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Novas lojas, mais 
empregos e expectativa 
de crescimento
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O setor supermercadista comprova a sua 
importância para a economia ao chegar ao fim de 
2019 com 12 lojas inauguradas e 3 mil novos postos 
de trabalho no Espírito Santo, um crescimento de 
24% em relação ao ano anterior. Foi um período de 
trabalho, de extrema dedicação e muito investimento 
por parte dos empresários.

O próprio projeto Acaps Itinerante, censo iniciado 
em março de 2018 e concluído em julho deste ano, 
mostra a força do setor ao apontar a existência de 
1.563 supermercados nos 78 municípios capixabas. 
Os estabelecimentos respondem por pouco mais 
de 40 mil empregos diretos, chegando a 120 mil 
empregos quando somados os postos de trabalho 
indiretos gerados pelo setor.

Estamos falando de números expressivos. Para 
atingi-los, são necessários comprometimento, 
seriedade, profissionalismo e foco. Nesse sentido, 
vemos mais. Acompanhamos de perto a evolução do 
setor quando o assunto é inovação. Os empresários 
têm investido não só em novas lojas e na ampliação 
dos estabelecimentos como estão cada vez mais 
empenhados em modernizar seus negócios. Tudo 
para melhorar os processos e satisfazer quem 
interessa: o consumidor final.

A Acaps faz a sua parte e avança junto para garantir 

o desenvolvimento do setor, proporcionando aos 
associados conhecimento e qualificação profissional. 
Somente em 2019, a entidade promoveu 42 
capacitações, que beneficiaram 4.042 profissionais 
na Grande Vitória e no interior do Estado.

Encerramos o ano com sentimento de dever 
cumprido, de quem fez por onde e acredita na 
recuperação econômica do País. Dessa forma, a 
previsão é registrarmos o dobro do crescimento 
obtido em 2018, com expectativa de atingirmos, no 
mínimo, 4%. 

As medidas anunciadas pelo Governo somam 
para a previsão de melhoria e um 2020 ainda 
melhor. Além disso, a inflação segue estável e 
acompanhamos a queda dos juros. O Brasil está 
reagindo e a tendência é que os resultados positivos 
atinjam o varejo de uma forma geral.

Os desafios ainda existem, e são muitos. Mas 
seguimos firmes no propósito de representar, 
impulsionar e desenvolver o setor supermercadista 
no Espírito Santo. Atuamos cada vez mais para 
a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos 
pelos estabelecimentos, a evolução das lojas, a 
relação saudável entre supermercado e fornecedor 
e, consequentemente, a excelência do atendimento.

noVoS aSSociaDoS 
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EXpEDiEntE EquipE

Uma das grandes lutas 
encampadas pelo setor 
supermercadista é, sem 
dúvida, a implantação de 
uma reforma tributária no 
Brasil e, recentemente, a 
Abras (Associação Brasileira 
de Supermercados) criou 
um comitê para discutir as 
principais mudanças que devem 
ocorrer no sistema legislativo 
para trazer melhorias aos 
setores produtivos, incluindo 
os supermercados.

Além de participar 
ativamente do referido 
comitê, a Acaps, através de 
sua diretoria e assessoria 
jurídica, tem produzido 
estudos e pautas pertinentes 
e participado de debates e 

reuniões, fomentando o apoio 
de parlamentares e de outras 
entidades para a efetivação da 
reforma.

Dois importantes movimentos 
foram realizados nos últimos 
meses neste contexto, sendo o 
primeiro o Seminário Regional 
da Reforma Tributária – PEC 
45/2019, ocorrido no dia 04 
de outubro, na Assembleia 
Legislativa, em Vitória.

Já no dia 04 de novembro, os 
assessores jurídicos da Acaps e 
da Apas, Dr. Alexandre Fiorot e 
Dr. Marcelo Faria, estiveram em 
Brasília acompanhando o vice-
presidente da Abras, Maurício 
Ungari, a uma visita à equipe 
técnica da PEC 45-2019, do 
deputado Aguinaldo Ribeiro 

pEc 45/2019

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 45/19 foi 
apresentada pelo deputado 
Baleia Rossi (MDB-SP) em 
abril de 2019 e trata-se de 
uma proposta para modificar o 
texto da Constituição Federal, 
alterando o sistema tributário 
sobre bens e serviços no Brasil.

As mudanças sugeridas 
no texto constitucional têm 
como referência a proposta de 
reforma tributária desenvolvida 
pelo Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF), instituição 
independente constituída para 
pensar melhorias do sistema 
tributário brasileiro com base 

MoViMEnto acapS

Entidades em defesa 
da reforma tributária

A Acaps formalizou com 
a Corpus Saneamento e 
Obras uma parceria que traz 
condições especiais para seus 
associados na contratação de 
serviços de caminhão vácuo e 
hidrovácuo.

A parceria oportunizou 
a aplicação de descontos 
específicos para os serviços 
de limpeza de fossa e de 
caixa de gordura e também 
desobstrução de redes com 
a utilização de caminhão 
hidrovácuo e sonda elétrica nos 
supermercados associados. 
Uma equipe da Corpus, 
devidamente treinada, utilizará 
de caminhões a equipamentos 
próprios para coletar, 

desobstruir e armazenar 
e transportar os resíduos, 
destinando-os a um local 
licenciado e apropriado para 
tratamento.

Fundada em 1987, a 
Corpus Saneamento e Obras 
é especialista em soluções 
de serviços públicos e 
privados, atende seguimentos 
supermercadistas em outros 
estados, além de realizar 
serviços de coleta, transporte 
e destinação final de resíduos 
(de origem domiciliar a 
perigoso), gerenciamento 
total de resíduos, implantação 
e gerenciamento de aterros 
sanitários, manutenção de 
áreas verdes, entre outros 

Serviços de limpeza. Nova parceria 
com valores especiais para associados

inúmeros serviços, oferecendo 
novas tecnologias, otimização 
de tempo e equipe qualificada.

nos princípios da simplicidade, 
neutralidade, equidade e 
transparência.

O modelo proposto busca 
simplificar radicalmente o 
sistema tributário brasileiro, 

sem, no entanto, reduzir a 
autonomia dos estados e 
municípios, que manteriam o 
poder de gerir suas receitas 
através da alteração da alíquota 
do IBS.

contato

Para contratação dos 
serviços, os associados da 
Acaps devem contatar a 
Corpus através dos contatos 
abaixo. A tabela com os 
descontos pode ser solicitada 
diretamente à Acaps.

Corpus Saneamento e Obras 
- (27) 2121-6100

Roger Rigoni |  (27) 9 8134 
6393 | roger.rigoni@corpus.
com.br

Felipe Cocco | (27) 9 8155 
8469 | fcocco@corpus.com.br

(PP-PB).

Dr. Alexandre Fiorot, Coronel do Exército Speck, o Presidente da 
Fecomércio, José Lino Sepulcri e Hélio Schneider.



“a prEViSÃo é chEgar 
ao final Do ano coM, 
no MíniMo, 4% DE au-
MEnto naS VEnDaS. E 
EM 2020, a tEnDência 
é DE quE tEnhaMoS 

uM rESultaDo ainDa 
MElhor”

HÉLIO SCHNEIDER
SUPERINTENDENTE DA ACAPS

Supermercados.
Evolução em formatos e serviços

Após 51 anos da 
regulamentação da atividade 
no Brasil, os supermercados 
atualmente respondem por 
5,2% do Produto Interno 
Bruto (PIB), conforme dados 
da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), 
e são o principal canal 
de abastecimento dos 
consumidores.

A história do setor tem início 
em 1949, com o surgimento, 
na capital de São Paulo, do 
primeiro supermercado 
brasileiro. A princípio, os 
consumidores estranharam um 
pouco o sistema de “pegue 
e pague”, característico do 
autosserviço, pois o que se 
conhecia, até então, era o 
formato de mercearias com 
balcões de atendimento. 
Mas, o novo formato de loja 
caiu no gosto da população 
e os supermercados foram 
chegando a cada canto do 
Brasil. 

De lá pra cá, o varejo 
supermercadista passou 
por um intenso processo de 
evolução, seja em sua estrutura 
física, de atendimento e na 
gestão, acompanhando as 
movimentações do mercado 
e as mudanças econômicas e 
políticas.

O Dia Nacional dos 
Supermercados é celebrado 
anualmente em 12 de novembro 
e o setor comprova a sua 
importância para a economia 
ao chegar ao fim de 2019 com 

12 novas lojas e 3 mil postos 
de trabalho gerados só no 
Espírito Santo, um crescimento 
de 24% em relação ao ano 
anterior. Atualmente, são 1.563 
supermercados espalhados 
pelos 78 municípios capixabas, 
respondendo por pouco mais 
de 40 mil empregos diretos.

O superintendente Hélio 
Schneider ressalta que o 
setor supermercadista deve 
fechar 2019 com o dobro de 
crescimento registrado no ano 
passado. “A previsão é chegar 
ao final do ano com, no mínimo, 
4% de aumento nas vendas. 
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EVoluÇÃo Do SEtor

Dia nacional DoS SupErMErcaDoS

DEpoiMEntoS
O vice-presidente da 

Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras) 
e diretor financeiro dos 
supermercados Devens, João 
Carlos Coutinho Devens, 
lembra que começou no setor 
há 31 anos e que se dividia entre 
várias funções em uma loja 
pequena. Hoje, o empresário 

possui seis lojas no Espírito 
Santo. 

Diante das mudanças, é 
preciso se manter atento 
ao mercado, buscar a 
modernização e diferenciais 
para as lojas”, opina Devens.

Para Aderbauer Pedroni, do 
Grupo Oriundi, que possui lojas 
em Aracruz e Linhares e atua no 
setor há 35 anos, o consumidor 
era mais fiel a marcas de 
produtos e locais de compras. 
“Como o cenário mudou, mais 
do que nunca, é fundamental ter 
bons funcionários, que sejam 
comprometidos e empenhados 
em oferecer o melhor ao 
cliente”, afirma.

O fato é que, o processo de 
evolução dos supermercados 
brasileiros, desde sua origem, 
acompanha as mudanças 
do mercado consumidor, 
que se reinventa a cada 
ciclo econômico, político e 
social. “A modernização dos 
supermercados caminhou 
junto com sua característica 
essencial, que é a proximidade 
e a dedicada atenção ao 
cliente. O diferencial do setor 
é exatamente esse, permanecer 
atento ao que o consumidor 
deseja e precisa, levando 
novidades e uma experiência 
de compra que garante o 
seu retorno à loja”, enfatiza 
o presidente da Acaps, João 
Tarcício Falqueto, que é diretor 
do Supermercado Falqueto, de 
Serra-Sede.

Foi no período do chamado “milagre 
econômico” e da simplificação tributária 
trazida pelo ICM – Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias, que o autosserviço ganhou 
fôlego e cresceu no Brasil.

A regulamentação da atividade 
supermercadista no Brasil ocorreu em 1968. 
Nesse mesmo período, foi instituída a Abras – 
Associação Brasileira de Supermercados, sob 
a missão de representar e dar voz ao setor 
perante mercado, sociedade e governo.

anoS 60
A Acaps foi fundada em 23 de março de 1972, 

por um grupo de empresários que identificou a 
necessidade da criação de uma entidade local para 
defender os interesses do setor, que se consolidava 
no mercado capixaba.

Em 1975, surgem os hipermercados, formato 
trazido para o Brasil pela rede francesa Carrefour. O 
Pão de Açúcar inicia a venda de produtos com uma 
marca genérica, sendo o ponto de partida para a 
introdução das marcas próprias nas gôndolas.

anoS 70
A crise econômica da época exigiu 

que o mercado se reinventasse. 
Resiliente, o autosserviço 
consolidou-se nos anos 80 como o 
principal canal de comercialização 
de produtos alimentícios.

O código de barras começa a ser 
implantado nos supermercados, 
uma modernização que trouxe 
maior controle e organização para a 
operação e a gestão das lojas.

anoS 80

A automação das lojas é ampliada e a abertura 
econômica atrai grandes redes internacionais, 
iniciando uma forte onda de fusões e aquisições 
no País. Em 1995, o Walmart chega ao Brasil. Sonae, 
Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, entre outras 
grandes empresas, ganham força ao adquirirem 
controle acionário e comprarem várias redes de lojas.

O surgimento do Código de Defesa do 
Consumidor exige uma nova postura das empresas 
e a figura do cliente é fortalecida no mercado.

anoS 90
Várias ações institucionais são implantadas e 

novas articulações com o Governo ganham força, 
como a publicação do decreto presidencial que 
torna o setor supermercadista essencial para a 
economia brasileira e a proibição de cobrança de 
taxas negativas por empresas de voucher.

Novos formatos de lojas, meios de pagamento 
e canais de compra são incorporados à estratégia 
de mercado de redes supermercadistas de todo o 
Brasil, que inovam para prestar melhor atendimento 
ao cliente e garantir maior competitividade. 

anoS 2000

E em 2020, como reflexo de 
todo o investimento feito, a 
tendência é de que tenhamos 
um resultado ainda melhor”, 
frisa.

Líderes do setor e da política 
participam de jantar da Abras

No dia 12 de novembro, 
aconteceu na sede da 
Fecomércio, em São Paulo, 
o tradicional jantar do Dia 
Nacional do Supermercado, 
que reuniu mais de 500 
empresários supermercadistas, 
executivos do varejo de todo 
o Brasil e personalidades 
políticas. O evento também 
celebrou o aniversário de 51 
anos da Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), 
comemorado no dia 11 de 
novembro. 

A Acaps esteve representada 
pelo presidente, João Tarcício 
Falqueto, o superintendente, 
Hélio Schneider, os vice-
presidentes, Waldês Calvi e 
Fábio Dall’Orto, o delegado 
junto à Abras, João Carlos 
Devens, e o assessor jurídico, 
Dr. Alexandre Fiorot, na noite 
festiva, onde foram entregues 
muitas homenagens a 
autoridades, supermercadistas, 
executivos e parceiros da 
indústria, que trabalharam pelo 
setor em 2019 e que fizeram 

e fazem parte da história dos 
supermercados.

O senador Sérgio Petecão 
e o deputado federal Glaustin 
da Fokus receberam o 
reconhecimento pelo suporte 
ao trabalho da Abras no 
desenvolvimento sustentável 
do setor, principalmente pelo 
engajamento na Câmara e 
no Senado para liberação 
da venda de medicamentos 
isentos de prescrição (MIPs) 
nos supermercados.

Alexandre Seabra, que 

atuou por 16 anos na entidade 
nacional como diretor de 
Relações Institucionais, 
recebeu homenagem pelas 
mãos do presidente João 
Sanzovo e do presidente do 
Conselho, Fernando Yamada, 
pelos benefícios trazidos ao 
setor por meio de seu trabalho.

As expectativas para 
a retomada da economia 
e crescimento do Brasil 
também ganharam destaque 
nos discursos do jantar. O 
presidente da Abras, João 

Sanzovo, se mostrou otimista 
com as recentes medidas do 
governo federal para melhorar 
o país, como o Programa 
Verde Amarelo, lançado para 
estimular a criação de primeiros 
empregos com carteira 
assinada, a apresentação 
do Plano Mais Brasil, com 
propostas para ajustar as 
contas públicas, a MP da 
liberdade econômica, além da 
reforma da Previdência, entre 
outras.

Vendas crescem 3,22% até setembro

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

Variação Real*
(IPCA/IBGE)

-4,94%

1,87%

3,22%

Variações Mensais
Setembro/2019

Mês x Mês anterior

Mês x Mesmo mês anterior

Acumulado

No acumulado de janeiro 
a setembro de 2019, os 
supermercados brasileiros 
apresentaram um percentual 
de crescimento real nas vendas 
de 3,22%, na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado.

No mesmo período de 2018 
(janeiro a setembro), o setor 
supermercadista registrou alta 
de 1,92% e para o presidente 
da Abras, João Sanzovo Neto, 
os dados demonstram que a 

economia está melhorando 
gradativamente. “Na 
comparação com agosto, que 
teve o maior acumulado no 
período desde 2014, setembro 
teve leve desaceleração, mas já 
era esperado. Acreditamos que 
seguiremos nesse patamar em 
torno de 3% até dezembro”, 
destaca o presidente da Abras.

Conforme o Índice Nacional 
de Vendas da Associação 
Brasileira de Supermercados, 
em setembro as vendas do 
setor apresentaram queda real 
de -4,94% em relação a agosto, 
e alta de 1,87% na comparação 
com o mesmo mês de 2018.

Foto: Acervo Abras

Foto: Acervo Abras
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“fizEMoS uM lEVan-
taMEnto DEtalhaDo, 
MarcaDo por ViSitaS 
aoS EStaBElEciMEn-
toS, inDEpEnDEntE 
Do lugar onDE SE 

localizaVaM, SEja DE 
fácil acESSo ou EM 

árEaS iSolaDaS”
JOÃO TARCÍCIO FALQUETO

PRESIDENTE DA ACAPS

Pesquisa aponta novos investimentos 
e modernização de lojas

Desde março de 2018, a 
Acaps esteve em campo 
percorrendo os 78 municípios 
do Espírito Santo para 
identificar empresas, 
levantar dados e mensurar 
estatisticamente o setor 
supermercadista capixaba. O 
levantamento apontou que o 
Estado conta com 1.563 lojas de 
supermercados e é responsável 
por 40.660 empregos diretos. 
A estimativa total, quando 
incluídos os empregos indiretos 
proporcionados a partir da 
atividade supermercadista, 
chega a 120 mil trabalhadores.

Os dados integram o projeto 
Acaps Itinerante, que foi 
concluído em julho deste ano 
e coletou informações nos 
estabelecimentos de pequeno, 
médio e grande porte. De 
acordo com o censo, as lojas 
físicas totalizam 725.299 
metros quadrados de área de 
vendas e 6.277 checkouts.

O presidente da Acaps, 

João Falqueto, ressalta que os 
dados mostram a existência 
de um expressivo investimento 
dos empresários em novos 
empreendimentos, com foco 
tanto na ampliação física 
quanto na modernização das 
lojas. “Somente no ano passado, 
tivemos a abertura de 13 novos 
estabelecimentos no Estado. A 
pesquisa vem comprovar o que 

Acaps finaliza censo e apresenta perfil do segmento supermercadista no Espírito Santo, que chega a 
2019 com 1.563 lojas e mais de 40 mil empregos diretos gerados

já vemos no dia a dia quanto 
ao investimento feito”, afirma 
Falqueto.

Além do panorama geral da 
atividade supermercadista no 
Espírito Santo, o levantamento 
traz dados por região e por 
município, entre eles, geração 
de empregos, número de lojas, 
número de empresas, total de 
checkouts e total da área de 

nÚMEroS

lojaS

1.563
árEa DE VEnDaS

725.299 m²

EMprEgoS DirEtoS

40.660

chEcKoutS

6.277

vendas.
O presidente da Acaps 

enfatizou que a pesquisa traz 
dados fiéis sobre a realidade 
do setor no Espírito Santo. 
“Fizemos um levantamento 
detalhado, marcado por 
visitas aos estabelecimentos, 
independente do lugar onde se 
localizavam, seja de fácil acesso 
ou em áreas isoladas. Temos em 
mãos indicadores que norteiam 
o potencial do segmento para a 
economia da região e de todo o 
Estado”, destaca.

O censo, de acordo com 
Falqueto, vai muito além da 
coleta de dados. “É uma 
forma da Acaps estar mais 
próxima de seus associados, 
de ouvir as suas necessidades 
e de contribuir com soluções 
para o seu negócio e para o 
desenvolvimento da atividade 
no Espírito Santo”, finaliza.

552 lojaS
367.833 árEa DE VEnDaS (m²)
2.983 chEcKoutS
22.700 EMprEgoS DirEtoS

1 - MEtropolitana

110 lojaS
67.390 árEa DE VEnDaS (m²)
577 chEcKoutS
3.872 EMprEgoS DirEtoS

2 - rio DocE

120 lojaS
51.065 árEa DE VEnDaS (m²)
475 chEcKoutS
2.452 EMprEgoS DirEtoS

 3 - norDEStE

75 lojaS
24.358 árEa DE VEnDaS (m²)
230 chEcKoutS
1.138 EMprEgoS DirEtoS

4 - noroEStE

147 lojaS
50.465 árEa DE VEnDaS (m²)
459 chEcKoutS
2.754 EMprEgoS DirEtoS

5 - cEntro-oEStE

55 lojaS
16.036 árEa DE VEnDaS (m²)
153 chEcKoutS
840 EMprEgoS DirEtoS

6 - cEntral SErrana

111 lojaS
26.110 árEa DE VEnDaS (m²)
227 chEcKoutS
1.266 EMprEgoS DirEtoS

7 - SuDoEStE SErrana

108 lojaS
31.328 árEa DE VEnDaS (m²)
309 chEcKoutS
1.556 EMprEgoS DirEtoS

8 - caparaÓ

187 lojaS
59.610 árEa DE VEnDaS (m²)
542 chEcKoutS
2.571 EMprEgoS DirEtoS

9 - cEntral Sul

98 lojaS
31.104 árEa DE VEnDaS (m²)
272 chEcKoutS
1.556 EMprEgoS DirEtoS

10 - litoral Sul

rEgiõES

1

2

3
4

5

6

7

8

9 10

Varejo e indústria celebram o 24º 
Enfosuper em São Mateus

Tradicional evento 
de confraternização 
e relacionamento dos 
supermercados com seus 
parceiros, a 24ª edição 
do Enfosuper (Encontro 
de Fornecedores e 
Supermercadistas de São 
Mateus e Região Norte do 
Espírito Santo) foi celebrada 
nos dias 25 e 26 de outubro, 
reunindo centenas de 
empresários e colaboradores 
do varejo e da indústria.

Na noite do dia 25, para abrir 
o encontro, a Acaps promoveu 
a palestra “Todos somos 
vendedores” no teatro do Sesc 
São Mateus, recebendo um 
público de 217 pessoas.

Floriano Schneider, o 
palestrante, trouxe sua 
experiência e conhecimento 
para estimular nos ouvintes 
novos posicionamentos e 
mudanças comportamentais 
para melhorar o desempenho 
profissional, seja na função de 
líderes ou liderados.

Para o supervisor de vendas 
da Wilso Atacado, Bruno 
Dalaia, o tema da palestra foi 
apropriado para o momento. 
“Realmente, para nos 
destacarmos no mercado temos 
que ter pensamento positivo, 
não desanimando diante das 
notícias negativas e estando 
ciente de que precisamos de 
informação de mercado e de 
ter pessoas com excelência 
atendendo no dia a dia”, opina 
o participante.

Componente da comissão 
de organização do Enfosuper, 
Natan Beltrame, que é 
proprietário do Super. 
Celeiro e diretor da Acaps, 
enfatizou a importância dos 
parceiros e do encontro 
para a região. “Agradeço à 

Acaps, ao palestrante Floriano 
Schneider e aos parceiros 
que fazem esse encontro 
acontecer, acreditando que 
essa união é primordial para 
o fortalecimento do varejo 
de nossa região”, agradeceu 
o supermercadista durante a 

Encontro de Fornecedores e Supermercadistas de São Mateus e Região Norte do Espírito Santo foi 
celebrado nos dias 25 e 26 de outubro, reunindo centenas de empresários

Foto: Diego Alves

EDSON HILLE 
REPRESENTANTE DA SELITA

DEpoiMEntoS

“Para nós, é uma oportuni-
dade ímpar poder encontrar 
uma vez por ano com nossos 
amigos e companheiros. Du-
rante a semana, às vezes, nós 
conseguimos ver as pessoas 
somente como clientes e com o 
evento nos reunimos e confra-
ternizamos juntos como ami-
gos e, também, o Enfosuper é 

uma forma 
de divulgar-
mos a nossa 
empresa.”

SElita

LEONARDO BUSTAMANTE 
GERENTE REGIONAL DE 
VENDAS DO COFRIL

“A Cofril tem muito orgulho 
de participar do Enfosuper. 
Há 21 anos estamos acompa-
nhando o evento e muito nos 
orgulha porque percebemos 
que o relacionamento mais 
estreito entre fornecedores e 
supermercadista tem acabado. 
Então, a grande importância 
do evento para a Cofril está no 
relacionamento, pois nos tor-

namos ainda 
mais amigos 
dos nossos 
clientes e 
isso que é o 
lado bom do 
Enfosuper.”

cofril

abertura do evento.
No sábado, 26 de outubro, 

a continuação do encontro foi 
no Clube Camurupim, na ilha 
de Guriri, e reuniu 170 pessoas 
em uma programação festiva 
entre os empresários, seus 
colaboradores e familiares.

“agraDEÇo à acapS, 
ao palEStrantE 

floriano SchnEiDEr 
E aoS parcEiroS 

quE fazEM ESSE En-
contro acontEcEr, 

acrEDitanDo quE 
ESSa uniÃo é priMor-
Dial para o fortalE-
ciMEnto Do VarEjo 
DE noSSa rEgiÃo”

NATAN BELTRAME
SUPER. CELEIRO

rEgiStroS
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“a caDa ano o EVEn-
to SE MoStra MaiS 

fortE, conSoliDaDo 
E rEprESEntatiVo, 
cuMprinDo o SEu 

papEl DE aproXiMar 
toDa a caDEia pro-

DutiVa Do SEgMEnto”
JOÃO TARCÍCIO FALQUETO

PRESIDENTE DA ACAPS

Super Feira Acaps Panshow 
movimenta R$ 325 milhões

A 33ª edição da Super Feira 
Acaps Panshow, realizada entre 
os dias 17 e 19 de setembro, 
no Pavilhão de Carapina, 
na Serra, movimentou R$ 
325 milhões em negócios. O 
evento teve a participação de 
197 expositores de produtos, 
serviços, tecnologias e soluções 
e de 23 mil profissionais do 
varejo, que também tiveram 
a oportunidade de conferir 
palestras, oficinas técnicas e 
painéis. Nos três auditórios 
foram registradas a presença 
total de 3.400 pessoas.

O presidente da Acaps, João 
Tarcício Falqueto, afirmou 
que visitantes e fornecedores 
puderam se surpreender com 
a grandiosidade do evento que, 
este ano, ocupou uma área 
de 14.400 metros quadrados 
e avançou no número de 
parcerias e na qualidade dos 
debates. “Proporcionamos uma 
feira rica em oportunidades de 
negócios, atualização e troca 
de conhecimentos”, destacou o 

nÚMEroS

nEgÓcioS

r$ 325 mi

725.299 m²

pÚBlico naS palEStraS

3.400

profiSSionaiS Do VarEjo

23 mil

EXpoSitorES

197

A diretoria da Acaps 
preparou uma recepção para os 
representantes das associações 
estaduais de supermercados, 
patrocinadores e entidades 
parceiras na noite anterior ao 
início da Super Feira.

presidente.
Ele ressaltou que a realização 

da Super Feira Acaps Panshow 
permite que a sociedade 
conheça um pouco mais o setor 

supermercadista do Espírito 
Santo e a sua importância para 
a economia, uma vez que gera 
mais de 40 mil empregos diretos 
e 80 mil indiretos atualmente. 

“A cada ano o evento se 
mostra mais forte, consolidado 
e representativo, cumprindo 
o seu papel de aproximar 
toda a cadeia produtiva do 

BoaS-VinDaS

segmento”, assegurou João 
Tarcício Falqueto.

Capacitações da Acaps beneficiaram 
mais de 4 mil profissionais em 2019

nÚMEroS

capacitaÇõES

43

participantES

4.328
aValiaÇÃo* (MéDia)

9,2 

As capacitações promovidas 
pela Acaps beneficiaram 4,328 
profissionais na Grande Vitória 
e no interior do Estado em 
2019. Foram 43 encontros ao 
todo, entre palestras, cursos 
e workshops, que abordaram 
temas importantes para o 
dia a dia das empresas e o 
desenvolvimento do setor 
supermercadista capixaba. 

Somente a Super Feira 
Acaps Panshow foi responsável 
por apresentar 27 temas de 
palestras e workshops que 
registraram sucesso de público. 
Entre os assuntos abordados 
estão o mercado digital, 
atendimento ao cliente, gestão 
de despesas, logística reversa e 
liderança de equipes.

Fora da feira, foram realizadas 
capacitações em Vitória, 
São Mateus e Cachoeiro 
de Itapemirim. Os eventos 
promoveram discussões sobre 
temas como e-social, jornada 
de trabalho, gestão tributária, 
boas práticas em segurança de 
alimentos e gestão de compras.

A coordenadora do setor 

de capacitações da Acaps, 
Adriane Avide, ressalta que 
os treinamentos cresceram 
em 2019, atingindo um 
número ainda maior de 
pessoas. “Concluímos 
o ano beneficiando 489 
profissionais a mais que em 

2018. Sabemos da importância 
de proporcionar atualização 
constante aos trabalhadores 
do varejo. Por isso, temos um 
calendário anual elaborado 
de forma estratégica para 
atender as demandas do setor 
relacionadas à qualificação 

profissional”, afirma.
O superintendente da Acaps, 

Hélio Schneider, reforça que 
as capacitações buscam 
permitir que os associados 
tenham equipes cada vez 
mais treinadas e prontas para 
satisfazer o cliente e trazer 

resultados positivos para 
a empresa. “A capacitação 
dos colaboradores reflete 
na melhoria do atendimento 
aos clientes e no aumento 
da eficiência no trabalho”, 
assegura Hélio Schneider.

21 palEStraS
22 curSoS E WorKShopS

*Os participantes avaliam as 
capacitações nos quesitos 
Multiplicador, Conteúdo, Recursos 
Auxiliares e Infraestrutura
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Governador, autoridades e parceiros 
prestigiam abertura oficial

Além da autoridade maior no 
Espírito Santo, o governador 
Renato Casagrande, a 
solenidade de abertura da 
Super Feira 2019 contou 
com a participação do vice-
presidente da Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras), Antônio Longo; do 
presidente da Fecomércio, José 
Lino Sepulcri; e de deputados 
e prefeitos de municípios da 
Grande Vitória.

O governador Renato 
Casagrande, em discurso na 
abertura, destacou o sucesso 
do Estado quando se fala em 
gestão fiscal, já que o Espírito 
Santo é o único da federação a 
conquistar nota A na avaliação 
realizada anualmente pelo 
Boletim de Finanças dos 

rEgiStro

Homenagem Aylmer Chieppe
Aylmer Chieppe, um dos fundadores do grupo Águia 

Branca, foi homenageado pela sua trajetória profissional e pela 
contribuição que o grupo empresarial prestou ao mercado e 
sociedade capixaba.

Américo Buaiz Filho e Aylmer 
Chieppe

Jeremias Reis e Coral da Rede AICA cantam o Hino Nacional

“EStáVaMoS ali 
coMo fornEcEDorES, 
DEntro Do cEnário 

EMprESarial Do 
EStaDo, E ao MESMo 

tEMpo, taMBéM coMo 
cliEntES”

GUSTAVO GUIMARÃES
PRESIDENTE DA ABIH

Parcerias que agregam
A participação e apoio de 

entidades representativas 
na edição da Super Feira 
trouxe diversidade e interação 
entre diferentes setores, que 
convergiram em busca de 
negócios e conhecimento.

O gerente executivo do 
Sindipostos, Adair Alves 
de Souza, mencionou a 
possibilidade de seus 
associados, também 
proprietários de outros 
estabelecimentos, ampliarem 
seu leque de fornecedores a 
partir da feira. “Aceitamos o 
desafio de participar do evento 
e o resultado foi muito positivo. 
Nossos parceiros e associados 
nos falaram que gostaram 
bastante. O painel que 
promovemos sobre ‘O futuro 
da revenda de combustíveis’ 
estava lotado, com mais de 100 
participantes”, comentou.

Gustavo Guimarães, 
presidente da Abih, enxergou 
a Super Feira Acaps 
Panshow como um ambiente 
propício para captar novos 
clientes e novos produtos. 
“Foi fundamental nossa 
participação, sobretudo por 
causa da representatividade. 

Expositores saem satisfeitos
Uma das empresas 

expositoras, a Acimaq, já 
participou de mais de 20 
edições do evento. “Ficamos 
um tempo ausentes da feira e 
retornamos no ano passado. 
Posso dizer que a nossa 
participação foi um divisor 
de águas. O público estava 
bastante atento e aceitando 
muito bem as tecnologias 
que levamos. Tudo foi muito 
bem recebido e fizemos 
muitos fechamentos de 
negócios”, destacou a 
diretora comercial, Angela 
Maria Santos.

O diretor das marcas 
de sorvete Paletitas e 
Luigi, Wanderson Lamoia 
Nogueira, aproveitou o 
momento para divulgar 
o retorno das linhas de 
sorvete Luigi. “Durante a 
feira fizemos o lançamento 
oficial da marca Luigi para os 
setores supermercadista e da 
panificação. Sem dúvidas, foi 
um marco para nós. É o nosso 

quarto ano participando e a 
cada vez mais percebemos 
que não podemos ficar de 
fora do evento”, comentou o 
diretor. 

O propietário da 
Marquespan, Marcelo 
Marques, também enalteceu 
a importância do evento para 
o Estado.

“Nós da Marquespan 
entendemos que a Feira 
Acaps é a grande vitrine 
do setor supermercadista 
no Espírito Santo, por isso 
não medimos esforços 
para estarmos presentes 
neste evento. Já são três 
edições consecutivas que 
participamos e temos a 
consciência do quanto este 
evento nos permite fazer 
novos negócios e mostrar o 
trabalho que desenvolvemos 
no nosso dia a dia. 
Entendemos que a Acaps 
é o que faz unir a indústria 
ao supermercado”, relatou 
Macelo.

Estávamos ali como 
fornecedores, dentro do 
cenário empresarial do Estado, 
e ao mesmo tempo, também 
como clientes”, ressaltou.

Já o presidente do Sindbares, 
Rodrigo Miguel Vervloet, 
chamou a atenção para as 

Entes Subnacionais. Sob 
aplausos dos participantes 
da feira, mencionou, ainda, 
a necessidade de reduzir as 
obrigações acessórias dos 
negócios.

Já o presidente da Acaps, 
João Tarcício Falqueto, 
destacou a relevância do 
setor para a economia do país 
e do Estado e homenageou 
os empresários. “O setor 
supermercadista continua 
ampliando a área de vendas no 
Estado, disponibilizando novas 
lojas, modernas e funcionais, 
e potencializando a qualidade 
para o consumidor, ao mesmo 
tempo em que impõe para 
nosso segmento empresarial 
o desafio de fazer mais com 
menos”, destaca.

painEl

O sociólogo e jornalista 
Demétrio Magnoli realizou a 
palestra “Cenários Econômicos 
do Brasil e do Mundo”, em que 
analisou a situação econômica 
do Brasil e do mundo a partir 
de uma visão histórica, e falou 
sobre as expectativas para o 
futuro. 

 “Nosso crescimento está 
muito baixo, a reversão dessas 
tendências depende tanto do 
congresso, que está fazendo o 
seu dever, quanto do governo, 
que precisaria parar de 
produzir turbulência política 
externa e interna”.

“o SEtor SupErMEr-
caDiSta continua 

aMplianDo a árEa DE 
VEnDaS no EStaDo, 

DiSponiBilizanDo no-
VaS lojaS, MoDErnaS 

E funcionaiS”
JOÃO TARCÍCIO FALQUETO

PRESIDENTE DA ACAPS

Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares, e o superintendente da 
Acaps, Hélio Schneider

parcEriaS

Fecomércio ABIH Sindbares/Abrasel

Sebrae Sesi/Senai Sindipães

Deslace da Fita Inaugural Waldês Calvi, João Falqueto, 
Samuel Nogarol e Victor 
Maestri

Diretores da Acaps recebem 
autoridades políticas

Diretoria do Sindipães, 
Secretário de Turismo e 
Diretor da Findes

novidades que os associados 
encontraram durante a 
feira. “Para o nosso setor foi 
muito positivo. Tivemos a 
oportunidade de conhecer 

novos fornecedores que têm 
relação com nossos negócios, o 
que foi muito engrandecedor”, 
pontuou Rodrigo.

Ao centro, o presidente do Sindipostos, Eval Galazi, acompanhado de integrantes do sindicato e da analista comercial da Acaps, Beth 
Augusta

Aylmer Chieppe com seus irmãos, a deputada estadual Raquel 
Lessa e Hélio Schneider



12 SupEr fEira SupEr fEira 13

Salão Sindipostos

A parceria entre a Acaps e o 
Sindipostos resultou na cons-
trução de um espaço especial, 
sob o patrocínio da Atlântica 
Petróleo, onde foram reunidos 
postos de serviços, distribui-
doras, lojas de conveniências e 
fornecedores em geral.

“Além da instalação de um 
salão totalmente ambientado, 
a Super Feira também permitiu 
que o segmento de postos de 

EVAL GALAZI
PRESIDENTE DO SINDIPOSTOS

painEl

O debate sobre “O futuro 
da revenda de combustíveis” 
reuniu mais de 100 empresários 
do segmento no auditório do 
Ciclo do Conhecimento.

Sebrae

rEgiStro

Caravanas
Oitenta empresários, 

compradores e gestores de 
supermercados, padarias e 
outros varejos localizados em 
Aracruz e no município de 
Itapemirim visitaram a Super 
Feira através de caravanas 
organizadas pelo Sebrae-ES.

Um outro grupo de 
profissionais vindo do Rio de 
Janeiro também participou 

do evento. A caravana foi 
organizada pelo Sindicato 
das Indústrias de Massas 
Alimentícias, Panificação e 
Afins da Baixada Fluminense, 
Rio de Janeiro, o Simapan. 
Quarenta panificadores, 
confeiteiros, empresários e 
gestores vieram visitar e fazer 
negócios no evento capixaba.

combustíveis interagisse com 
novos clientes e fornecedores. 
Acredito que a conexão inter-
setorial foi um ponto muito po-
sitivo e pode ser ainda mais ex-
plorada nas próximas edições”, 
opina a analista comercial da 
Acaps, Beth Augusta. 

No salão também foi reali-
zado um quiz com perguntas 
sobre o setor de combustíveis 
que mostrava como realmen-

DEpoiMEnto

“Participar da Feira Acaps 
Panshow foi uma grande opor-
tunidade para o Sindipostos se 
aproximar da sociedade capi-
xaba e mostrar, mais uma vez, 
como fazemos parte da vida 
das pessoas. Além de reunir 
nossos empresários e diversos 
parceiros e fornecedores do 
segmento, promovemos uma 
ação em nosso estande mos-
trando de forma simples e di-
reta como as pessoas utilizam 
os serviços dos postos e que 
isso vai muito além do abaste-

cimento dos 
carros.”

SinDipoStoS

ALE Biopetro Ambiental

Conciliadora Grupo Studio

Ilha Azul Máxima Lub Meta Plumas ContabilMacrolub

SGA PetroQuality AutomaçãoPlural - Combustível Legal

Atlântica Petróleo

Fornecedores capixabas contaram com 
o apoio do Sebrae para levar para a 
Super Feira seus produtos, novidades e 
soluções. A entidade também promoveu 
palestras no auditório do Ciclo do 
Conhecimento, envolvendo temas da 
área de gestão de varejo

rEgiStro

Ice cream Chocolate Rei Centro Capixaba de Design

Ajjelso Tô Fit e Hillo

Venturim Reserva dos Imigrantes Limeira DocesDose Clássica

Aurea

PremierBombiscoito

Bom Fruto

Natural CachosJequitibá

Nina EmbalagensEspírito Cacau

te ele funciona. “Mais de 600 
pessoas participaram nos três 
dias da feira e o saldo foi ex-
tremamente positivo e acredi-

tamos que podemos ir muito 
mais longe juntos”, falou o pre-
sidente do Sindipostos, Eval 
Galazi

Palestra “Estratégias para encantar e fidelizar clientes”

Palestra “Acompanhe as tendências empresariais” Palestra “Líder Coach”

O diretor técnico, José Eugênio Vieira juntamente com o gerente de atendimento, Eduardo Simões e 
membros da equipe do Sebrae

Sindipostos ES
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Tendências e 
dicas na área 
da panificação

Os participantes da Super 
Feira tiveram a oportunidade 
de realizar visitas guiadas à 
padaria conceito do Sindipães 
em parceria com o Sebrae. 
O estande institucional “A 
Padoca”, foi criado para 
inspirar e apresentar ideias 
criativas e inovações que 
possam ser aplicadas nas 
padarias, fortalecendo o 
negócio, o relacionamento com 
o público e contribuindo para a 
melhoria contínua dos serviços 
prestados.

Neste ano, o espaço trouxe 
uma espécie de refúgio urbano, 
um lugar para trabalhar 
sossegado ou recarregar as 
energias, com temáticas atuais 
e pertinentes, e recebeu mais 
de mil visitas durante os três 
dias da feira.

“Em parceria com o Sebrae, 
desenvolvemos uma padaria 
conceito em que o empresário 
conseguiu visualizar uma 

alternativa real do que pode ser 
ofertado ao cliente, instigando 
o otimismo da categoria para 
se reinventar e entregar a maior 
experiência que sabemos que 
podemos oferecer”, explicou o 
presidente do Sindipães, Luiz 
Carlos Azevedo.

Para a fabricação dos pães 
especiais foram utilizados 
produtos do Espírito Santo 
com Indicações Geográficas 
(IG’s): socol, carne de sol, 
pimenta rosa, inhame, café e 
cacau.

Dentro do espaço também foi 
realizado o Menu Experience, 
com degustação de receitas 
com os produtos das IG’s 
capixabas, elaboradas por 
chefs especialmente para este 
momento. Em cada dia da Feira 
foi criado um menu especial 
e diferente, valorizando 
os produtos do Estado e 
apresentando possibilidades 
de criação de novos produtos.

rEgiStro

Salão de tecnologia
A primeira edição do Tecvar – Salão de 

Tecnologia para o Varejo reuniu dez empresas 
capixabas fornecedoras de soluções diversas 
na área.

Panfleto Online Gateway Rio Vip Rede

Jevin GTi Telecom Exitum

Espaço Mercado Innovate QI ³ Inteligência de negócios

EquipeNet Sistemas Arco Websites e-Commerce Vip Phone Softwares

CLS Soluções em TI Pro-Control DBM Sistemas

Inffinity Digitronic Sistema Auditor e Shift 

Palestras e oficinas levam conhecimento

nÚMEroS

profiSSionaiS Do VarEjo

+ 1.500

725.299 m²
aulaS E aprESEntaÇõES

19
A programação dos 

auditórios do Ciclo do 
Conhecimento e Oficinas 
Técnicas atraíram mais de 1.500 
profissionais do varejo. Através 
de parcerias com entidades e 
empresas, foram ofertadas 19 

carnES

O gaúcho Marcelo Bolinha, 
reconhecido instrutor em 
cortes de carne, trouxe sua 
experiência para os capixabas. 

O Frigorífico Friesul foi o 
apoiador da oficina, que foi um 
sucesso de público, trazendo 
muitas novidades para 
açougueiros e empresários. 

A oficina de cortes de 
carne suína, promovida em 
parceria com a associação de 
suinocultores local e nacional, 
também deu destaque para o 
mercado atrativo da carne, que 
tem uma variedade extensiva 
de cortes e aproveitamento.

aulas e apresentações.

SEnac

O Senac trouxe palestras 
de gestão e também a oficina 
sobre aproveitamento de 
alimentos, com dicas para 

evitar o desperdício e sobre 
segurança alimentar no varejo.

faESa

A Faculdade Faesa trouxe 
temas na área da tecnologia 
e inovação para o contexto 
do evento. As novidades e 
possibilidades trazidas pelo 
mercado digital e pelas novas 
mídias foram apresentadas aos 
varejistas e demais visitantes 
do evento.

iEl

Atendimento ao Cliente e Gestão de Despesas foram os temas 
levados pelo IEL-ES para a Super Feira 2019.

Marcelo Bolinha

Com a temática de 
Fermentação Natural, a oficina 
promovida pelo Sindipães foi 
apresentada pelo especialista 
Genilson Pereira, que atua 
como técnico em Panificação 
na Buaiz Alimentos.

ciclo

Temas técnicos e bem 
específicos, como tributação 
e leis trabalhistas, também 
entraram na programação, 
através das consultorias Kellers 
e Ensicon.

O coach Floriano Schneider 
lotou o auditório do Ciclo 
do Conhecimento com 
uma apresentação sobre 
desenvolvimento profissional.

SinDipÃES

Luciana Dalarmelina - Senac

“EM parcEria coM o 
SEBraE, DESEnVol-

VEMoS uMa paDaria 
concEito EM quE o 
EMprESário conSE-

guiu ViSualizar uMa 
altErnatiVa rEal Do 
quE poDE SEr ofErta-

Do ao cliEntE”
LUIZ CARLOS AZEVEDO

PRESIDENTE DO SINDIPÃES

José Eugênio, diretor do Sebrae, e equipe
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Expositores geram oportunidades

Evento Feminino

Encerramento com auditório lotado
A palestra de Max Gehringer, que contou com patrocínio do 

Sicoob, reuniu mais de 800 pessoas no último dia do evento. Com 
sua experiência profissional e peculiar apresentação, o conferencista 
agradou ao expressivo público que permaneceu atento às suas dicas 
sobre “Gerenciamento de Mudanças”.

A ação exclusiva para as mulheres, que contou com o 
patrocínio da Rádio Band News FM, trouxe reflexão e 
conhecimento para as visitantes

rEgiStro

Afecc fez a divulgação do 
Outubro Rosa durante o evento

A equipe da Apae e alguns dos seus assistidos 
deram as boas-vindas ao público que adentrava 
no auditório para a palestra.

Antes da palestra, o Sistema de Cooperativas 
de Crédito do Brasil (Sicoob) foi homenageado 
pelos seus 30 anos de atuação. O presidente 
Bento Venturim recebeu da Acaps uma placa 
com uma mensagem enaltecendo a contribuição 
da organização para a economia capixaba.

rEgiStro

Palestrante Max Gehringer

apaE SicooB

Varejo 4.0

Dados, informações e cases 
interessantes e estratégicos 
foram apresentados durante 
o painel sobre Transformação 
Digital e Novas Relações de 
Consumo, que contou com 
a participação de Christian 
Manduca, professor da 

rEgiStro

Fundação Dom Cabral; Yuri 
Correa, gerente de marketing 
do Extrabom; e Marcus 
Buaiz, sócio e presidente do 
Conselho da Spark, agência 
especializada em projetos de 
ativação de marcas por meio 
das redes sociais. 

Primeira-dama da Acaps, Cristiane Falqueto, e palestrante Miriam 
Goldenberg

Carro sorteado na Super Feira é 
entregue à supermercadista do 
norte do Estado

No ultimo dia 11 de outubro, a 
Acaps esteve na concessionária 
Vitoriawagen, em Vitória, para 
entregar oficialmente o carro 
da promoção Acelerando 
Negócios, ocorrida durante a 
Super Feira Acaps Panshow, em 
setembro.

O sortudo foi Hoanderson 
Milanez, dono dos 
Supermercados Milanese, 
com lojas nas cidades de 
Pinheiro e Boa Esperança. O 
supermercadista contou que 
participa da feira há anos e 
aproveita o momento para fazer 
negócios e aproveitar preços 
mais baixos. “Eu não tenho nem 

Hoanderson Milanez, do Supermercado Pinheirense, recebeu no dia 11 de outubro a Saveiro zero qui-
lômetro da promoção Acelerando Negócios

palavras para descrever como 
foi ganhar o carro. Eu comprei 
alguns equipamentos para o 
açougue e recebi o cupom 
para participar do sorteio, e, no 
fim, acabei ganhando o carro”, 
comemorou. 

O cupom sorteado foi gerado 
no primeiro dia do evento, 
quando as chances eram em 
dobro, e teve origem através 
de uma compra realizada no 
estande da FG Equipamentos.

A edição 2019 da promoção 
contou com o patrocínio da 
Rede Gazeta, e o apoio da 
Vitoriawagen e da StarTwo.

rEgiStro

Multishow Marataízes Super. Calvi e Super. Kinkas Hélio Schneider, João Carlos Devens, João Falqueto, Max 
Gehringer e Mário Coutinho

Os encontros comerciais 
entre fornecedores e 
potenciais clientes organizados 
pela Aderes (Agência de 
Desenvolvimento das Micro 
e Pequenas Empresas e do 
Empreendedorismo no Espírito 
Santo) registraram uma 

estimativa de mobilização de 
mais de 3,7 milhões de reais.

Uma grande variedade 
de produtos e serviços de 
empreendedores locais 
foram levados para a mesa de 
negociação, onde compradores 
de supermercados puderam 

conhecer detalhes de cada 
negócio e marcas apresentadas.

Para a Aderes, a Feira 
teve grande importância 
para os empreendedores, 
principalmente em referência 
às rodadas de negócios. “É 
uma feira que tem importância 

nÚMEroS

não só para a apresentação 
de produtos, mas também 
de serviços. Nós tínhamos 
diversas microempresas 
dentro da feira apresentando 
seus serviços aos varejistas”, 
comenta o diretor técnico da 
Aderes, Sr. Hugo Tófoli.

Uma das novidades 
neste ano foi a presença de 
cooperativas de agricultura 
familiar nas reuniões e a Aderes 

registrou sua intenção para a 
próxima feira. “As pequenas 
cooperativas puderam mostrar 
que têm plena condição de 
estarem nas gôndolas dos 
supermercados, através de seus 
produtos. Nós acreditamos que 
foi um sucesso e esperamos 
que, em 2020, possamos 
ampliar a nossa participação 
e a nossa parceria dentro da 
Acaps”, salienta o diretor.

A antropóloga Mirian 
Goldenberg foi a palestrante 
do Evento Feminino, no dia 
18. Mirian abordou o tema “A 
Invenção de uma Bela Velhice”, 
em uma ação exclusiva para as 
mulheres, com patrocínio da 
Band News FM. 

Ainda no evento, a Afecc 
(Associação Feminina de 
Combate ao Câncer) esteve 
presente aproveitando o 
momento para estimular o 
lado social das participantes e 
divulgar a campanha Outubro 
Rosa.

O Ganhador do carro recebe as chaves dos representantes da Acaps, Sindipães, Vitoriawagen e FG 
Equipamentos.

Painelistas Painel “Varejo 4.0”
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Vídeos movimentam as redes sociais
Através do trabalho da Vicit 

Creative Content, produtora 
de conteúdo audiovisual, foram 
registradas várias imagens dos 
principais acontecimentos da 
feira. 

Palestras, workshops, 
degustações, negociações, 
mostra de equipamentos, 
produtos e serviços foram 
captados diariamente e os 
vídeos produzidos foram 
divulgados nas redes sociais 
durante a realização do evento.

A Vicit (www.vicitcontent.
com) produz conteúdo 
audiovisual para publicidade, 
cinema, televisão, internet e 

mídias digitais. No portfólio 
de mais de 250 projetos 
realizados estão: produção de 
tutoriais, cobertura de eventos, 
filmagem de casamentos 
e festas, programas de 
TV, vídeos institucionais e 
comerciais, vídeo-aulas, vídeos 
publicitários, documentais 
e jornalísticos, vinhetas, 
fotografia corporativa, 
acompanhamento de obras e 
projetos, etc.

Confira e curta os vídeos da 
Super Feira em nosso canal no 
You Tube: Acaps Oficial.

Centrais de 
Negócios
O espaço proporcionou a interação e 
formação de parcerias entre as redes 
de compras e os expositores do evento. 
Participaram da edição de 2019, a 
Central de Compras, Rede Show, 
Multishow, Nossa Rede, Central de 
Vendas e Rede Smart

“Para nós do Grupo Rede 
Show este é o evento mais 
esperado e mais importante 
do ano em nosso segmento 
no Estado, onde fortalecemos 
parcerias com fornecedores, 
aproveitamos as oportuni-
dades de negócios da feira e 
consequentemente capitamos 
novos associados.”

rEDE ShoW

SANTO BIAZUTTI
PRESIDENTE DA REDE SHOW

Satisfação 
garantida
Números da Super Feira apontam 
aumento no volume de negócios, 
satisfação dos participantes e grande 
visibilidade na mídia

Além dos tradicionais 
números apurados, como 
a mobilização de negócios, 
público total de participantes 
e número de expositores, a 
Acaps também computou nesta 
edição outros indicadores para 
apontar o potencial do evento. 

Por intermédio de uma 
parceria com a empresa 
Feedback Hunter, a Associação 

conseguiu filtrar a opinião de 
2.495 visitantes, identificando 
o nível de satisfação em relação 
à organização e atrações do 
evento.

A visibilidade do evento 
também foi medida através das 
interações pelas redes sociais e 
em reportagens e matérias nos 
veículos da imprensa local, no 
período de julho a setembro.

DEpoiMEntoS

“O espaço “Centrais de Ne-
gócios”, destinado às associa-
ções de supermercados na Su-
per Acaps, aproxima não só as 
mesmas, mas também, as lojas 
individualmente das indústrias; 
aproximação que seria difícil 
de acontecer estando estas 
lojas, sem o poder de negocia-
ção em escala.”

cEntral DE coMpraS

KILDREEN DE SOUZA
PRESIDENTE DA CENTRAL DE 
COMPRAS DO BRASIL

“A Feira da Acaps é, sempre, 
uma excelente oportunidade 
para negócios especiais. O 
espaço destinado às Centrais, 
pela Acaps, também é um 
importante estímulo à nossa 
participação e nela estaremos, 
novamente, em 2020!”

MultiShoW

RICARDO MOTA
PRESIDENTE DA MULTISHOW 
SUPERMERCADOS ASSOCIADOS

“A Super Feira da Acaps 
é extremamente importan-
te para o comércio varejista 
do Espírito Santo, e este ano 
foi um sucesso mais uma vez. 
Com muitas inovações para o 
nosso segmento, a feira contou 
com uma diversidade muito 
grande de fornecedores, não 
só de produtos para comercia-
lização como também equipa-
mentos em geral, prestadores 
de serviços e também muitas 
novidades. Fica aqui os meus 
parabéns a toda organização.”

noSSa rEDE

LUIZ VALLIN
PRESIDENTE DA NOSSA REDE

pESquiSa

rEgiStro
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Edição 2020 será ainda melhor!
É o que promete os 

organizadores da Super Feira 
Acaps para a nova década que 
se aproxima. As datas e o local 
já estão confirmados: 22, 23 e 
24 de setembro, nos Pavilhões 
de Carapina, em Serra, Espírito 
Santo.

Atenta aos atuais movimentos 
do mercado, a próxima edição 
da Super Feira virá com o 
propósito de ambientar o 
empresário capixaba nas 
novidades que estão moldando 
as relações entre fornecedores, 
varejo e consumidores.

Com o tema “Novos 
movimentos de consumo”, a 
Acaps pretende promover uma 
feira que conecte o varejista 
ao maior número possível de 
soluções para seu negócio, 
tanto em produtos atrativos 
para as gôndolas, equipamentos 
e insumos para as operações, 
quanto em novas estratégias 
para a gestão do negócio 
ou tecnologias para facilitar 
processos, reduzir custos e 
aumentar a competitividade 
das empresas.

Para garantir esta conexão, já 
foi iniciada a comercialização 
de estandes e cotas de 

patrocínios para 2020. “A cada 
edição, aumenta o número de 
fornecedores que confirmam 
a reserva para o ano seguinte 
logo após o término do evento. 
Isto porque, sempre buscamos 
melhorar cada detalhe, seja na 
organização, em infraestrutura, 
novidades na programação 
e principalmente nas ações 
comerciais que visam ampliar as 

“SEMprE BuScaMoS 
MElhorar caDa 

DEtalhE...
principalMEntE naS 

aÇõES coMErciaiS 
quE ViSaM aMpliar 
aS oportuniDaDES 
DoS EXpoSitorES”

JAQUELINE BOURGUIGNON
GERENTE DE MARKETING DA 

ACAPS

oportunidades dos expositores 
com o objetivo de aumentar 
seu volume de vendas durante 
a feira”, explica a gerente de 
marketing da Acaps, Jaqueline 
Bourguignon.

Na lista de confirmações de 
expositores para o próximo 
ano já constam dezenas de 
empresas locais e nacionais, 
o que garante que a feira se 
consolidou como o principal 
evento para networking com o 
varejo local. 

SupEr fEira

coMErcializaÇÃo DE EStanDES

Empresas fornecedoras 
de produtos e serviços para 
varejo podem solicitar as 
propostas de participação 
através do e-mail feira@
acaps.org.br ou pelo 

A gerente comercial da 
Acaps, Marcela Ramos, afirma 
que a Super Feira é a base para 
estreitar relacionamentos e 
gerar novas experiências com 
os varejistas capixabas. “Os 
empresários e compradores 
visitam o evento com o objetivo 
de levar para as gôndolas 

produtos diversificados e 
adquirir novas tecnologias 
e serviços para melhorar a 
operação e gestão das lojas”, 
registra a gerente.

rEgiStroS

A Super Feira Acaps 
Panshow, realizada pela Acaps 
(Associação Capixaba de 
Supermercados) é o maior 

“oS EMprESárioS E 
coMpraDorES ViSi-

taM o EVEnto coM o 
oBjEtiVo DE lEVar 
para aS gônDolaS 
proDutoS DiVErSi-
ficaDoS E aDquirir 

noVaS tEcnologiaS E 
SErViÇoS”

MARCELA RAMOS
GERENTE COMERCIAL DA 

ACAPS

evento de negócios B2B do 
Espírito Santo. Direcionada 
aos empresários e profissionais 
de supermercados, padarias, 
bares, restaurantes, hotéis, lojas 
de conveniência, entre outros 
varejos, além de uma feira de 
negócios, o evento contempla 
um ciclo de palestras e 
workshops com temas variados 
e caminha para sua 34ª edição.

telefone (27) 3324-3599. 
Para conhecer melhor o 
evento, é possível acessar as 
fotos e vídeos destaques da 
última edição no site www.
superfeiraacaps.com.br.
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Buaiz Alimentos investe em 
consultoria especializada

Para desenvolver um novo 
projeto em consultoria de 
gestão de pessoas, a Buaiz 
Alimentos, que conta com cerca 
de 400 funcionários diretos, 
formou recente parceria com 
o Instituto Great Place to Work 
(GPTW), entidade global 
especializada em programas 
de consultoria e certificação 
para companhias que buscam 
excelência no ambiente de 
trabalho.

Conforme divulgado na 
imprensa local, a diretora-geral 
da indústria capixaba, Eduarda 
Buaiz, explicou que o trabalho 
será realizado em todos os 
níveis da empresa e será 
iniciado ao final deste ano e ao 

longo de 2020.  O projeto será 
finalizado com uma pesquisa de 
clima, para saber a opinião dos 
colaboradores e as melhorias 
que podem ser feitas.

Celebrando 78 anos de 
história, a Buaiz Alimentos é 
atualmente composta pelo 
Moinho Vitória, Fábrica de 
Mistura para Bolo Regina e a 
Fábrica de Café Número Um. 
Em 2017, a empresa iniciou 
um processo de expansão 
para aumentar em até 35% 
a capacidade de produção 
de trigo, além de promover 
modernização em logística e 
nos processos de fabricação 
da farinha de trigo e da mistura 
para bolo.

Extrafruti promove ação para fomentar 
alimentação saudável

O Extrafruti, grupo de 
gestão de frutas, legumes e 
verduras com sede em Viana, 
realizou em outubro, mês das 
crianças, ações para promover 
a alimentação infantil de 
forma saudável por meio da 
Turminha Extrafruti, submarca 
da empresa. 

A promoção ocorreu 
em vários mercados da 

Grande Vitória e a novidade 
foi a chegada do Massão, 
que ganhou vida além das 
revistinhas distribuídas nos 
mercados e se tornou um 
brinquedo. O personagem, 
metade maçã e metade super-
herói, e seus oito amiguinhos 
(todos frutas), ganharam 
destaque nas redes sociais com 
animações sobre o cotidiano.

Com quase mil seguidores 
no Instagram, a Turminha 
Extrafruti já vem cativando 
o público com suas histórias 
e aventuras. O objetivo do 
projeto é fomentar o consumo 
de alimentos saudáveis, 
principalmente sucos naturais, 
frutas, legumes e verduras.

Utilinac lança portal 
dinâmico

A Utilinac acaba de lançar 
um novo portal para apresentar 
ao mercado sua marca e seus 
produtos. Sob o endereço www.
utilinac.com.br, o site apresenta 
um design moderno e uma fácil 
navegação, permitindo aos 
clientes encontrar os objetos de 
seu interesse com mais rapidez.

Além do layout mais 
sofisticado, o portal traz os 
departamentos bem divididos, 
ou seja, o comprador consegue 
ter acesso aos produtos de 
maneira mais organizada, 
por meio das editorias: “Ei 
Linda”, “Festa”, “Construindo”, 

“Armarinho”, “Elétrica” e 
“Casa”.  Há ainda um espaço 
para atendimento específico 
aos varejistas.

Fundada em 2006, a Utilinac 
vem se destacando no mercado 
capixaba como distribuidora 
de utilidades para o lar, artigos 
para festa e cuidado pessoal, 
especializada em produtos 
encartelados. A empresa 
fornece mercadorias para 
empresas varejistas de todos 
os portes, contribuindo para 
um mix de produtos variado e 
assertivo.

Sincades organiza debate sobre ética na 
política

O Sincades (Sindicato 
do Comércio Atacadista e 
Distribuidor do Espírito Santo), 
com o apoio institucional da 
Acaps e de outras entidades 
parceiras, realizou no dia 20 de 
novembro, no espaço Vitória 
Grand Hall, o evento “Ética na 
Política”, reunindo empresários 
e gestores capixabas em um 
debate sobre as mudanças e 
perspectivas no modo de fazer 

política no país.
O evento teve a participação 

de Rita Camata, Pedro Simon, 
Milton Jung, e do governador 
Renato Casagrande, e 
promoveu um diálogo acerca 
dos avanços dos princípios 
éticos na esfera política e sua 
relação com o desenvolvimento 
do Espírito Santo e do Brasil.

O superintendente da Acaps, 
Hélio Schneider, reforçou a 

importância do momento. 
“Esta é uma oportunidade de 
contribuirmos para um debate 
essencial ao desenvolvimento 
de qualquer sociedade, que 
é a defesa e a manutenção 
da ética na estrutura política. 
A participação do setor 
supermercadista é fundamental 
nestes eventos”, salientou 
Schneider.

Centro de Turismo Social e Lazer em 
Domingos Martins 

O Sesc destaca-se como uma 
das entidades de caráter social 
mais atuantes no país e tem 
sido um grande fomentador da 
economia e desenvolvimento. 

Colocando Domingos 
Martins no cenário nacional 
da rede  Sesc, a intenção 
é levar para as montanhas 
capixabas uma estrutura 
capaz de atrair ainda mais 
os turistas, movimentar a 
economia da região e unificar 
roteiros turísticos, como a 
rota Do Mar à Montanha. 
Servindo como indutor de 
geração de renda e formação 
profissional para famílias da 
região, o Sesc-ES cumpre sua 
missão de contribuir com o 
desenvolvimento da sociedade, 
oferecendo ao público, a 
oportunidade de conferir de 
perto a grande infraestrutura 
turística de Domingos Martins, 
assim como suas manifestações 
culturais.

Com uma arquitetura ao estilo 
germânico, o empreendimento 
hoteleiro do Sesc localizado 
nas Montanhas Capixabas, está 
a pouco mais de um quilômetro 
de distância do centro da 
cidade de Domingos Martins 
e apenas 49 quilômetros 
de Vitória. Construído no 
vale formado pela cadeia de 
montanhas da Serra do Mar, 

o Centro de Turismo Social 
e Lazer Domingos Martins 
contempla cinco blocos de 
edificações, estacionamento, 
lagos, praças, grande área 
verde e também Bistrô Alemão 
BergMenü, onde possibilita ao 
turista saborear e apreciar as 
delícias da culinária germânica. 

São 312 apartamentos em 
funcionamento para garantir o 

maior conforto aos hóspedes, 
em uma área arborizada, 
com piscina aquecida, trilhas, 
parquinho ecológico infantil, 
salão de jogos, academia e o 
espaço de convivência com 
vista para o lago. Herança da 
colonização alemã, o Café 
Colonial já virou tradição nas 
tardes do Sesc de Domingos 
Martins, que também 

tem sediado eventos de 
motociclistas, cerveja artesanal 
e de entidades, além de receber 
turistas que participam de 
festas típicas da região. E, para 
as visitas à bucólica cidade 
colonizada por imigrantes 
alemães e italianos, é oferecido 
o transporte de ida e volta em 
horários estabelecidos para o 
centro de Domingos Martins.

inStalaÇõES
SESc

O Sesc, em terras capixabas, 
também oferece a opção 
de hospedagem no litoral, 
nas unidades localizadas em 
Guarapari e Aracruz. A ideia 
é desenvolver um projeto 
de integração regional, no 
qual visitantes do Brasil 
poderão comprar pacotes 
do Sesc para visitar os três 
empreendimentos hoteleiros 
do Sesc: o de Guarapari, em 
Aracruz e Domingos Martins. 
“Com nossa rede hoteleira 
na região serrana e litorânea 
capixaba temos a intenção de 
movimentar a economia do 
Estado e local, além de unificar 
roteiros turísticos, como a 
rota Do Mar à Montanha, 

que servem como indutor de 
geração de emprego, renda 
e formação profissional para 
famílias das regiões, desta 
forma o Sesc-ES cumpre sua 
missão de contribuir com o 
desenvolvimento da sociedade, 
com estrutura capaz de atrair 
ainda mais os turistas”, diz o 
gerente de Turismo, Eventos e 
Divulgação do Sesc, Marcelo 
Bethônico.

localizaÇÃo

O Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins 
está localizado na Rua Ayrton Senna, s/n° - Distrito de Soído 
/ Domingos Martins – ES. 

Qualquer pessoa pode se hospedar no Centro de Turismo 
Social e Lazer de Domingos Martins, o tarifário será cobrado 
de acordo com a categoria da carteirinha: comerciário, 
conveniados ou usuários (sem carteirinha do Sesc).

rESErVaS

Central de Reservas do Sesc / Vitória

R. Padre José de Anchieta, 110. Parque 
Moscoso – Vitória / ES. CEP: 29.018-270

Site: www.sesc-es.com.br/reservas 

Email: reservasdomingosmartins@es.sesc.com.br

Telefone: (27) 3194 0330 
(no horário das 08h30 às 17h)

“coM noSSa rEDE 
hotElEira na rEgiÃo 
SErrana E litorânEa 
capiXaBa tEMoS a in-
tEnÇÃo DE MoViMEn-
tar a EconoMia Do 

EStaDo E local, aléM 
DE unificar rotEiroS 

turíSticoS”
MARCELO BETHÔNICO

GERENTE DE TURISMO, EVEN-
TOS E DIVULGAÇÃO DO SESC
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Novas lojas e reinaugurações 
movimentam o fim de ano

Convenção coletiva do comércio é atualizada
No dia 1º de novembro, 

entrou em vigor a nova 
Convenção Coletiva de 
Trabalho aplicada ao comércio 
capixaba. Trazendo normas 
específicas sobre horários, 
salários, plano de saúde e 
outras determinações, o 
acordo é assinado entre o 
Sindicomerciários, sindicato 
que representa os empregados, 
e a Federação do Comércio do 
Espírito Santo, juntamente com 
18 sindicatos filiados. 

Confira algumas regras que 
constam no documento:

Os últimos meses do ano foram marcados por inaugurações e reformas de lojas supermercadistas na 
Grande Vitória e no Interior. Abaixo, alguns registros das novidades:

oBa SupEr atacaDo

O Grupo Oba lançou no dia 04 de outubro 
mais uma loja no município da Serra, dessa 
vez localizada no bairro Jardim Limoeiro. 
Com um investimento de mais de 12 milhões 
de reais, a nova unidade fica anexo a loja da 
C&C – Casa e Construção.

Ao todo são 22.000 m² de área de loja, 
com nove espaços que receberão novas 
operações, como cafés, farmácias e 
restaurantes.

pEriM

Os Supermercados Perim inauguraram 
uma nova loja no dia 01º de novembro, 
em Campo Grande, Cariacica. Assim como 
as demais filiais, o ponto de venda conta 
produtos distribuídos nos departamentos 
de bazar, padaria, rotisseria, adega, 
açougue, hortifrutigranjeiros, peixaria, 
entre outros. A rede conta com mais cinco 
lojas distribuídas pelo estado do Espírito 
Santo, uma em Vitória e quatro em Vila 
Velha.

caSagranDE

O novo hipermercado da Rede 
Casagrande foi inaugurado no dia 29 de 
outubro no bairro Barcelona, em Serra, e 
conta com sete mil metros quadrados de 
área. Além dos departamentos de açougue, 
hortifrúti, padaria, adega, entre outros, o 
empreendimento conta com lojas de varejo, 
praça de alimentação e serviços bancários. 
A estimativa é que tenha sido gerado mais 
de 250 empregos diretos.

SupEr. falquEto

Tradicional na região de Serra-Sede, o 
Supermercado Falqueto concluiu suas 
obras de reforma e reinaugurou sua loja 
no dia 11 de novembro. A loja conta agora 
com um layout moderno, maior número de 
caixas e um Café, espaço que veio atender o 
pedido dos próprios clientes e que pretende 
dar mais conforto no momento da compra.

EXtraBoM – Vila ruBiM

A loja da Vila Rubim, em Vitória, da 
Rede Extrabom, teve sua estrutura 
revitalizada e capacidade de atendimento 
ampliada, passando a contar com 1.650 
metros quadrados de área de vendas, e 
um estacionamento vertical, totalizando 
a oferta de 124 vagas. A reinauguração 
ocorreu em 12 de novembro deste ano e a 
unidade recrutou 30 novos profissionais.

rEDE ShoW - Barra Do SahY E alEcriM

Uma nova loja da Rede Show 
Supermercados foi inaugurada em Barra do 
Sahy, Aracruz, no último dia 13 de novembro. 
O supermercado, dirigido pelo Sr. Platiny, 
foi 100%  layoutizado com o padrão da 
Rede, assim como toda sua comunicação 
visual. Em dezembro, outra Rede Show será 
inaugurada, desta vez no bairro de Alecrim, 
em Vila Velha. A Rede Show está entre 
as 30 maiores redes de compras do país, 
conforme ranking da Abras – Associação 
Brasileira de Supermercados.


