMe FANtASIA MUNICÍPIO

17 NOVOS ASSOCIADOS NO PerÍODO De 01/04/19 A 21/06/19

Big Super. de Alegre ltdA epp Big ConrAdo de Alegre Alegre

rogeliA Bull SChroeder Me Super. SChroeder SAntA MAriA de jetiBá

JURÍdICo RESPondE
PoSSo lIMItAR A QUAntIdAdE dE UnIdAdES QUE UM ClIEntE PodE CoMPRAR dE UM dEtERMInAdo PRodUto?

A limitação quantitativa na 
venda de produtos tem sido 
observada como prática trivial em 
supermercados, mercearias, padarias 
e estabelecimentos afins, que se 
utilizam desta “técnica” para melhorar 
a atratividade de suas promoções, 
aumentar a venda dos produtos e 
alcançar novos consumidores.
No entanto, a prática (como exemplo, 
uma vantajosa promoção de bebidas 
alcóolicas que permite ao consumidor 
somente a compra de poucas unidades) 
é considerada prática abusiva pelo 
Código de Defesa do Consumidor, 
além de ilícita, sendo compreendida 
como “(...) comportamento, tanto na 
esfera contratual quanto à margem 
dela, que abusa da boa-fé ou situação 

de inferioridade econômica ou técnica 
do consumidor”. (EFING, 2004. p. 
197).
As disposições do Código de Defesa 
do Consumidor, em seu art. 39, vedam 
a imposição de limite quantitativo, com 
exceção dos casos onde se evidencia a 
justa causa, assim como em desastres 
naturais e demais fatores irresistíveis 
e externos que possam desequilibrar 
a sociedade; não sendo admitida a sua 
alegação como critério exclusivamente 
de marketing ou “chamariz” comercial, 
vinculada à estratégica captação 
do maior número de clientes ao 
estabelecimento em que se apresenta 
a oferta especial ou promocional, para 
fins de venda de outros itens e bens ali 
expostos.

Desta forma, é importante destacar, 
mais uma vez, que este tipo de conduta 
é tida como prejudicial ao consumidor 
e, também, aos supermercados e afins, 
visto que ao praticarem a limitação 
quantitativa de produtos sem a justa 
causa incorrem nas disposições do 
Decreto Federal n° 2.181, de 1997, em 
seu art. 12, inciso I – como infração; 
podendo ainda, caracterizar-se na 
recusa da venda de produtos a quem 
se disponibiliza a comprá-los, postura 
esta, tipificada como crime contra as 
relações de consumo, conforme se 
verifica no inciso VI do art. 7º da Lei 
8.137/90.

Fiorot Advogados Associados 
(Assessoria Jurídica da ACAPS)

Mediante consultas recebidas 
pela ACAPS, a assessoria 
tributária da entidade preparou 
alguns esclarecimentos 
em relação ao tratamento 
tributário a ser dado pelo 
supermercadista nas aquisições 
de produtos junto a atacadistas 
capixabas, que têm destacado 
e cobrado o ICMS de forma 
integral (sem redução de base 

Destaque integral de ICMS por atacadista 
capixaba

notÍCIAS tRIBUtÁRIAS

de cálculo do art. 534-Z-Z-A 
do RICMS) em operações com 
CST 000 (produto tributado 
integralmente). 
A assessoria esclareceu, 
em informativo enviado aos 
associados, que é entendimento 
pacífico da SEFAZ que o 
estabelecimento atacadista 
não tem a opção de fazer ou 
não a referida redução de base 

cálculo, sendo tal providência 
uma imposição. Da mesma 
forma, entende o Fisco que o 
supermercadista adquirente 
não pode se creditar de 
ICMS maior do que os 7% 
efetivamente devidos pelo 
atacadista capixaba, mesmo 
que ele não tenha se utilizado 
da redução da base de cálculo 
do imposto.
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Durante o inverno, a região é uma das mais procuradas pelos turistas que querem aproveitar o clima 
agradável, belezas naturais e festivais que acontecem nas cidades durante a estação.

regiões das Montanhas e dos Imigrantes 
movimentam turismo capixaba no inverno

Procuradas por turistas 
no inverno, as Montanhas 
Capixabas e a Região dos 
Imigrantes se destacam pelas 
belezas naturais, pelo clima 
agradável e pelos festivais que 
acontecem nas cidades no 
período. Com forte influência 
europeia devido a chegada dos 

imigrantes alemães, italianos, 
austríacos, pomeranos e 
poloneses, no século XIX, são 
locais que receberam uma 
nova configuração geográfica 
e preservam até hoje suas 
tradições.
Em 40 minutos é possível 
sair de Vitória, capital do 

Acaps Itinerante chega à 
região serrana do estado

Espírito Santo, para apreciar 
a culinária típica e beber um 
bom vinho. Para aqueles que 
possuem espírito aventureiro, 
as regiões também oferecem 
várias opções para a prática de 
esportes radicais.

Pedra Azul, em Domingos Martins, possui um dos 3 melhores climas do mundo e é a segunda maior cobertura 
da Mata Atlântica do país.

Foto: Yuri Barichivivh | Acervo da SETUR - ES

lEGEndA

Municípios atualizados* pelo projeto 
ACAPS Itinerante

*Período: janeiro/2018 a maio/2019

Regiões das Montanhas e dos 
Imigrantes

Municípios: Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo, Conceição do 
Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, 
Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

REGIão dAS MontAnhAS CAPIXABAS

As cidades de Afonso Cláudio, Domingos Martins e Castelo são pontos 
turísticos importantes com cachoeiras, montanhas e rios que facilitam a 
prática de esportes como o voo livre de parapente em rampas naturais, 
esportes náuticos, trilhas e montanhismo.

Foto: Yuri Barichivivh | Acervo da SETUR - ES

Municípios: Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Santa 
Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e São Roque do 
Canaã.

REGIão doS IMIGRAntES

Foto: Tadeu Bionconi

Entre os meses de abril e maio, a ACAPS esteve na 
região serrana do Espírito Santo com o projeto ACAPS 
Itinerante, visitando lojas supermercadistas e atualizando 
dados e informações do setor.
A pesquisa detectou a existência de 172 supermercados 
instalados em 13 municípios. O aumento de 
estabelecimentos foi de 16,2% em relação a 2012, ano da 
última pesquisa. Quanto aos empregos na região, o setor 
tem o registro de 2.219 trabalhadores diretos, 48,5% a 
mais que em 2012.
Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins são 
os municípios de destaque da região. Juntos, eles 
computam 60 lojas, relativas a 56 diferentes empresas 
supermercadistas que geram 686 postos de trabalho 
diretos.

A influência europeia é uma caractéristica muito forte na arquitetura, 
gastronomia e até mesmo na língua dos habitantes da região.

Casa do Imigrante, Santa Teresa

Rogério, Rodrigo e Renato do Show de 
Compras Pedra Azul receberam a visita da 
ACAPS em sua loja.
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Acaps organiza nova edição do 
encontro de Compradores

A terceira edição do Encontro 
de Compradores da ACAPS 
acontecerá no próximo dia 7 
de agosto e a entidade já está 
mobilizando os profissionais 
do setor supermercadista para 
o evento. Seguindo o formato 
já aprovado por associados e 
parceiros, o encontro tem como 
ponto principal a realização de 
uma palestra especialmente 
voltada para a equipe comercial 
dos supermercados, composta 
por compradores, assistentes, 
gerentes comerciais, de 
atendimento e de loja. 
A palestra “Comunicação na 
Negociação - Criando valor 
para o cliente” foi customizada 
pelo especialista em Marketing 
e Vendas Marcelo Ortega, que, 
há mais de 18 anos, atua como 
conferencista internacional, 
consultor e treinador de 
equipes comerciais.
“O setor de compras tem 
uma função extremamente 
estratégica para garantir a 
rentabilidade do negócio 

varejista. Ao valorizar, instruir 
e qualificar o profissional 
da área, estamos investindo 
no crescimento de toda a 
empresa. Por isso, acredito que 
o Encontro de Compradores da 
ACAPS é uma ótima iniciativa 
para destacar a importância 
do comprador e estimular seu 
crescimento profissional”, 
comenta o diretor Comercial 
da rede de supermercados 
Extrabom e diretor da ACAPS, 
Mario Coelho Coutinho.
Os participantes também 
terão acesso, em primeira 
mão, à programação oficial 
da Super Feira ACAPS 2019, 
que ocorrerá em setembro 
e contará com grandes 
novidades e oportunidades de 
negócios e de conhecimento. 
“Vamos apresentar detalhes 
da programação de palestras 
e das atrações da Super 
Feira. Os expositores também 
foram convidados para o 
encontro, o que vai criar ótimas 
expectativas para nosso grande 

EnContRo dE CoMPRAdoRES
evento, em setembro”, explica 
o superintendente da ACAPS, 
Hélio Schneider.
O Encontro de Compradores 
da ACAPS ocorrerá no 
Cerimonial Itamaraty Hall, em 
Vitória, a partir das 18 horas, e 
é exclusivo para os associados 
da entidade e expositores da 
Super Feira 2019. As inscrições 
deverão ser realizadas até o 
próximo dia 26 de julho.

PAlEStRAntE

”o EnContRo dE 
CoMPRAdoRES dA ACAPS 
é UMA ótIMA InICIAtIVA 

PARA dEStACAR A 
IMPoRtânCIA do 

CoMPRAdoR E EStIMUlAR 
SEU CRESCIMEnto 

PRoFISSIonAl”
MARIo CoElho CoUtInho
dIREtoR CoMERCIAl do

EXtRABoM

Formado em Marketing pela 
ESPM, especializou-se em 
vendas no mundo corporativo, 
estudando e aplicando as 

07 De AGOStO De 2019

18 HOrAS

CerIMONIAL ItAMArAtY HALL
SANtA LÚCIA, VItÓrIA

INSCrIÇÕeS: WWW.ACAPS.OrG.Br

*Evento gratuito e exclusivo para associados da 
ACAPS. Para mais informações, contatar 27 3324-3599.

mais avançadas técnicas 
e ferramentas de vendas 
consultivas, varejo, B2B, 
contact center e venda direta, 
tendo formação em Gestão, 
Liderança e Comunicação 
Corporativa.
Assistido por mais de 600 mil 
pessoas em mais de 18 anos de 
carreira como conferencista 
internacional, consultor 
e treinador especialista 
em vendas consultivas e 

SoBRE A PAlEStRA

corporativas, mantém-se 
entre os palestrantes mais 
requisitados do Brasil para a 
área comercial.
Foi vendedor, gerente e diretor 
comercial em empresas 
importantes como Oesp 
(Grupo Estado de São Paulo), 
TCA, Microtec, HP, Ericsson, 
Interamericana e Oxigenium do 
Brasil, sua primeira empresa de 
educação empresarial.

Comunicação na Negociação - Criando valor para o cliente 

A palestra vai destacar as estratégias de negociação entre compradores e fornecedores e 
é voltada para profissionais que almejam a formação de uma parceria capaz de criar valor 
para os clientes do supermercado, oportunizando novas experiências e mais engajamento 
com o consumidor. De maneira clara e precisa, o palestrante cria cenários e explora os 
mais variados perfis de clientes, ensinando o tratamento adequado para cada situação, 
o que inclui a parte comportamental e as técnicas para o sucesso nas negociações, nas 
compras e nas vendas.

MARCElo oRtEGA
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Acaps e Grupo Santander formalizam 
novo convênio 

representação na Confederação 
Nacional do Comércio

Os supermercadistas João 
Falqueto e Waldês Calvi foram 
nomeados pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) 
como membros representantes 
da Fecomércio-ES junto à 
Câmara Brasileira do Comércio 
de Gêneros Alimentícios 
(CBCGAL).
Os empresários, que ocupam 
a diretoria da Fecomércio-
ES, a Presidência e a Vice-
presidência da ACAPS, foram 
oficialmente nomeados no dia 

25 de abril.
Nessa ocasião, Waldês Calvi 
participou da reunião da 
Câmara, na CNC, no Rio de 
Janeiro, já como integrante 
titular da CBCGAL e 
representante da Federação 
Estadual. O encontro contou 
com a explanação da 
professora Vólia Bomfim sobre 
os problemas enfrentados pelo 
varejo de alimentos após a 
Reforma Trabalhista e outras 
proposições que envolvem o 
setor.

Um convênio firmado entre a 
ACAPS e a BEN BENEFÍCIOS 
E SERVIÇOS S.A, 
administradora dos cartões 
BEN ALIMENTAÇAO e 
BEN REFEIÇÃO, pertencente 
ao Grupo Banco Santander, 
está possibilitando a oferta 
de condições especiais aos 
supermercados associados 
que têm interesse no 

”AS CondIçõES 
ACoRdAdAS VISAM 

GARAntIR QUE SEJAM 
APlICAdAS tARIFAS 
FInAnCEIRAMEntE 
VIÁVEIS Ao noSSo 

ASSoCIAdo”
hélIo hoFFMAnn SChnEIdER
SUPERIntEndEntE dA ACAPS

credenciamento dos vouchers.
“O convênio foi formalizado a 
partir de uma negociação clara 
e transparente com o Grupo 
Santander, que já é parceiro 
do setor supermercadista 
capixaba com outras soluções. 
As condições acordadas visam 
garantir que sejam aplicadas 
tarifas financeiramente viáveis 
ao nosso associado”, esclarece 

o superintendente da ACAPS, 
Hélio Schneider.
A ACAPS já remeteu aos seus 
filiados um comunicado com 
detalhes sobre o convênio e o 
processo para credenciamento 
dos cartões. Os interessados 
ainda podem entrar em contato 
com a entidade para esclarecer 
eventuais dúvidas pelo telefone 
(27) 3324-3599.

Roberto Tessinari e Hélio Schneider, da ACAPS, recebem Rogério Marcio Romão e Rogerio Gentil dos Santos, do Santander.



7MoVIMEnto ACAPS

A negociação é uma arte 
incrível! Provavelmente depois 
do primeiro vestígio de vida 
no universo tudo se tornou 
uma negociação, partindo do 
princípio de que a vida, mesmo 
que de forma involuntária, 
negociava com o universo sua 
sobrevivência constantemente.
Em uma das definições de 

Comprador X Vendedor
ARtIGo

negociação, traduzidas pelos 
dicionários, temos como 
significados as expressões 
“celebrar” e “firmar acordo”. 
Vale ressaltar que acordos 
sãos firmados entre partes e 
celebrar, apesar do contexto 
interpretativo diferente, nunca 
é bom quando feito sozinho.
Sendo assim, entendendo que 

a negociação é sempre uma 
aposta de sucesso, precisamos 
entender o contexto dos dois 
lados desse processo. 
Competição ou Conjunção?
No nosso negócio só há um 
propósito: encantar nosso 
cliente final. Então, bons 
negócios.

CoMPRAdoR

O comprador desenvolve nas 
empresas um papel que vai muito 
além do ato da compra. Sua tomada 
de decisão vai interferir diretamente 

em diversos aspectos coorporativos 
e pode ajudar ou não a empresa a ter 
vantagens competitivas.
Fazer a melhor negociação implica 

VEndEdoR

“Nada acontece no mundo sem que 
algo seja vendido”,  Red Montley.
Todos somos um vendedor em 
potencial, aliás nossas relações com o 
mundo dependem do nosso processo 
de vendas. Nosso sucesso na vida 
está completamente relacionado com 
a forma com que negociamos com 
o mundo á nossa volta. O problema 
é que quando não há uma venda 
feita não existe vendedor, só uma 
negociação. Então suas conquistas 
vão depender da sua capacidade 
de vender bem suas ideias, seus 
projetos, seu marketing pessoal, seus 
serviços e seus produtos.
No mercado, a relação do vendedor 

vem mudando muito, porque 
passamos por três grandes revoluções 
no processo de vendas. Na primeira 
revolução, o foco era no PRODUTO. 
Na segunda, o foco era NO cliente. 
Já na terceira revolução, o foco É DO 
cliente.
Se você ainda não entendeu isso, 
provavelmente não está vendendo 
bem. Essa relação do foco do cliente 
e a rapidez que a Era Digital trouxe 
para a informação dá ao comprador 
um empoderamento tanto para as 
relações B2C e B2B.
No processo de vendas B2B, o 
profissionalismo está ainda mais 
nítido e apesar do relacionamento 

ainda ser um 
comportamento 
indispensável 
no processo 
de vendas, 
compradores 
e empresas 
querem soluções 
e não amigos. 
Quando as duas 
coisas caminham 
juntas, excelente.

em encontrar o custo benefício mais 
interessante e reduzir custos. Em um 
mercado tão competitivo, administrar 
essa tarefa não é fácil e a busca por 
melhores condições é o nosso papel 
quanto profissional de compras. 
Todo esse processo influencia o 
valor final da mercadoria, que será 
repassado ao consumidor. Quanto 
mais alto ele for, maior valor agregado 
o produto deve ter para que seja 
passível de aquisição.  Ou seja, a análise 
constante do mercado, do nicho, do 
valor percebido, do segmento, do 
público-alvo, da concorrência, entre 
muitas outras variáveis, são os grandes 
desafios no processo de compras.
Hoje nossos consumidores, muito 

bem informados, precisam perceber, 
até mesmo sentir que nosso trabalho 
tem um significado importante no seu 
dia a dia, seja ele pelo preço, pelo 
mix que oferecemos, pela qualidade 
dos produtos, pelas promoções, 
pela inovação, pela exclusividade e 
principalmente pela constância das 
nossas ações. 
Comprar é fácil, o maior desafio é 
encontrar parceiros que tenham esse 
mesmo entendimento quando nos 
oferecem produtos e serviços. Sabe 
aquela máxima do ganha-ganha? 
Ela se tornou ganha, ganha, ganha, 
porque temos que incluir uma terceira 
pessoa nesse processo: o cliente final.

Não há mais espaço para o 
profissional de vendas “tradicional”, 
o comunicador nato. Hoje dentro do 
processo de vendas moderno temos 
uma nova categoria de vendedores - 
O Vendedor Consultivo. 
Como o nome sugere, ele precisa ser 
um consultor, um agente de soluções 
e riqueza, mas, principalmente, ter a 
sensibilidade para detectar em uma 
negociação a verdadeira necessidade 
por trás do “jogo” de compra e venda.
Essa percepção, também chamada 
de inteligência emocional, é a 
maior habilidade desejada em um 
profissional de vendas na atualidade.
Ou seja, quando um vendedor está 
conectado ao foco do cliente sua 
relação não passa a ser mais entre 
uma mesa, uma folha de contrato, um 
pedido... Mas ao processo como um 
todo, até que o seu produto esteja na 
casa do consumidor final. 
Então, quando o problema é preço, 
você tem que despertar valor. Quando 
seu problema é volume, você tem que 
entender de demanda, distribuição e 
promoção na medida certa. Quando 
o problema for a concorrência, você 

precisa ser diferente. Tudo está 
conectado em um universo onde 
comprar está ao alcance de um clique.
Tem sempre alguém vendendo 
alguma coisa para alguém. Vejo os 
supermercados cheios de produtos 
e novidades. E se você não está 
vendendo, provavelmente o problema 
não está no seu potencial comprador, 
mas na sua relação com o seu 
processo de vendas. Revise-o todos 
os dias. Seu desafio como vendedor 
está nesse entendimento.  Vender é 
uma consequência.

Floriano Schneider
Coach, Palestrante e Treinador 
Especialista dos Processos de 
Vendas, Liderança, Oratória e 
Mudanças Comportamentais
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Os 45 profissionais atuantes 
em empresas associadas 
que participaram  do 
Workshop da ACAPS 
realizado no Auditório da 
Fecomércio, em Vitória, no 
dia 21 de maio, receberam 

REGIStRo

Novas turmas da Capacitação 
para Açougueiros
Com uma programação 
prática de cortes tradicionais e 
especiais e um conteúdo teórico 
que abrange as características 
da carne, as normas sanitárias 
e os cuidados higiênicos, entre 
outros pontos, a Capacitação 
para Açougueiros promovida 
pela ACAPS tem orientado 
e instruído centenas de 
açougueiros e auxiliares 
da seção de açougue de 
supermercados.
O multiplicador Luiz Carlos 
Jantzen conta com sua vasta 
experiência na área, conduz os 
alunos à prática e à avaliação 

de novas possibilidades de 
cortes e aproveitamento das 
carnes, enfatizando o potencial 
da seção e a sua importância 
para atração de clientes e 
rentabilidade do negócio 
supermercadista.
Mais duas turmas da 
capacitação foram 
recentemente concluídas em 
Vitória, nos dias 18 e 19 de 
junho. Agora, a ACAPS está 
organizando a execução do 
treinamento em Cachoeiro de 
Itapemirim, em 17 e 18 de julho, 
para atender aos associados da 
região Sul do estado.

Saúde e Segurança do trabalho no eSocial 

da instrutora Luciana 
Dallarmelina, orientações 
quanto à implantação do 
Manual de Boas Práticas, 
ao monitoramento da 
manipulação de produtos 
químicos e à aplicação 

No dia 12 de junho, a ACAPS 
realizou um novo workshop 
sobre o eSocial, desta vez, com 
foco na gestão dos eventos 
de Saúde e Segurança do 
Trabalho (SST), que passam 
a ser obrigatórios a partir de 
julho de 2019.
Além de detalhar os processos 
para informação ao eSocial das 
rotinas de SST das empresas, 
o workshop trouxe em seu 
programa pontos da área de 
Saúde e Segurança do Trabalho 
que merecem atenção dos 
profissionais de Departamento 
Pessoal, como documentação e 
fiscalizações. 

Nos dias 23 e 24 de julho, 
a ACAPS promoverá, 
em Linhares e Vitória, 
respectivamente, o curso 
“Gestão de Loja – Ferramentas 
para excelência nos 
supermercados”, ministrado 
pelo Prof. Frederico Gorgulho.
Com experiência prática em 
supermercados, tendo atuado 
por mais de 18 anos em lojas 
de grande destaque em São 
Paulo, o publicitário vem 

desenvolvendo um trabalho 
diferenciado como consultor 
de marketing e operações, 
além de ministrar cursos e 
treinamentos com ótimas 
avaliações para líderes e 
equipes de supermercados.
O curso tem como propósito 
trazer ferramentas de gestão 
para a rotina diária dos 
gerentes de loja e encarregados 
de seção, promovendo um 
conhecimento prático e 

aplicável, além de atualizá-los 
quanto às novas estratégias 
para garantir a gestão e a 
operação mais eficazes.
Para participar, os interessados 
devem inscrever-se no site 
da ACAPS, Associados terão 
parte do curso subsidiado pela 
entidade.
Mais informações em www.
acaps.org.br.

Associados recebem orientações sobre 
Boas Práticas em Segurança de Alimentos

Curso traz dicas e 
ferramentas para uma 
gestão de loja mais eficaz

de check-list nos 
supermercados.
O curso,  realizado em 
parceria com o Senac e 
a Maxicronos, empresa 
especializada em  
higienização institucional, 
teve como objetivo 
mobilizar as empresas 
supermercadistas a 
cumprirem os padrões e 
processos que visam garantir 
a segurança dos alimentos 
comercializados nos 
estabelecimentos. 

A instrutora Ariane Mendonça 
conduziu o evento e destacou 
que as mudanças trazidas pelo 
eSocial são muito abrangentes 
e a informatização dos 
processos e dos documentos 
de cunho empregatício é um 
caminho sem volta.

Desde 2015, início da 
implantação do eSocial, a 
ACAPS vem promovendo 
cursos para orientar e 
capacitar seus associados 
sobre o programa. Mais de 
180 profissionais receberam o 
treinamento pela entidade.
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Super Feira. Atrações para mobilizar 
público e negócios 

Com grandes novidades na 
programação, a Super Feira 
ACAPS mostra que esta será 
uma edição imperdível.
O evento reunirá, nos dias 
17, 18 e 19 de setembro, no 
Pavilhão de Carapina, no 
município da Serra, Espírito 
Santo, profissionais, gestores 
e executivos selecionados 
e com poder de decisão, 
promovendo relacionamentos, 
oportunidades e muitos 
negócios entre empresas do 
varejo alimentar e os mais 
variados fornecedores de 

produtos e serviços.
Além de destacar as marcas 
já consolidadas, a feira 
também apresentará vários 
lançamentos para o mercado 
varejista, seja em produtos 
alimentícios, tecnologias, 
serviços ou soluções. “Os 
expositores direcionam suas 
novidades e boas condições 
comerciais para o evento, pois 
sabem que ali concentra-se o 
varejo capixaba. A Super Feira 
é referência para lançamentos 
e abertura de mercado”, 
comenta o Superintendente da 

ACAPS, Hélio Schneider.
Para promover um evento cada 
vez mais atrativo, a ACAPS 
desenvolve em paralelo à 
mostra de fornecedores, várias 
ações para mobilização de 
público e negócios. São salões 
e espaços especiais e uma 
programação de palestras e 
workshops que garantem ainda 
mais a participação de um 
seleto público de profissionais.
Algumas destas ações já 
estão sendo divulgadas pela 
entidade. Confira:

ESPAço CEntRAIS dE nEGóCIoS

Ambiente pensado 
para aumentar o 
engajamento das redes 
supermercadistas com seus 
fornecedores e parceiros, 
o espaço oportuniza bons 
relacionamentos e incentiva 
a formalização de compras. 
Os supermercados filiados 

às redes de negócios 
interagem durante os 
três dias do evento com 
os expositores da Super 
Feira por meio de rodas 
de negociações, onde são 
apresentados produtos 
e condições comerciais 
diferenciadas.

oFICInAS téCnICAS

A capacitação da 
área operacional dos 
supermercados e de outros 
varejos ganha em 2019 
uma atenção especial. A 
Super Feira terá um espaço 
exclusivo para realização 
de oficinas técnicas com 
apresentações práticas e 
reais da operação diária 

das lojas. Serão aulas sobre 
cortes de carnes, receitas 
especiais de panificação, 
dicas gastronômicas para 
alavancar as vendas no 
ponto de venda, entre 
outras apresentações.

PRoGRAMAção dE PAlEStRAS 

Com temas de destaque 
e profissionais altamente 
qualificados, a Super Feira 
agrega uma programação 
de palestras de alta 
performance, envolvendo os 
gestores do varejo alimentar 
capixaba em debates e 
explanações que geram 
um pensamento crítico e 
estimulam mudanças e novas 
abordagens profissionais.
O auditório principal 
do evento reunirá as 
palestras magnas, que já 

têm confirmados nomes 
como Demétrio Magnoli, 
Mirian Goldenberg e Max 
Gehringer. Já no Ciclo do 
Conhecimento, as palestras 
são direcionadas para 
públicos específicos, que 
gerenciam e coordenam 
as seções administrativas e 
operacionais das empresas, 
como os departamentos 
de Recursos Humanos, 
Financeiro, Gestão de Loja, 
Logística, Comercial e 
outros.
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evento Feminino. 
Mirian Goldenberg fala sobre o tema 
“A invenção de uma bela velhice”
Com o tema “A Invenção de uma 
Bela Velhice”, a antropóloga 
Mirian Goldenberg promoverá 
uma apresentação exclusiva ao 
público feminino da Super Feira 
ACAPS, no dia 18 de setembro, 
às 18 horas. Mirian, que é 
Doutora em Antropologia 
Social pelo Programa de Pós-
Graduação do Museu Nacional 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), tem uma 
coluna no jornal Folha de São 
Paulo desde 2010, onde aborda 
diversos assuntos relacionados 
ao comportamento humano, 
incluindo o universo feminino.
Em sua palestra, embasada em 
estudos e pesquisas, Mirian 
trará as diferenças de visões, 

comportamentos e valores das 
mulheres brasileiras de várias 
gerações e promoverá um 
debate sobre a importância de 
estabelecer projetos de vida.
O Evento Feminino é uma 
atração de grande destaque 
na Super Feira ACAPS, 
contemplando um momento 
de sensibilização e de incentivo 
para as mulheres exaltarem 
seus dons e competências 
profissionais e pessoais. Em 
cada edição, reúne centenas 
de empresárias e profissionais 
do varejo, da indústria, de 
distribuidoras, de empresas 
prestadoras de serviços e 
demais visitantes da Super 
Feira.

PAlEStRAntE

Colunista do jornal Folha de 
São Paulo desde 2010, Mirian 
é Doutora em Antropologia 
Social pelo Programa de Pós-
Graduação do Museu Nacional 
da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Autora 
de dezenas de livros, como 
“A Bela Velhice”, “Coroas”, 
“Corpo, Envelhecimento e 
Felicidade”, “Velho é lindo!” 
e “Os Novos Desejos”, entre 

outros, a palestrante também 
realiza e orienta diversas 
pesquisas nas áreas de gênero, 
corpo, moda, consumo, 

EntREVIStA

o QUE MUdoU Ao 
CoMPARARMoS o EnVElhECER 
noS dIAS dE hoJE CoM o 
EnVElhECER nA éPoCA doS 
noSSoS AVóS, PoR EXEMPlo?
A principal mudança é que quem está 
com 60, 70, 80 anos hoje, foi parte da 
mesma geração que fez a revolução 
comportamental no século passado, nos 
anos 60, são pessoas que quebraram  tabus, 
quebraram preconceitos relacionados ao 
corpo, ao sexo, ao casamento, ao amor, 
ao trabalho. Essa geração (que eu gosto 
de chamar de “ageless – sem idade”) 
envelheceu e continua com projetos, 
continua namorando, dançando, cantando, 
trabalhando, viajando. É uma geração que 
não se limita em função de um rótulo, uma 
etiqueta. Então, a grande diferença é que 
essa geração está inventando uma nova 
forma de envelhecer, assim como inventou 
uma nova forma de ser jovem no século 
passado.   

QUAl SERIA A dEFInIção dE 
UMA “BElA VElhICE”?
Eu mostro no livro “A bela velhice” que 
existe a possibilidade de se envelhecer com 
mais liberdade e mais felicidade. Como 
dizem as minhas pesquisadas de mais de 
60 anos, pode-se aproveitar essa fase 
da vida para ser você mesma, sem medo 
dos estereótipos, das rotulações e dos 
preconceitos que cercam o envelhecimento. 
A velhice é bela, não quando você tenta 
congelar o seu corpo e o seu rosto na 
juventude, mas quando você saboreia 
esse momento da vida, que para as minhas 
pesquisadas, principalmente para as 
mulheres ( por isso eu falo “pesquisadas”) 
é o melhor momento de toda a vida. É a 
primeira vez que elas se sentem realmente 
livres, é o momento em que ela se sentem 
mais felizes. Então bela velhice é você ter 
uma saúde boa, ter condição financeira para 
bancar os seus desejos e principalmente, 
o que meus belos velhos mais valorizam, 
independência. E também se sentir com 
apoio e segurança, os meus pesquisados 
falam que a amizade é fundamental nessa 
fase da vida. Bela velhice é a possibilidade 
de viver esse momento da vida que é cada 
vez mais longo de uma forma mais livre e 
muito mais feliz.

QUAl é A dIFEREnçA dE 
CoMPoRtAMEnto dAS 
MUlhERES BRASIlEIRAS PARA 
AS dE oUtRoS PAÍSES QUAnto 
Ao EnVElhECIMEnto?

Eu tenho feito muitas pesquisas, já são 30 
anos de pesquisas com homens e mulheres 
e há 15 anos eu me dedico inteiramente 
a estudar o envelhecimento, sendo que, 
nos últimos 5 anos, eu tenho me dedicado 
àqueles que têm mais de 90 anos. Hoje,  
as pessoas podem envelhecer com mais 
independência, liberdade e felicidade, isso 
sem esquecer todas as misérias e todos os 
problemas que cercam o envelhecimento 
no Brasil, em termos de saúde, de políticas 
públicas, de aposentadoria e até de 
violência contra os idosos, que é gravíssima 
no Brasil. No entanto, eu preferi focalizar 
a possibilidade de envelhecer com beleza, 
independência, saúde e dignidade, todos os 
meus livros têm tratado desse tema. Então, 
eu acho que a grande mudança é essa 
possibilidade de ter uma bela velhice. Agora 
quer dizer que a situação geral do pais 
melhorou? Não, não melhorou quase nada, 
são as pessoas que estão envelhecendo 
que estão cuidando mais de si, recebendo 
mais apoio dos amigos e familiares e 
lutando mais para serem independentes, 
e para terem dinheiro suficiente para 
cuidarem da própria saúde e enfrentarem 
essa violência cotidiana. Espero que o meu 
trabalho contribua um pouco para tudo que 
ainda precisa ser feito para que as pessoas 
possam, não só envelhecer, mas viver com 
mais dignidade, felicidade e liberdade.

CoMo AS MUlhERES têM 
EnCARAdo o EnVElhECIMEnto 
noS dIAS dE hoJE? 
PARA ElAS, hÁ UM PESo MAIoR 
do QUE PARA oS hoMEnS? 
Minhas pesquisas mostram que o corpo 
no Brasil, principalmente o das mulheres, 
é considerado como um verdadeiro 
capital. E não é um corpo qualquer, é o 
corpo jovem, magro e bonito. Então, em 
uma cultura que valoriza extremamente 
o corpo, a juventude e a sensualidade, 
para as mulheres envelhecer pode ser um 
momento de perda desse corpo capital. 

envelhecimento, casamento, 
infidelidade, sexualidade 
e novas conjugalidades na 
cultura brasileira.

PoR QUE ElAS [MUlhERES] 
têM dIFICUldAdE dE 
EnVElhECER CoM lIBERdAdE? 
JÁ tIVEMoS AVAnço dESdE 
QUE VoCê CoMEçoU A 
PESQUISAR o ASSUnto? 

Quando eu pergunto às mulheres o que 
elas mais invejam, elas invejam a liberdade 
masculina. Só com maturidade, só mais 
velhas, elas conquistam essa liberdade. 
Então se elas invejam quando são mais 
jovens, elas deixam de invejar por que 
elas conquistam essa liberdade, inclusive 
a liberdade de rir e de brincar mais e 
principalmente de rir delas mesmas e de 
serem mais leves, livres e felizes.

Por isso, elas sofrem muito em relação às 
questões da aparência e investem tanto no 
consumo de produtos para rejuvenescer. 
As brasileiras são as maiores consumidoras 
do mundo de cirurgia plástica, Botox, 
preenchimento, tintura pra cabelo, remédio 
para emagrecer, moderador de apetite. 
Já os homens falam mais de medos 
relacionados à aposentadoria, à impotência 
e à dependência, eles têm muito medo 
de se tornarem dependentes. Por outro 
lado, apesar das mulheres sofrerem muito 
com a pressão estética, elas descobrem 
na velhice um momento de muito mais 
liberdade, elas ligam, e são elas que dizem, 
aquele botãozinho do fo**-se e passam a 
se preocupar menos com as opiniões, os 
preconceitos e os estigmas relacionamos 
ao envelhecimento. Então, se é um 
momento de perda da aparência, é também 
um momento de uma grande conquista, de 
liberdade maior para ser você mesma.

O Evento Feminino é aberto 
às visitantes e expositoras da 
Super Feira ACAPS, sendo a 
participação condicionada à 
lotação do auditório.
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Demétrio Magnoli 
prepara palestra para os 
empresários capixabas

Analisar o cenário econômico 
e suas perspectivas é 
fundamental para que os 
empresários norteiem suas 
estratégias e investimentos. 
E esse é um dos objetivos 
da Feira Super ACAPS, que 
tradicionalmente oportuniza 
momentos de debate e 
explanações.
Em 2019, o jornalista e 
sociólogo Demétrio Magnoli, 
reconhecido analista político-

econômico do Brasil, estará 
como palestrante na abertura 
do evento, abordando o tema 
“Cenários Econômicos do 
Brasil e do Mundo”.
Atual colunista da Folha de São 
Paulo e comentarista de política 
e assuntos internacionais 
da Globo News, Demétrio é 
integrante do Grupo de Análises 
de Conjuntura Internacional 
(GACINT) da Universidade 
de São Paulo (USP). Doutor 

em Geografia, tem uma 
carreira dedicada a estudar e 
identificar nas conjunturas e na 
história fatos que direcionam 
o entendimento dos cenários 
atuais e das tendências da 
economia e da política.
A palestra é aberta ao público 
credenciado para a Feira 
Super ACAPS, e ocorrerá dia 
17 de setembro, no Auditório 
Principal, às 14 horas.

Workshop de 
cortes de carnes 
na Super Feira
Sucesso nas redes sociais, consultor 
Marcelo Bolinha promoverá workshop 
de cortes de carnes.
Consultor respeitado no setor, 
Marcelo Bolinha iniciou há 
30 anos sua carreira como 
açougueiro, desenvolvendo 
uma expertise em carnes 
que tem projetado o seu 
trabalho em território nacional 
e internacional. São mais 
de 250 mil seguidores que 
acompanham sua rotina de 
trabalho entre Facebook e 
Instagram e 5 mil alunos já 
participaram de seus cursos 
presenciais.
Autor da famosa frase “Se o 
Boi é de priMeirA, não exiSte 
CArne de SegundA”, Bolinha 
prioriza o trabalho com carnes 

de qualidade superior e, com 
toda sua experiência, propõe 
uma série de cortes que inovam 
e vão além da forma tradicional 
de comercialização.
E um pouco de sua experiência 
e de seu conhecimento será 
repassado durante a Super 
Feira ACAPS, em um workshop 
em parceria com o expositor 
FrieSul, frigorífico capixaba 
que lançará durante o evento 
sua marca premium, a VR66.
As inscrições e a organização 
da programação do workshop 
estão sendo formatadas pela 
ACAPS. Em breve a entidade 
divulgará mais informações.

entidades formalizam 
apoio à Super Feira
Além de empresários e gestores 
do setor de supermercados, 
o púbico da Super Feira 
ACAPS conta também com a 
participação maciça de outros 
segmentos, como padarias, 
hotéis, bares, restaurantes, lojas 
de conveniências, postos de 
combustíveis, entre outros.
E, para atender de forma mais 
personalizada às demandas 
deste mix de setores de 
mercado, nada mais oportuno 

que contar com o apoio das 
entidades que os representam.  
Assim, para a Super Feira 
ACAPS 2019, além da 
parceria de alguns anos com 
o Sindicato da Indústria de 
Panificação e Confeitaria do 
Estado do Espírito Santo 
(Sindipães), a ACAPS firmou 
o apoio institucional com o 
Sindicato dos Restaurantes, 
Bares e Similares do Estado 
do Espírito Santo (Sindibares), 

com a Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel), 
com a Associação Brasileira 
da Indústria de Hotel Espírito 
Santo (Abih) e com o Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Derivados e Petróleo do Estado 
do Espírito Santo (Sindipostos).
“Com a oficialização destes 
apoios, amplia-se ainda 
mais o volume de público e 
a realização de negócios no 
evento. Nossos expositores vão 

se programar para personalizar 
sua mostra de produtos e 
serviços, e os visitantes terão 
um atendimento ainda mais 

qualificado com a presença das 
entidades apoiadoras”, afirma 
o presidente da ACAPS, João 
Tarcício Falqueto.
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noVIdAdES doS EXPoSItoRES

Brasforma apresenta sua 
linha de suportes

Sempre acompanhando 
as tendências de mercado, 
aliando tecnologia, segurança 
e satisfação dos clientes, 
a Brasforma iniciou suas 
atividades atuando no ramo 

Vidal Life leva mix de 
produtos para a feira

A Saudali reuniu sua 
experiência de quase 20 anos 
de mercado para diversificar 
o mix de produtos e lançar 
uma linha de pratos prontos 
congelados. As principais 
redes supermercadistas do 
país e estabelecimentos do 
gênero já comercializam a 
feijoada, o filezinho suíno 
ao molho barbecue, o bife 
à rolê ao molho rôti, o filé 
de frango à parmegiana e o 
estrogonofe de frango e seus 
acompanhamentos.
Empresa mineira situada em 
Ponte Nova, no Vale do Piranga, 

metalúrgico leve, inicialmente 
desenvolvendo e produzindo 
suportes para televisões, 
micro-ondas e lava louças.
Atualmente, a empresa oferece 
suporte para diversos tipos de 

aparelhos eletroeletrônicos 
, além de cabos HDMI para 
televisores. 
Presente em todo o Brasil, a 
Brasforma desenvolveu um 
grande trabalho de comércio 
exterior de insumos e 
produtos, atuando na América 
do Sul, América Central, 
América do Norte, Ásia e 
Europa e comercializa sua 
linha de produtos em diversos 
países como Argentina, 
Chile, Colômbia, El Salvador, 
Espanha, Guatemala, Honduras, 
México, Nicarágua, Paraguai, 
Peru, Porto Rico e Uruguai.

Shift investe em alta tecnologia em pesagem
A Shift Tecnologia oferece 
aos clientes produtos de 
automação comercial e em 
tecnologia de pesagem. Dentro 
de sua linha, há balanças 
portáteis, balanças eletrônicas, 

balanças comerciais, balanças 
de conferência, balanças de 
precisão e os mais diversos 
tipos e modelos.
Sua mais nova solução para 
gestão de lojas, produtos e 

Indústria de cosméticos 
brasileira, a Vidal Life vai levar 
diversas novidades para o seu 
estande na Super Feira ACAPS. 
Atualmente, a empresa trabalha 
com seis marcas distintas, que 
oferecem produtos de beleza e 
saúde para os consumidores. 
Somente com a Kera Brasil, 
a indústria vai apresentar 
três produtos voltados 
para o cuidado capilar: o 
Protetor Térmico Kera Brasil 
Professional Hair Kerathermo e 
as linhas Detox e Água Micelar.
Pensando na saúde bucal, a 
Dentrat desenvolveu as linhas 
Black com carvão ativado; a 
White, com microaceleradores 

do branqueamento dental; 
e a Naturalle, com extratos 
naturais de clorofila, própolis 
e Aloe vera, que auxiliam nos 
cuidados com a higiene bucal.
Ideal para as crianças, a marca 
Ecotoys aposta nas linhas 
de xampu e condicionador 
Ecotoys Princess Pitchuquinha, 
Truck Pitchuquinho, Monsters 
e Princess Unicórcio. Com 
fórmula balanceada e 
dermatologicamente testada, 
os produtos possuem uma 
combinação de ativos suaves 
que limpa os cabelos de forma 
eficaz e segura sem agredir o 
couro cabeludo.

Lançamento. 
Saudali cria linha de congelados

a Saudali surgiu de uma 
parceria entre suinocultores, 
com o objetivo de agregar 
valor às suas matérias-
primas e à cadeia suinícola 
local. Atualmente, a empresa 
está presente em mais de 20 
estados brasileiros, além de 
exportar para países da África, 
Ásia, Leste Europeu, América 
Central e do Mercosul. Gera 
cerca de 5 mil empregos 
diretos e indiretos e está 
envolvida em diversos projetos 
e ações de responsabilidade 
socioambiental, voltados para a 
comunidade.

serviços será o MVG Cloud 
- Módulo Gerenciador de 
Vendas em Nuvem. Dentro 
da plataforma em nuvem 
desenvolvida pela Toledo do 
Brasil, o usuário tem acesso a 
informações sobre os produtos 
que foram pesados, acesso a 
situação de funcionamento 
de suas lojas e equipamentos 
de pesagem, além de ter 
a oportunidade de abrir e 
monitorar chamados técnicos. 
Tudo isso de forma remota 
via web browser, em qualquer 
dispositivo conectado à 
internet.
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Adeconex
Mercado capixaba e nacional

Atuando no mercado nacional 
e capixaba com vendas 
físicas e on-line, a Adeconex 
é uma empresa especializada 
em etiquetas para balança, 
fabricação de fitas adesivas 
personalizadas e etiquetas para 
código de barras. 
Desde 2009, a Adeconex 
vem consolidando parcerias 

com diversas empresas e 
apresentando produtos 
especiais com laudo de 
qualidade emitido em cada lote 
adquirido e com garantia de 
durabilidade.
Neste ano, a empresa vai estar 
com um estande na Super Feira 
ACAPS apresentando sua linha 
de produtos para os visitantes.

Startwo apresenta sistemas que serão 
lançados durante a Super Feira Acaps

A StarTwo Sistemas vai 
lançar durante a Super Feira 
ACAPS 2019 o aplicativo 
de e-commerce com o 
programa de fidelidade 
totalmente integrado ao seu 
ERP StarRetaguardaWeb e 
PDV´s. O app, disponível nos 
sistemas Android e IOS, foi 

desenvolvido com tecnologia 
própria e conta com diversos 
processos para os clientes 
de supermercados não só 
realizarem suas compras pelo 
celular como também fazerem 
consultas e lista de compras, 
receberem promoções, 
verificarem os produtos com 

descontos e participarem de 
campanhas de pontos.
Outro lançamento será o 
caixa PDV Portátil, que terá a 
mesma funcionalidade de um 
PDV normal. O equipamento 
instalado é parecido com o 
POS de cartão de crédito, 
permitindo que consumidores 
que estejam com poucos 
produtos façam o pagamento 
da compra e que seja possível 
a entrega das mercadorias na 
residência do cliente. 
A empresa ainda levará o 
famoso Self Check Out para o 
estande. Esse PDV é um caixa 
de autoatendimento, onde 
o próprio cliente passa suas 
compras no leitor e realiza o 
pagamento sem precisar da 
ajuda da operadora de caixa.

Maxi equipamentos 
confirma presença na Feira

Durante os três dias da Feira 
Super ACAPS, os visitantes 
terão a oportunidade de 
conferir os produtos da 
Maxi Equipamentos Ltda 
Epp. A empresa, que iniciou 
suas atividades em 2003, no 
Espírito Santo, trabalha com 
equipamentos que auxiliam 
todo o processo de produção 

do setor supermercadista. 
Criada com o objetivo de 
fornecer equipamentos 
comerciais de qualidade, com 
entrega rápida e o melhor 
custo/benefício, atende a 
supermercados, padarias, 
açougues, lanchonetes e outros 
negócios.

Com 50 anos de história, a Pif 
Paf Alimentos tem um sólido 
planejamento para melhorar 
e fortalecer ainda mais a sua 
marca. Com esse propósito, a 
empresa marcará presença, em 
grande estilo, na Super Feira 
ACAPS 2019.
A companhia mineira espera 

ampliar os negócios durante o 
evento. “A ACAPS é, sem dúvida, 

Colina investe em atendimento de excelência
Participando pela quinta vez 
consecutiva da Super Feira 
ACAPS, a Colina Alimentos 
aposta cada vez mais na 
qualidade dos produtos 
como um diferencial em 
seu segmento. Distribuidor 
exclusivo de sete marcas, a 
empresa conta com um vasto 
mix de alimentos perecíveis. 
Seu catálogo possui mais de 
350 itens.
O investimento no treinamento 
e na capacitação de sua 
equipe são constantes.  Para 

atender melhor seus mais 
de 4 mil clientes mensais, a 
empresa realizou, em março, 
a 2ª Convenção de Vendas 
Colina Alimentos. Durante 

Pif Paf Alimentos planeja 
ampliar negócios
A indústria mineira, 
que participa do 
evento há mais de 
10 anos, reforça 
a visibilidade dos 
lançamentos mais 
recentes.

uma ótima oportunidade para 
estreitar o relacionamento com 
os clientes e apresentar nosso 
mix a potenciais compradores 
no mercado capixaba. A 
Pif Paf é reconhecida pelas 
inovações no segmento de 
congelados, alinhadas ao sabor 
e à praticidade no preparo 
dos produtos. Vamos destacar 
esses diferenciais”, ressalta o 

diretor-presidente Luiz Carlos 
Mendes Costa. 
Os visitantes que passarem 
pelo estande da Pif Paf 
poderão conhecer e degustar 
os lançamentos mais recentes 
da empresa. Entre as novidades 
deste ano estão a costelinha a 
passarinho temperada com 
toque de limão e a linguiça 
mineira + picante. 
Também estarão disponíveis o 
brigadeiro de colher da linha 
Ladelli e delícias como o pão 
de queijo canastra, o bolinho 
de bacalhau com requeijão e a 
broinha de milho.
O público também será 
apresentado ao “Selo Agro+ 
Integridade 2019”. Trata-se de 
uma certificação do Ministério 

”A ACAPS é, SEM dúVIdA, 
UMA ótIMA oPoRtUnI-
dAdE PARA EStREItAR o 
RElACIonAMEnto CoM 

oS ClIEntES ”
lUIZ CARloS MEndES CoStA

dIREtoR-PRESIdEntE dA PIF PAF

da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), 
conferida a apenas 11 empresas, 
aprovadas nas criteriosas 
avaliações de conduta ética 
na gestão e pelas boas 
práticas de responsabilidade 

socioambiental. A mineira Pif 
Paf, representando os setores 
de aves e suínos do país, foi 
selecionada para utilizar o 
selo Agro+ Integridade pelo 
período de um ano. 

o evento, os funcionários da 
distribuidora participaram de 
uma imersão em técnicas de 
vendas, interação e estratégias 
motivacionais. 
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O ritmo corrido da vida urbana 
faz com que o consumidor 
cada vez mais busque produtos 
práticos e com preparo rápido. 
Atenta às mudanças de hábitos 
e às preferências do público, 
a Aurora Alimentos apresenta 
na Super Feira ACAPS duas 
novidades em sua linha de 
lasanhas congeladas. 
Uma é a lasanha à bolonhesa 

na versão 1kg, desenvolvida 
para atender a famílias inteiras 
ou quem procura por porções 
maiores. Esse é, inclusive, o 
sabor preferido do consumidor 
na categoria, garantindo o giro 
do produto.
O outro lançamento é a lasanha 
calabresa de 600g. Elaborada 
com molho de tomate caseiro 
e pedaços de calabresa, resulta 

em um produto saboroso que 
irá surpreender o consumidor.
Assim como as demais lasanhas 
Aurora, os novos produtos são 
fabricados em embalagens flow 
pack, facilitando a exposição, a 
conservação e a redução de 
quebras no ponto de venda. 
Além disso, a embalagem 
ocupa menos espaço no freezer 
de casa.

A Uniaves integrou dois 
novos produtos à sua linha de 
temperados: o coração e o filé de 
coxa, ambos comercializados 
em embalagens de 700 gramas.  
As mercadorias já podem ser 
encontradas nas prateleiras, em 
pontos de vendas no Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e Bahia.
“Devido ao grande sucesso da 
nossa linha de temperados, com 
um tempero aprovado pelos 
consumidores, os lançamentos 
vêm para complementar à 
família de produtos com o 
verdadeiro tempero e sabor 

Ingral agiliza serviço com 
portal de vendas

Empresa capixaba consolidada 
no atendimento de serviços 
gráficos em todo o Brasil, a 
Ingral possui um dos melhores 
parques gráficos do Estado. 
Em seu estande na Super Feira 
ACAPS irá apresentar a Ingral 
B2Print, um portal de vendas 
exclusivo, onde o cliente tem a 
oportunidade de adquirir todos 
os produtos comercializados 
pela empresa e ser atendido 
de acordo com as suas 
necessidades.
A negociação comercial é 
realizada antes da elaboração 
da loja B2B. Após essa etapa, 
toda a demanda solicitada 
no portal é direcionada para 

produção de forma ágil e 
automatizada, sem necessidade 
de idas e vindas de negociação 
e e-mails.
Atualmente, a empresa conta 
com três modelos de lojas: 
franquias, departamento de 
Marketing e Controle de 
Estoque. 

Uniaves lança coração e filé de coxa 
temperados

“Como transformar um cupom 
fiscal em fonte de esperança 
para milhares de crianças?”. 
Essa e outras novidades 
estarão presentes no estande 
da Regispel na Super Feira 
ACAPS 2019. O projeto 
“Cupom Solidário”, que 
comemorou seu 7º aniversário, 
é desenvolvido em parceria 
com o Instituto Ayrton Senna 
e tem o objetivo de contribuir 
para a melhoria da educação 
no Brasil. 
Desde 2011, parte da receita 
das vendas das bobinas de 
papel Regispel é revertida para 
a organização, que trabalha 
há mais de 20 anos para levar 
educação pública de qualidade 
a milhões de estudantes 
brasileiros de todas as regiões 

Aurora amplia linha de 
lasanhas congeladas

Cupom solidário será destaque no 
estande da regispel

do Brasil.
Ao longo da parceria, os 
varejistas capixabas e de todo 
o País que utilizam o cupom 
solidário beneficiaram mais 
de 5 mil crianças e jovens 
da rede pública de ensino. 
Além disso, a ação possibilita 
que, mensalmente, mais de 
300 milhões de espaços 
publicitários divulguem o 
trabalho do Instituto Ayrton 

”EM SEtE AnoS dE 
CAMPAnhA JÁ 

EntREGAMoS MAIS dE 
28 BIlhõES dE CUPonS 
AoS ConSUMIdoRES 

BRASIlEIRoS ”
GIAnCARlo

GEREntE dE MARKEtInG dA 
REGISPEl

Senna. 
“Em sete anos de campanha 
já entregamos mais de 
28 bilhões de cupons 
entregues aos consumidores 
brasileiros. Para o sucesso 
da campanha, a participação 
dos supermercadistas e 
panificadoras do Espírito 
Santo tem sido fundamental”, 
complementa Giancarlo, 
gerente de Marketing da 
Regispel.
Durante a feira, a empresa 
também apresentará toda a 
sua linha de suprimentos para 
o setor como etiquetas para 
balança e para gôndolas, tickets 
para estacionamento e rótulos.

capixaba. Os resultados 
alcançados atualmente com 
essa linha estão superando 
as expectativas da empresa. 
Estamos convencidos de que 
os lançamentos terão ótima 
aceitação”, diz Antônio Santos 
Costa Filho, gerente comercial 
da Uniaves.
E as novidades não param 
por aí. Os clientes podem 
esperar por mais lançamentos 
na linha de temperados. “Vem 
produto bom, nesse sentido 
de praticidade e, com certeza, 
vale a pena esperar porque vai 
surpreender”, afirma o gerente 
comercial.
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Paratudo tem mix com mais 
de 20 produtos 

Fruto de uma família 
empreendedora e 
genuinamente brasileira, a 
Indústria de Bebidas Paratudo 
iniciou suas atividades em 1951, 
com o lançamento da primeira 
bebida: Paratudo, feita à base 
de ervas e raízes amargas. 
Atualmente, a empresa conta 
com um mix de mais de 20 

Lev Mais lança linha de pão de alho

Villoni amplia sua linha de produtos
Com mais de 45 anos de 
existência, a Villoni Alimentos 
aposta na ampliação de suas 
linhas de produtos. Aliando sua 
tradição à inovação, a empresa 
traz novidades ao mercado 
como os biscoitos Cream 
Cracker Gergelim e Cream 
Cracker Integral, nas porções 
de 200g e 400g.

Além disso, toda sua linha 
de biscoitos Cream Cracker, 
Cream Cracker Manteiga, 
Água e Sal, Maisena e Coco 
nas embalagens de 400g 

estarão também disponíveis em 
embalagens de 200g.
Outra novidade é a linha 
“Integrale”. A massa integral 
é a melhor opção para quem 
busca uma alimentação mais 
saudável e pode ser encontrada 
em quatro cortes: espaguete, 
gravata, penne e parafuso. 

Dikmaq. Primeira Kacher 
store do espírito Santo
Estreante na Super Feira 
ACAPS Panshow, a Dikmaq, 
primeira Kärcher Store do 
Espírito Santo e representante 
da linha de produtos de força 
da Honda e Aspiradores 
Industrias Inteligentes da 

Aspó, apresentará soluções 
tecnológicas e inovadoras 
em seus segmentos de 
equipamentos comerciais e 
industriais.
Alguns dos produtos que 
estarão no estande da empresa 

são as linhas de lavadoras de 
alta pressão profissionais e 
lavadora e secadoras de pisos.

Produtos 
Veneza voltam 
à Super Feira 

Com a incorporação da 
cooperativa de Nova Venécia 
à Coopeavi, em fevereiro deste 
ano, a linha de laticínios Veneza 
retorna à Super Feira ACAPS, 
junto com outros produtos 
de destaque produzidos pela 
Coopeavi.
A marca Veneza possui um mix 
de 47 produtos, que vai do leite 
UHT, passando pelos iogurtes, 
bebidas lácteas, manteiga, 
creme de ricota e requeijão, 
queijos finos, até o doce de 
leite, que são distribuídos em 
todo o Espírito Santo e Bahia, 
incluindo a grande Salvador e o 
Vale do Paraíba.
E não vão faltar outras opções 
no estande da Coopeavi. No 
local, o público vai encontrar 
o café Liva, blend dos cafés 
produzidos pelos cooperados. 
Este ano, a linha foi ampliada, 
contemplando o novo café 
Liva Extra Forte. Além dos 
cafés, Liva também é a marca 
dos ovos brancos, vermelhos, 
caipira e de codorna. No 
ano passado, a Coopeavi 
comercializou 943.063 dúzias 

embaladas só do ovo branco.
Já a marca Pronova é composta 
por grãos de café super 
especiais, que têm torra para 
espresso e foco em cafeterias, 
bistrôs e delicatessens. As 
opções são o Pronova Blend 
e o Pronova Single Origin. A 
novidade é que os produtos 
podem ser adquiridos na 
internet pelo site www.
pronovacoffee.com.

tRoFéU

Em dezembro de 2018, a 
Coopeavi recebeu o “Troféu 
Estande de Ouro” pela 
participação na última Super 
Feira promovida pela ACAPS. 
O prêmio é concedido às 
empresas que cativaram 
compradores e varejistas, 
oferecendo boas parcerias 
e atendimento de qualidade 
durante o evento. O troféu 
reconhece o investimento das 
empresas e a criatividade das 
equipes de marketing e vendas.

eletrofrio expõe linha de máquinas 
acopladas

Seguindo a tendência presente 
no mercado para lojas menores, 
a Eletrofrio vai apresentar na 
Super Feira ACAPS uma linha 

de expositores com máquina 
acoplada. O destaque está no 
novo design, especialmente nas 
ilhas para congelados e nos dois 

novos lançamentos agregados 
à família em 2019. Um é o 
expositor vertical com portas e 
sistema plug and play e o outro 
é o expositor combinado para 
congelado com refrigeração de 
Propano R290.
Já a Fast, empresa do mesmo 
grupo, especializada na 
fabricação de expositores 
secos, estará presente com 
porta paletes com gôndolas 
integradas para atacarejo, 
checkout e a gôndola DY, que 
possui tecnologia empregada 
que oferece um design mais 
leve ao equipamento. Dessa 
forma, o produto exposto fica 
em evidência.

produtos.
Cada bebida da marca é 
produzida com seriedade e 
autenticidade, conservando 
a originalidade da Paratudo. 
Recentemente, foram 
criadas duas novas bebidas 
saborizadas: a Kriskof Coco e a 
Kriskof Bananinha, que contam 
com sabores característicos 
e únicos. A Kriskof Coco 
tem um toque especial, um 
diferencial para as festas. Já 
a Kriskof Bananinha possui o 
sabor inigualável da banana, 
conquistando apreciadores em 
todos os lugares. 

Pela primeira vez na Feira Super ACAPS, a Lev Mais participa do evento com a sua linha de pão de 
alho nos sabores tradicional, calabresa, gorgonzola e tomate seco. Disponível nas versões integral e 
pão francês, o produto é fabricado diariamente com a utilização de ingredientes selecionados e de 
qualidade. Já o recheio, que possui textura leve e saudável, é uma receita secreta, passada de geração 
a geração por famílias italianas do interior do Espírito Santo.
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Os produtos sazonais são 
grandes oportunidades para 
os supermercados turbinarem 
suas vendas ao longo do ano. 
Tente imaginar a Páscoa sem 
chocolate ou a Festa Junina 
sem quentão, canjica, paçoca 
e bandeirinhas? É impossível, 
concorda?
O período mais frio do ano 
no Brasil, que corresponde 
ao outono e ao inverno, pode 
ser uma época especialmente 

Como aproveitar a venda de produtos
sazonais no outono e inverno

ARtIGo

QUAIS São oS AlIMEntoS tÍPICoS dE 
oUtono E InVERno?

Entre as frutas, os legumes e 
as verduras dos meses frios, 
temos:
    abacate, banana-maçã, 
caqui, jaca, kiwi, pêra, 
tangerina e uva;
    alho-poró, almeirão, 
erva-doce e nabo;
    abóbora, batata-doce, 
berinjela, beterraba, cará, 
cenoura, chuchu, mandioca, 
nabo e rabanete.

No inverno, aumenta a 
procura por ingredientes 
para fazer aquela sopinha 
caseira e outros pratos 
quentes. Para facilitar o 
trabalho dos clientes que 
estão em busca de sopas 
instantâneas ou de outras 
receitas fáceis de fazer, 
você pode exibir esses 
produtos em displays de 
grande visibilidade.

promissora para pontos de 
venda que realizarem um bom 
trabalho com os produtos 
sazonais.
Neste artigo, você vai 
conhecer os alimentos típicos 
dos meses frios, conferir dicas 
para aumentar a margem de 
lucro com itens da época e 
ver algumas recomendações 
sobre como aproveitar as datas 
comemorativas. 
Continue a leitura!

QUE PRodUtoS têM GRAndE SAÍdA 
nESSA éPoCA do Ano?

Se o seu supermercado 
oferece uma grande seleção 
de produtos além dos 
alimentos, você pode pensar 
em várias formas criativas 
de aumentar as vendas. 
Alguns itens capazes de 
despertar o interesse dos 
clientes são:
    pilhas e baterias (que 
abastecem brinquedos que 
as crianças usam dentro de 

casa);
    equipamentos para 
alimentos quentes, como 
panela de fondue;
    jogos de tabuleiro e 
outros objetos usados para 
atividades em casa;
cobertores, blusas e 
agasalhos;
    lenços de papel (devido 
aos resfriados).

CoMo AUMEntAR A MARGEM dE lUCRo CoM PRodUtoS SAZonAIS?

    Comece cedo e acabe 
tarde
Muitas pessoas gostam dos 
meses mais frios, portanto 
seu supermercado pode 
atender a essa preferência 
começando o inverno antes. 
Se o seu PDV vende 

    Sinalize as promoções 
e ofertas
Os clientes adquirem 
dois tipos de produtos 
nos supermercados: os 
que estavam na lista de 
compras e aquilo que eles 
veem e acham interessante, 

    Ofereça comodidade 
ao cliente
Quando está muito frio, 
as pessoas têm menos 
vontade de sair de casa 
para ir à escola ou ao 
trabalho — imagine para 
ir ao supermercado? 
Nesses períodos, 
o cuidado com o 

    reforce a logística
Planeje-se com 
antecedência para que seus 
fornecedores não o deixem 
na mão e trace planos de 
contingência para saber 
o que fazer se acabar o 
estoque de algum produto 
importante.

    Capriche na decoração 
Nos meses de outono e 
inverno, queremos ficar em 
ambientes aconchegantes. 
Uma decoração em cores 
quentes, displays com 

roupas de frio, inicie as 
promoções assim que o 
Carnaval acabar. Antecipe 
as “águas de março” e 
inspire seus clientes a se 
cobrirem para o frio que vai 
chegar.

mas não era previsto. 
Trocar os cartazes ao 
longo da temporada de 
outono e inverno, inserindo 
novas ofertas, é importante 
para mostrar aos clientes 
recorrentes que existem 
novidades.

atendimento ao cliente 
deve ser redobrado. Há 
várias formas de fazer isso, 

como:
-   oferecer empacotadores 
e funcionários que levem as 

compras até os carros;
-   reforçar o serviço de 
delivery;
-   instalar um quiosque 
que venda sopas ou 
caldos (e assim por 
diante).

produtos como cobertores 
ou roupas de inverno e 
elementos de festas sazonais 
(como as juninas) ajudam a 
tornar o supermercado mais 
convidativo e agradável.

Fonte: Pricefy     Leia o artigo na integra, acessando o site www.pricefy.com.br
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ranking Abras/SuperHiper apresenta 
o panorama do setor supermercadista
As maiores empresas 
supermercadistas do 
País, responsáveis por um 
faturamento de R$ 175,5 bilhões 
em 2018, foram homenageadas 
no jantar de divulgação oficial 
da 42ª Pesquisa Ranking 
ABRAS/SuperHiper, ocorrido 
no dia 5 de maio, na Fecomércio 
de São Paulo.
O faturamento do setor 
supermercadista em 2018 
registrou um total de R$ 355,7 
bilhões e, em seu discurso, 
o presidente da Associação 
Brasileira de Supermercados,  
(ABRAS), João Sanzovo Neto, 
destacou a tradição do estudo 
e a força dos supermercados 
para a economia. “A atividade 

supermercadista é hoje uma 
das mais representativas 
da economia brasileira, 
responsável por 5,2% do 
Produto Interno Bruto. Os 
nossos números mostram não 
apenas a realidade do setor, 
mas também o trabalho e a 
dedicação dos empresários na 
desafiadora tarefa que tem se 
transformado o crescimento do 
consumo após uma recessão.”
O estudo Ranking ABRAS/
SuperHiper é elaborado pelo 
Departamento de Economia 
e Pesquisa da entidade 
nacional de supermercados 
em parceria com a Nielsen, e 
traz um panorama completo 
do setor supermercadista no 

ÍndICE dE VEndAS

vAriAção reAl*
(ipCA/iBge)

-1,46%

2,92%

2,39%

*Real - deflacionado desde janeiro de 2001 pelo IPCA do IBGEFonte: Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

Os supermercados brasileiros acumulam alta real de 
2,39% até maio (deflacionadas pelo IPCA/IBGE), de 
acordo com o Índice Nacional de Vendas ABRAS, 
apurado pelo Departamento de Economia e Pesquisa 
da entidade nacional. No mês de maio, as vendas do 
setor supermercadista em valores reais apresentaram 
queda de -1,46% na comparação com abril e alta de 
2,92% em relação ao mesmo mês do ano de 2018

vAriAçõeS MenSAiS

MAio/2019

Mês x Mês anterior

Mês x Mesmo mês anterior

Acumulado

Vendas acumulam 
crescimento de 2,39%

eletrofrio inova com o Propano na 
refrigeração Comercial
Parceira da ACAPS, a empresa se destaca pelo pioneirismo e por oferecer soluções sustentáveis, 
modernas e eficientes

Em uma parceria com o 
Ministério do Meio Ambiente e 
com a Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial (UNIDO), a Eletrofrio 
Refrigeração lançou o Propano 
como gás refrigerante para 
equipamentos de refrigeração 
comercial. 
O gás se destaca por atingir 
100% de sustentabilidade 
em refrigeração, é natural, 
inofensivo à Camada de 
Ozônio e com baixíssimo GWP 
(Global Warming Potential). A 
novidade representa um marco 
na evolução sustentável do 
Brasil e contribui para que o 
país atinja a meta do Protocolo 
de Montreal de eliminar a 

utilização de gases nocivos até 
2040. 
O país é o nono consumidor 
de HCFCs do mundo e o 
quinto entre os países em 
desenvolvimento. O objetivo 
do Programa é eliminá-los em 
35% até 2020 e 67,5% até 
2025.
Como a solução faz parte 
do Programa Brasileiro de 
Eliminação dos HCFCs, ela será 
de domínio público e ficará 
disponível para ser utilizada por 
toda a cadeia de refrigeração 
comercial do país. “Vamos 
transferir o conhecimento da 
pesquisa para que o Brasil 
possa avançar na eliminação 
dos gases sintéticos. Com isso, o 

nosso país dá um passo enorme 
para alcançar a substituição 
completa dos gases sintéticos e 
cumprir a meta do Protocolo de 
Montreal”, afirma o engenheiro 
da Eletrofrio, Rogério Marson.
A tecnologia é inédita na 
América do Sul e acaba de 
ser implantada no Condor 
Wenceslau Braz, em Curitiba, 
no dia 3 de abril.

”CoM ISSo, o noSSo PAÍS 
dÁ UM PASSo EnoRME 

PARA AlCAnçAR A 
SUBStItUIção CoMPlEtA 
doS GASES SIntétICoS 
E CUMPRIR A MEtA do 

PRotoColo”
RoGéRIo MARSon

EnGEnhEIRo dA ElEtRoFRIo

Brasil. Elaborada há 42 anos, a 
pesquisa mostra o faturamento 
dos supermercados, a 
participação das diversas 
seções nas vendas totais e a 

expectativa de investimento. 
Além disso, também apura 
dados estruturais: espaço 
físico, formato de loja, entre 
outras informações.

A pesquisa completa pode ser 
conferida no site da associação 
- www.abras.com.br.

A vice-presidente da ABRAS, Maria de Fátima, e o presidente da ACAPS, João Falqueto, entregam prêmio ao 
diretor de Marketing da DMA Distribuidora, Roberto Gosende.
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epa Supermercados 
comemora 60 anos

De uma pequena mercearia na 
zona oeste da capital mineira 
a uma das maiores empresas 
de varejo alimentício de Minas 
Gerais e do Espírito Santo, o 
Epa Supermercados completa 
60 anos em 2019.
Com capital 100% nacional, a 
empresa conta hoje com 138 
unidades, sendo 110 lojas Epa 
Plus em Minas Gerais, 19 lojas 
Epa Plus no Espírito Santo 
e nove unidades Mineirão 
Atacarejo. De forma direta 
emprega cerca de 13 mil 

CAMPAnhA
Em comemoração aos 
60 anos, o Epa preparou 
diversos prêmios para seus 
consumidores. Até o final 
do ano, o supermercado vai 
sortear um carro Fiat Mobi 
0km por mês e mais 1 milhão de 
reais em certificado de barras 
de ouro.
Para concorrer, os clientes terão 
direito a números da sorte. A 

cada R$ 50,00 em compras, 
pagando com o Cartão Fácil, 
o cliente ganha números em 
dobro. E a cada R$ 20,00 em 
compras dos produtos Itambé 
ou Vilma Alimentos, ele ganha 
um número da sorte.
Ao final da compra, o 
consumidor precisa digitar seu 
CPF no caixa e se cadastrar no 
site www.queroummilhao.com.
br ou pelo aplicativo do EPA 
Supermercados.

Vigilância Sanitária inicia 
visitas de orientação sobre 

a rastreabilidade
A Vigilância Sanitária de 
Vitória realizou recentemente 
visitas a alguns supermercados 
da capital, com o objetivo de 
identificar o cumprimento 
da Portaria Conjunta nº 
001-R SEAG/SESA, que 
traz a obrigatoriedade da 
implantação da rastreabilidade 
em toda a cadeia de produção 
das frutas e verduras 
produzidas e comercializadas 
no Espírito Santo.
O relatório das visitas foi 
apresentado durante a plenária 
do Fesciat, Fórum liderado pelo 

Ministério Público Estadual que 
debate questões relacionadas 
aos agrotóxicos, no último dia 
5 de junho.
Conforme explanado pela Drª 
Sandra Lengruber, promotora 
que coordena o Fesciat, a 
Vigilância Sanitária de Vitória 
está fazendo um projeto piloto 
de orientação aos comércios, 
sem punição neste primeiro 
momento. Em breve, todas as 
Vigilâncias municipais devem 
integrar a verificação do 
cumprimento da Portaria em 
suas rotinas de atuação.

CCt. Prorrogação da
 jornada de trabalho
A Federação do Comércio do 
Espírito Santo (Fecomércio-
ES) e o Sindicomerciários 
assinaram no dia 10 de abril 
um termo aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) 
2018/2019, incluindo a cláusula 
29ª, que trata da prorrogação 
da jornada de trabalho dos 
empregados.
A referida cláusula autoriza 

que as empresas do comércio 
atacadista e varejista de 
gêneros alimentícios executem 
a prorrogação da duração 
normal do trabalho em até duas 
horas diárias, de segunda a 
sábado. O aditivo traz ainda as 
condições para compensação 
ou pagamento das horas extras 
efetuadas pelos empregados..

Abras e estaduais participam de 
audiência para debater Código de 
Defesa do Consumidor

O presidente da Associação 
Brasileira de Supermercados 
(ABRAS), João Sanzovo Neto, e 
representantes das associações 
estaduais, incluindo a ACAPS, 
participaram no dia 23 de maio, 
em Brasília, de uma audiência 
pública realizada pela 
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços (Cdeics), 
a pedido do deputado federal 
Glaustin da Fokus (PSC-GO), 
para debater a transparência 

e os parâmetros das multas 
aplicadas a supermercados 
quando produtos são 
encontrados com data de 
validade vencida, estabelecidos 
no artigo 57 do Código de 
Defesa do Consumidor.
De acordo com o deputado 
Glaustin, atualmente, o valor 
da punição se baseia na receita 
bruta estimada das empresas, 
uma situação que gera prejuízo 
às empresas supermercadistas. 
“As multas costumam ser 

calculadas por presunção, a 
partir do faturamento. Sem 
dúvida, o Código de Defesa do 
Consumidor trouxe inúmeras 
conquistas para a população, 
mas o seu artigo 57 ainda 
gera injustiças, a ponto de 
inviabilizar negócios do setor. 
Essa penalidade precisa existir, 
sim. Porém, acredito que seria 
mais razoável um cálculo sobre 
o valor do produto encontrado”, 
destacou Glaustin.Antônio Sales da ACESU, Cícero Bernardo da ASPB, Junior Fiorot da 

ACAPS e João Sanzovo da ABRAS durante a audiência.

profissionais e mais de 40 mil 
de forma indireta.




