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APRESENTAÇÃO

Em 2019 a Associação Catarinen-

tativa do varejo supermercadista

tecnologia, inovação e sustenta-

se de Supermercados - Acats

catarinense é resultado dos ser-

bilidade, que passaram a integrar

completou 47 anos de fundação,

viços prestados para defender

o portfólio nacional.

comemorando mais um período

o posicionamento do segmento

de excelente desempenho e im-

junto ao Poder Público e às de-

Temos muito a comemorar. Cer-

portantes conquistas em prol do

mais entidades de classe, bem

tamente, para 2020, teremos no-

setor supermercadista.

como para promover o desen-

vos desafios e oportunidades que,

volvimento do setor nas esferas

com comprometimento e em-

O presente documento, que traz

socioeconômica, política e am-

penho, iremos realizar e vencer,

a retrospectiva do ano, reúne as

biental, com profissionalismo,

compartilhando novas conquistas.

principais ações realizadas em

excelência e ética.
Agradecemos o apoio de todos os

cada uma das área de atuação
da Acats, sendo um reconheci-

A relevância social e o reconheci-

que contribuíram para o êxito das

do canal de transparência para

mento da Acats como referência

ações ora apresentadas, especial-

os associados e demais públicos

entre as associações de super-

mente a todos os integrantes da Di-

de relacionamento.

mercados são resultado da sua

retoria e dos Conselhos da ACATS,

forte atuação no âmbito estadual

às empresas associadas e aos nos-

Certamente a consolidação da

e o histórico de iniciativas e so-

sos parceiros que depositam sua

Acats como Entidade represen-

luções, articuladas com o tripé

confiança no nosso trabalho.

Paulo Cesar Lopes

Antonio Carlos Poletini

Presidente

Diretor Executivo
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ASSOCIAÇÃO CATARINENSE
DE SUPERMERCADOS - ACATS
A Associação Catarinense de

e a Federação das Associações

Supermercados (Acats), filiada à

Empresariais de Santa Catari-

Associação Brasileira de Super-

na - FACISC. O Centro Empresa-

mercados (Abras) foi fundada em

rial ACATS/FACISC, localizado na

17 de fevereiro de 1972, em Join-

área continental de Florianópo-

ville, sendo sua sede transferida

lis, próximo à cabeceira da Pon-

para a Capital do Estado pouco

te Hercílio Luz, é um moderno

tempo depois da sua fundação.

edifício de quatro andares com

No decorrer dos anos passou

ampla recepção, auditório com

por dois endereços anteriores ao

capacidade para até 180 pessoas,

atual - Centro Executivo Joana

03 salas para treinamentos, salão

de Gusmão, até junho de 2002, e

de festas/restaurante e vagas de

Centro Empresarial Florianópolis

garagens. A Acats funciona no

até novembro de 2018.

quarto andar, com espaços multiuso destinados às equipes de

A nova sede, inaugurada em de-

trabalho e a diferentes atividades

zembro de 2018, foi construída

realizadas pela Associação.

de forma conjunta entre a ACATS

Nesses 47 anos de existência,

pessoas e gerando valor para os

com esforço de sua Diretoria,

seus associados.

Conselhos e Colaboradores, a

Centro Empresarial ACATS | FACISC, inaugurado em 12 de dezembro de 2018.

Entidade se consolida como uma

Igualmente, desde sua fundação,

das mais importantes no cenário

a ACATS tem se posicionado como

empresarial, sempre com a pre-

uma Associação contemporânea,

ocupação de desenvolver o Setor

porém atenta às principais ten-

Supermercadista e manter a sua

dências nacionais e internacionais

união e competitividade, reali-

do setor supermercadista. Esse

zando encontros, promovendo a

posicionamento se reflete na sua

qualificação e requalificação das

Identidade Organizacional.
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Identidade Organizacional

Panorama 2019

ASSOCIADOS

ESTIMATIVAS
DE POSTOS
DE TRABALHO

CHECKOUTS (CAIXAS)

PROFISSIONAIS

FILIADOS

+ de 1.400

MISSÃO

OBJETIVO

12.500

Representar, defender e atender os interesses e
as necessidades do setor supermercadista
catarinense, com profissionalismo,
qualidade e ética, visando o
fortalecimento do segmento,
nas esferas socioeconômica,
política e ambiental.

Trabalhar pelo
crescimento do setor
supermercadista catarinense,
dando suporte e incentivo às
empresas associadas, por meio
da qualificação profissional, do
intercâmbio com centros maiores,
da atuação regionalizada, da
representação econômica e da
defesa dos pleitos comuns aos
supermercadistas.

85 mil

FORÇA DAS REDES CATARINENSES*
VISÃO
Ser referência no Brasil em
Associação que represente
o segmento supermercadista.

23 bilhões de reais

7,9% do total de vendas do setor no país

5º lugar

em faturamento do setor entre os Estados

4º lugar

em arrecadação de ICMS Total
em SC, 1º no Comércio Varejista

5 empresas

$

catarinenses entre as 50 maiores do País

PILARES
DA ATUAÇÃO
Representação institucional
Desenvolvimento de Pessoas
Tecnologia
Inovação
Sustentabilidade

VALORES
Ética
Credibilidade
Responsabilidade
Transparência
Comprometimento
Relacionamento
Criatividade

1,3 milhão a estimativa de catarinenses que

frequentam as lojas de supermercados, diariamente
*Ranking ABRAS 2018

INICIATIVAS ACATS 2019

530
40 mil

AÇÕES
PESSOAS
IMPACTADAS

2.300
5.400

HORAS DE
ATIVIDADES
EMPRESAS
REPRESENTADAS
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GOVERNANÇA
A governança da Acats é forma-

11

Vice-presidências Regionais Acats
para a eleição dos Conselhos De-

da por seus Conselhos Delibe-

liberativo e Fiscal e Diretoria Exe-

rativo e Fiscal, compostos por

cutiva. Também podem ocorrer

membros efetivos e suplentes;

Assembleias Extraordinárias, para

Diretoria Executiva, composta

tratar de assuntos específicos.

pelo Presidente e Vice-presiden-

Meio Oeste

Alto Vale do Itajaí

Márcio Luiz Simioni

Norte

Planalto Norte

Armando Nardelli

Eduardo Rogério Caetano

São Bento do Sul
Joinville
São Miguel do Oeste

te Executivos, Vice-presidentes

Dentre os destaque de 2019, está

Institucional, Administrativo Fi-

o início da implantação do Pro-

nanceiro, Recursos Humanos e

jeto Compliance na estrutura

Qualidade, Marketing e Eventos,

interna da ACATS, envolvendo

e Vice-presidentes Regionais.

tanto a Diretoria como a Equi-

Blumenau
Vale do Itajaí

Chapecó

Osnildo Maçaneiro

Joaçaba

Rio do Sul
Florianópolis

Extremo Oeste

pe de Gestão e Administração.

Ravier Centenaro

Anualmente os associados efeti-

A aplicação do Compliance co-

Oeste

vos se reúnem em Assembleia Ge-

locará a Entidade em linha com

ral para tomar conhecimento do

as finalidades e estratégias mais

Relatório e prestação de contas da

avançadas de governança corpo-

Diretoria Executiva; e bienalmente

rativa e de transparência.

Lages

Grande
Florianópolis

Delamar Silva Filho

Marcos Luiz Ansolin

Planalto Serrano

10

Vice-presidências
Regionais

Criciúma

Jakson Roberto Martendal

Sul

Nazareno Dorneles Alves

Alto Vale do Itajaí - Rio do Sul - Armando Nardelli - Supermercado Nardelão
Extremo Oeste - São Miguel do Oeste - Ravier Centenaro - Comercial de Frutas São Miguel
Grande Florianópolis - Florianópolis - Delamar Silva Filho - Armazém 3
Meio Oeste - Joaçaba - Márcio Luiz Simioni - Passarela Supermercados
Norte - Joinville - Eduardo Rogério Caetano - Supermercado Brasília
Oeste - Chapecó - Marcos Luiz Ansolin - Supermercado Royal
Planalto Norte - São Bento do Sul - em definição
Planalto Serrano - Lages - Jakson Roberto Martendal - Cerealista Martendal
Sul - Criciúma - Nazareno Dorneles Alves - Supermercado Manentti
Vale do Itajaí - Blumenau - Osnildo Maçaneiro - Cooper Blumenau
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Gestão 2018 | 2020

Diretoria Executiva
Presidente: Paulo Cesar Lopes - Supermercado Central | Rede Top (Blumenau)
Vice-presidente: Roberlei Alexandre Nardelli - Supermercado Nardelli (Rio do Sul)
Vice-presidente Institucional: Adriano Manoel dos Santos - Supermercados Santos (Palhoça)
Vice-presidente Administrativo Financeiro: Antonio José Koch - Supermercados Koch (Tijucas)
Vice-presidente Recursos Humanos e Qualidade: Libardoni L. C. Fronza - Top Haus (Navegantes)
Vice-presidente de Marketing e Eventos: Júlio Lohn - Supermercado Imperatriz (Palhoça)
Delegado junto à ABRAS: Atanázio dos Santos Netto - Angeloni Supermercados (Florianópolis)
Diretor Executivo: Antonio Carlos Poletini - ACATS (Florianópolis)

Vice-Presidentes Regionais
Vice-presidente Regional Alto Vale do Itajaí: Armando Nardelli – Supermercado Nardelão (Rio do Sul)
Vice-presidente Regional Extremo Oeste: Ravier Centenaro – Comercial de Frutas São Miguel (São Miguel do Oeste)
Vice-presidente Regional Grande Florianópolis: Delamar Silva Filho – Armazém 3 (Florianópolis)
Vice-presidente Regional Meio-Oeste: Márcio Luiz Simioni – Passarela Supermercados (Concórdia)
Vice-presidente Regional Norte: Eduardo Rogério Caetano – Supermercado Brasília (Joinville)
Vice-presidente Regional Oeste: Marcos Luiz Ansolin – Supermercado Royal (Chapecó)
Vice-presidente Regional Planalto Norte: em definição
Vice-presidente Regional Planalto Serrano: Jakson Roberto Martendal – Cerealista Martendal (Lages)
Vice-presidente Regional Sul: Nazareno Dorneles Alves – Supermercados Manentti (Criciúma)
Vice-presidente Regional Vale do Itajaí: Osnildo Maçaneiro – Cooper (Blumenau)

Membros
Amauri Luiz Battiston - Supermercado Celeiro (Chapecó)
Célio Spagnoli - Supermercado Alvorada (Lages)
Eduardo Archer - Supermercado Archer (Brusque)
Eulo Centenaro - Comércio de Frutas São Miguel (São Miguel do Oeste)
Glaucio Ghislandi - Supermercado Bistek (Nova Veneza)
Jeovagner Amancio da Silva - Tieli Supermercados (Braço do Norte)
Joacir Siqueira de Souza - Supermercado Cinco Estrelas (Joinville)
João Batista Lohn - Supermercados Imperatriz (Florianópolis)
Lucas Cesa - Supermercado Lucas (Campos Novos)
Márcio Valério Araújo - Supermercado Galegão (Blumenau)
Osni Giassi - Giassi Supermercados (Içara)
Pedro Dirceu Ceron - Supermercado Myatã (Lages)
Ruan Badotti - Supermercado Badotti (Xanxerê)
Sálvio Luiz de Souza - Supermercados Magia (Florianópolis)
Silvio Souza - Supermercados Magia (Florianópolis)
Soely Royer - HiperBom Supermercados (Florianópolis)
Tiago Vidal Lohn - Supermercados Imperatriz (Florianópolis)

Conselho Fiscal
Membros Efetivos

Conselho Deliberativo
Presidente: Atanázio dos Santos Netto - Angeloni Supermercados (Florianópolis)
Vice-presidente: Josiano Pereira Saqueti - Hippo Supermercados (Florianópolis)
Secretário: Lúcio José Matos - Supermercados Rosa (Palhoça)

Francisco Antônio Crestani - Supermercados Vipi (São Miguel do Oeste)
Ivan Luiz Tridapalli - Supermercados Carol (Guabiruba)
Marcos Antônio Moschetta - Brasão Supermercados (Chapecó)
Membros Suplentes
Alexandre Simioni - Passarela Supermercados (Concórdia)
José Evaldo Koch - Supermercados Koch (Tijucas)
Mario Cesar Pacheco - Supermercados Germânia (São Bento do Sul)
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REPRESENTATIVIDADE
INSTITUCIONAL
A ACATS é a Entidade que representa as empresas do varejo supermercadista catarinense, atuando
para defender o posicionamento
do setor junto ao Poder Público e às
demais entidades de classe e promover o desenvolvimento das empresas nas esferas socioeconômica, política e ambiental.
A representatividade é fortalecida pela aproximação com os

associados de todas as regiões
catarinenses, pois favorece o
entendimento das suas expectativas em relação à ACATS. Uma
das estratégias de alta relevância são os Encontros Regionais,
legítimos espaços para discussão das principais demandas
que afetam as empresas e incentivo ao intercâmbio e à troca
de experiências entre os empresários supermercadistas.

Representatividade Institucional
em Números 2019

Seja associado e usufrua das
vantagens que a ACATS oferece
A ACATS disponibiliza aos associados convênios e soluções
que se transformam em diferenciais competitivos no mercado. Para mais informações, entre em contato.

(48) 3223-0174
associado@acats.com.br

361

934

REUNIÕES

PARTICIPANTES

1.083

HORAS DEDICADAS
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Encontros Regionais 2019

(Blumenau) com a finalidade principal de aproximar a Entidade dos
empresários supermercadistas,
bem como a interação destes com
fornecedores do setor.

A ACATS realizou a 9ª edição dos
Encontros Regionais de Empresários Supermercadistas nas regiões Grande Florianópolis (Florianópolis), Grande Oeste (Chapecó),
Norte e Planalto Norte (Joinville),
Planalto Serrano (Lages), Sul (Criciúma) e Alto Vale e Vale do Itajaí

O evento, que está consolidado
e com excelente avaliação dos
participantes, reuniu cerca de
mil profissionais e mais de 240
empresas que tiveram a oportunidade de assistir a palestra “Na
Velocidade das Mudanças”, ministrada por Artur Ximenes, e participar, em seguida, de um jantar.
Antes do evento, no período da
tarde, aconteceram reuniões estratégicas da ACATS com apresentação de temas e demandas
importantes para o setor, atualização de informações e o portfólio de atendimento da Entidade.

Planalto Serrano (Lages), em 13/02/19

Grande Florianópolis (Florianópolis), em 14/03/19

Grande Oeste (Chapecó), em 26/03/19

Alto Vale e Vale do Itajaí (Blumenau), em 16/04/19

Sul (Criciúma) 23/04/19

Norte e Planalto Norte (Joinville), em 22/05/19

“Os Encontros Regionais são uma demonstração da força e
da efetividade do Associativismo Empresarial.”
Paulo Cesar Lopes, Presidente da ACATS
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Articulação e Influência
As iniciativas da ACATS de articulação e influência fazem parte
do dia a dia, assegurando aos as-

sociados orientações corretas e
seguras diante dos inúmeros de-

safios do setor. Confira, a seguir,
alguns destaques de 2019.

térias legislativas junto à Assembleia Legislativa do Estado, como
as Medidas Provisórias e os Projetos de Lei, destacando-se aqueles
relativos à cesta básica de alimentos - Lei Estadual nº 17.737/2019, regulamentada nos termos do artigo
11-A do Anexo 2, vigentes desde 19
de junho de 2019, na qual se aprovou
mudanças na tributação de itens de
largo consumo e que fazem parte da
Cesta Básica.

to de Conduta sobre Agrotóxico.
Se fez presente em várias reuniões
em Balneário Camboriú, tratando
do tema Sacolas Plásticas, inclusive
com a Promotoria Estadual da referida Comarca, em razão de Ação
Civil Pública movida em face da
ACATS e outras entidades.

Orientações
aos associados
sobre questões
tributárias e
jurídicas
A ACATS manteve o acompanhamento e defendeu o setor em relação às normas legais publicadas pelos entes federados, tais como leis,
decretos, portarias, atos, entre outros, bem como manteve o nível de
gestão junto à Secretaria de Estado
da Fazenda, à Diretoria de Administração Tributária e aos seus grupos
especializados, como o Gessuper,
o Gesbebidas e o Gesac.
Dentre as principais ações de monitoramento se destacam a implantação do Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da
Restituição e Complementação do
ICMS Substituição Tributária – DRCST aos contribuintes, o Projeto de
Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor (Nota Fiscal Catarina) e o envio
dos arquivos do “Bloco X”. Também
esteve atenta na tramitação de ma-

No campo jurídico, a ACATS se manteve atuante participando de várias
reuniões junto ao Procon, Vigilância
Sanitária, Ministério Público Estadual, IMETRO/SC, Prefeituras e
Câmaras Municipais em todas as
regiões do Estado. Participou ativamente na defesa dos associados
junto ao Ministério Público Estadual
referente ao Termo de Ajustamen-

Por intermédio de sua assessoria
jurídica, participou das reuniões da
Câmara das Relações do Trabalho
da Fecomércio/SC e do Comitê Jurídico da Abras – Associação Brasileira de Supermercados.
A ACATS também esteve presente
em todas as reuniões promovidas
pela Associação Brasileira de Supermercados, em São Paulo, levando os pleitos dos supermercados
catarinenses e contribuindo com a
reestruturação daquela Entidade.

Cresce em SC
a atenção ao Setor
de Prevenção
de Perdas

Um dos assuntos mais importantes para o setor supermercadista é o controle e prevenção de
perdas. A 19ª edição da Pesquisa
Nacional de Prevenção de Perdas da ABRAS 2019, reuniu informações sobre a caracterização das lojas, quantificação de
perdas, principais mecanismos
e políticas de prevenção das
perdas, recursos demandados,
dentre outras questões de relevância para os supermercados e
profissionais que neles atuam.
Dados da Pesquisa indicaram que
69% das empresas catarinenses
pesquisadas já têm setor específico para a prevenção de perdas.
As perdas dos supermercados
brasileiros somaram R$ 6,7 bilhões em 2018, o que correspon-

de a 1,89% do faturamento bruto
do setor, de acordo com a avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro de Supermercados, realizado
pela Abras. O resultado representa um crescimento de 0,07
ponto percentual em relação ao
índice de 2017.
Dentre as principais causas de
perdas citadas pelos entrevistados estão: quebra operacional,
40%, furto externo e interno com
27%. Os itens que mais sofreram
perdas em valor e quantidade no
ano passado foram: refrigerantes, cervejas, cortes bovinos,
pilhas e baterias, chocolates em
barra e tabletes, queijos, desodorantes, azeites e sabão em pó.
A prevenção de Perdas e a redução de desperdícios estão entre

os maiores desafios do setor
supermercadista no momento.
A ACATS tem iniciativas pioneiras nessa área, com destaque
para o Comitê de Prevenção de
Perdas, que se reúne mensalmente; e o Fórum Especializado,
que ocorre anualmente. Tais iniciativas, dentre outras, oportunizam reunir empresários, gestores, lideranças e técnicos da
área e evidenciar a relevância
deste setor dentro da estrutura
das empresas.

20
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ACATS apoia
a campanha
contra o Aedes

No início de 2019, a ACATS se incorporou à campanha da Vigilância
Sanitária da Secretaria de Saúde
de Santa Catarina no combate à infestação do Aedes Aegypti, o mosquito transmissor da dengue, shikungunya e zika vírus no estado de
Santa Catarina. Todas as empresas
associadas foram incentivadas a

Latam Retail Show
aconteceu em
São Paulo

colaborar por meio de seus canais
de relacionamento com clientes.
“O intuito é unirmos esforços para a
contenção da proliferação do mosquito e minimizarmos os prejuízos
decorrentes às empresas e sociedade em geral”, explicou o secretário
de Estado da Saúde, Helton de Souza
Zeferino. “Estamos aqui para conver-

sar sobre saúde pública. Precisamos
nos unir nesta batalha contra esse
mosquito que afeta a todos”. A Diretora de Vigilância Sanitária de SC,
Raquel Bittencourt, explicou sobre a
proliferação do mosquito no Estado
e apresentou a campanha disponível.
“80% dos criadouros do mosquito estão nas nossas casas”, destacou.

Nos dias 27, 28 e 29 de agosto
aconteceu o evento que reuniu
o ecossistema de varejo Latino
Americano, o Latam Retail Show.
Estiveram presentes no evento
cerca de 14 mil visitantes e 2.300

congressistas, no Expo Center
Norte, em São Paulo. Por articulação da ACATS, os seus Associados
foram beneficiados, usufruindo de
um desconto de 20% na inscrição.
O evento reuniu conteúdo de rele-

vância estratégica com uma ampla área de exposição de fornecedores de soluções e serviços que
favorece o networking e a efetivação de negócios.

iniciativa do Governo Federal que
visa promover descontos em lojas
físicas e virtuais em todo o Brasil.
O evento foi criado com a intenção
é criar no mês de setembro um
momento especial para os consumidores, gerando um ambiente de
confiança para este e os próximos
meses de 2019. Participaram diferentes segmentos de varejo, servi-

ços e indústria, viabilizando ações
promocionais, tornando o evento
parte do calendário anual. O engajamento do setor supermercadista
foi fundamental. Supermercados
associados de todos os tamanhos
e regiões participaram e compartilharam os registros de imagens dos
ambientes de lojas, divulgados no
site da ACATS.

Supermercados
participaram da
“Semana do Brasil”

Termômetro de
Vendas ACATS

O Termômetro de Vendas ACATS é
um balizador da atividade econômica
do segmento supermercadista catarinense. Desde 2014, ele avalia mensalmente o desempenho de vendas
das empresas, considerando as manifestações de cerca de 50 empresas

21

supermercadistas catarinenses de todos os portes e regiões, incluindo aqui
as principais redes em operação em
SC, que são associadas da ACATS. Os
indicadores apurados são o resultado
de vendas da empresa no mês concluído considerando dois comparativos,

com o mesmo período do ano anterior
e em relação ao mês anterior dentro
do mesmo ano. O terceiro referencial
é a comparação gradativa do período
acumulado do ano inteiro relativamente ao ano anterior até se completar o período completo de 12 meses.

Acompanhe os indicadores e as análises no site da Acats:
https://www.acats.org.br/category/termometro-de-vendas/

A ACATS, em alinhamento com a
Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e o Instituto do Desenvolvimento do Varejo (IDV), além
das demais entidades do varejo de
Santa Catarina, incentivou a adesão
de seus associados ao evento “Semana do Brasil”, que aconteceu de 6
a 15 de setembro de 2019, em todo
o País. A Semana do Brasil é uma

Registros dos Supermercados que participaram da Campanha no site da Acats:
https://www.acats.org.br/supermercados-catarinenses-participam-da-semana-do-brasil/

22

RELATÓRIO ANUAL ACATS 2019

RELATÓRIO ANUAL ACATS 2019

23

ACATS participou
da 2ª Edição ABRAS
no Congresso
Nacional

Conquistas ABRAS mais recentes para o setor
Meio de Pagamento, que trata da diferenciação de preços de bens e serviços (poder dar
desconto para quem paga em dinheiro)
Modernização das Leis Trabalhistas
(Segundo o TST, em seu primeiro ano de vigência, a reforma reduziu o número de ações
ajuizadas em 36%)

Atividade Essencial
Criação da atividade/categoria econômica
“Comércio Varejista de Supermercados e de
Hipermercados”

A segunda edição Abras no Congresso Nacional, realizada no dia 06
de setembro de 2019, em Brasília/
DF, reuniu presidentes e executivos
das associações estaduais de supermercados de diversas regiões do
país. Fizeram parte da programação
do evento visitas guiadas ao plenário
da Câmara dos Deputados e Senado
Federal, reuniões com parlamenta-

res e especialista jurídico, além de
apresentações de cases de sucesso
das associações de Santa Catarina,
Ceará e Rio Grande do Sul. O Diretor
Executivo da ACATS, Antonio Carlos
Poletini foi um dos palestrantes.
A programação final do evento no
Congresso Nacional contou com
três cases das associações esta-

duais de supermercados. Antônio
Carlos Poletini, diretor executivo da
Acats, falou do projeto Supermercado Lixo Zero, cujo objetivo é destinar
corretamente os resíduos gerados,
reduzindo o envio de materiais para
os aterros sanitários. O projeto está
sendo implementado de forma gradativa nas redes de Santa Catarina.

Terceirização

ACATS participou
da convenção
ABRAS
ABRAS premiou
marcas líderes

As premiações ‘Líderes de Vendas e Lançamento do Ano’ foram
divulgadas em 20 de fevereiro,
em jantar que reuniu profissionais da indústria e do varejo na
Fecomércio, em São Paulo. Rea-

lizada pela Nielsen para a revista
SuperHiper, a pesquisa trouxe as
marcas que lideraram as vendas
nos supermercados brasileiros
no ano de 2018 em 150 categorias
de produtos. A Associação Catari-

nense de Supermercados (Acats)
participou do evento representada pelo Presidente Paulo Cesar
Lopes e pelo Diretor Executivo
Antonio Carlos Poletini.

A ACATS, representada por grande
parte de sua diretoria e outros supermercadistas, participou da Convenção ABRAS, de 19 a 21 de março
de 2019, no Rio de Janeiro. Na véspera do início do evento, no dia 18 de

março, foi apresentada a pesquisa
inédita do ranking Nacional da Abras,
o mais importante panorama do setor supermercadista brasileiro, que
trouxe as maiores empresas de supermercados do Brasil, faturamento

do setor no último ano, número de
empregos gerados, quantidade de
checkouts, área de vendas, posição
do setor na economia do país, entre
outras importantes informações
do autosserviço.

Confira o ranking Estadual dos Supermercados no site da Acats:
https://www.acats.org.br/ranking-estadual-de-supermercados/
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Comitês Temáticos
A ACATS tem cinco Comitês Temáticos que foram criados para
fortalecer o relacionamento com
os associados, com ênfase em
setores específicos das estruturas das empresas. Os Comitês
têm reuniões mensais sob a supervisão da Diretoria Executiva e
com atividades dirigidas por coordenadores. Os membros fazem
parte das empresas supermercadistas associadas.

As pautas priorizam a geração de
conhecimentos visando assegurar a vanguarda das iniciativas da
própria Entidade perante os associados, bem como o acompanhamento e a atualização constante
de normas, leis e procedimentos
de natureza jurídica, fiscal, contábil, trabalhista e perante os órgãos de fiscalização da atividade
supermercadista.

Membros:
Profissionais que atuam nos setores de Recursos Humanos e Qualidade.
Objetivos:
Acompanhar indicadores referentes à Rotatividade, Absenteísmo e
despesas de pessoal. Discutir novas estratégias de gestão de pessoas. Compartilhar boas práticas com potencial de replicação nas
empresas associadas.

Membros:
Diretores, Gerentes e Gestores Comerciais.
Objetivo:
Discutir assuntos de natureza comercial, visando o desenvolvimento do setor em Santa Catarina, bem como a criação e implementação de projetos de interesse comum.

Membros:
Assessores jurídicos.
Objetivos:
Atualizar as mais recentes decisões em termos de legislações que
afetam as atividades do setor. Promover o intercâmbio de informações. Repassar orientações e procedimentos mediante as situações trazidas pelos associados.

Membros:
Contadores e demais profissionais das áreas contábil, fiscal, tributária e controladoria.
Objetivos:
Tratar de assuntos de natureza contábil, fiscal e tributária, principalmente depois da implantação do regime de Substituição Tributária.

Membros:
Proprietários, Diretores, Gerentes e outros profissionais relacionados ao tema.
Objetivos:
Discutir e definir estratégias preventivas para a eliminação de desperdícios e de perdas nos diversos setores das lojas supermercadistas.

Para participar de um dos Comitês basta preencher o formulário disponível
no site da ACATS, onde também está disponível o calendário de reuniões:
Acesse e confira::
https://www.acats.org.br/comites-tematicos/
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Atuação dos Comitês em números 2019

42

480

REUNIÕES

700

EMPRESAS
REPRESENTADAS

105

PARTICIPANTES

HORAS DE
ATIVIDADES

Pautas 2019 dos Comitês

As pautas do Comitê de Assuntos Jurídicos abrangeram diversos assuntos relevantes para a
ACATS e seus associados nos
âmbitos Federal, Estadual e
Municipal, com destaque para
os novos contratos de trabalho
e a prevalência do negociado

sobre o legislado instituídos
pela Reforma Trabalhista; as
negociações coletivas de trabalho; a questão da exclusão do
ICMS sobre PIS e COFINS; e as
novas formas de Contribuição
Sindical frente às Negociações
Coletivas de Trabalho. Ao lon-

go do ano de 2019 foram realizadas 9 reuniões do Comitê de
Assuntos Jurídicos da ACATS
que envolveram a participação
de 133 profissionais advogados
representantes de 89 empresas
associadas e profissionais convidados de outras entidades.

O Comitê Tributário contemplou,
dentre as pautas de suas reuniões, os efeitos da Lei Estadual nº
17.737/2019, regulamentada nos termos do artigo 11-A do Anexo 2, em
que foram aprovadas mudanças na
tributação de itens de largo consumo e que fazem parte da Cesta Básica; a implantação do Demonstrativo

para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS Substituição
Tributária – DRCST; a Nota Fiscal
Eletrônica ao Consumidor (Nota Fiscal Catarina) e o envio dos arquivos
do “Bloco X”; as exclusões de mercadorias do regime de substituição
tributária; bem como assuntos ge-

rais da legislação como a tributação
de mercadorias, as bonificações em
mercadorias, etc. Em 2019 foram
realizadas 9 reuniões do Comitê Tributário da ACATS que envolveram
a participação de 214 profissionais
representantes de 144 empresas associadas e profissionais convidados
de outras entidades.

O Comitê Gestão de Pessoas promoveu diversas discussões em suas
pautas mensais visando encontrar
soluções colaborativas que levem
essa área a ser estratégica para os
negócios e essencial para o desenvolvimento dos colaboradores, o que
envolve a gestão de indicadores relacionados à rotatividade (turnover), ao
absenteísmo e a despesas de pessoal, as estratégias para atrair, engajar,

desenvolver e reter profissionais,
dentre outros aspectos. Diante de
tantos desafios, ao longo do ano o
Comitê recebeu contribuições de diferentes profissionais especialistas
e também fez Visita Técnica em um
dos supermercados associados da
Acats (Hippo, em Palhoça/SC) onde
teve a oportunidade de visitar a loja
e conhecer a dinâmica de funcionamento, os diferenciais no atendimen-

to aos clientes e as estratégias para o
desenvolvimento dos colaboradores.
Também participou de um workshop
com o uso de ferramentas ágeis aplicadas à gestão de pessoas. Em 2019
foram realizadas 7 reuniões do Comitê Gestão de Pessoas da ACATS que
envolveram a participação de 156
profissionais representantes de 102
empresas associadas e profissionais
convidados de outras entidades.
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Fóruns Especializados

Os principais projetos desenvolvidos pelo Comitê Comercial em
2019 foram a manutenção e ampliação do Projeto de Cadastro de
Mercadorias e Imagens, realizado
pela ACATS em parceria com a
Simplus, a implantação do Projeto
Sacolas Plásticas Padrão ACATS
- Compra Coletiva, a padronização de qualidade e processo para
código de barras a fim de corrigir

problemas de leitura e erro de
produto. Também estiveram em
pauta assuntos tributários relacionados às novas normas de
restituição e complementação
do ICMS-ST; o desenvolvimento
da Plataforma de compra coletiva de insumos; o subsídio com
informações para posicionamento da ACATS sobre Projetos de
lei nas esferas Federal, Estadual

e Municipal. O Comitê Comercial
ainda prestou apoio em atividades desenvolvidas durante o ano
como o Projeto Grandes Clientes
Exposuper, Inova Acats, Semana
do Brasil e a Pesquisa de Consumidor Catarinense. Foram realizadas 9 reuniões durante o ano
que envolveram a participação de
83 profissionais de 71 supermercados associados.

Além da mobilização pelos Comitês, a ACATS realizou em 2019,
Fóruns com a presença de especialistas do setor de varejo e
apresentação de boas práticas
no segmento supermercadista
catarinense e brasileiro.
Participaram cerca de 372 profissionais de 107 empresas nos três
principais eventos realizados.

372
107
16

PROFISSIONAIS

EMPRESAS
REPRESENTADAS

HORAS DE
ATIVIDADES

Fórum Jurídico

Entre os principais assuntos, em
2019, do Comitê de Prevenção de
Perdas esteve o desenvolvimento da estrutura organizacional de
prevenção de perdas com a identificação dos principais setores e
tópicos que envolvem os responsáveis; o Projeto Embalagens Pack,

realizado em parceria com o Comitê
Comercial, que visa evitar os erros
de leituras nos códigos unitários;
o apontamento de ações e revisão
de processos para prevenir perdas
em setores importantes setores
dos supermercados, como o Açougue e o FLV; a necessária atenção e

demanda de ações para prevenção
de perdas em datas sazonais comemorativas como Carnaval, Páscoa,
Dia das Mães e Dia dos Pais. Ao todo
foram realizadas 8 reuniões ao longo do ano com um total de 114 participantes que representaram 74
empresas supermercadistas.

O Fórum Jurídico foi realizado no
dia 27 de junho de 2019, dentro da
programação da EXPOSUPER, em
Joinville/SC. Contou com a presença do Dr. Leandro Bissoli, do PG
Advogados abordando o tema “Lei
Geral de Proteção de Dados” com
destaque para os principais conceitos e desafios das empresas no

que se refere à adequação de suas
operações para conformidade no
tratamento de dados pessoais.
Também contou com a presença
de Regina Dal Castel Pinheiro, Gerente de Saúde da Vigilância Sanitária, com o tema “Acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho

no comércio varejista em geral”,
com ênfase no setor supermercadista no que tange às principais causas de adoecimentos e
métodos de prevenção.
A mediação da palestra foi da Drª
Regina Almeida, Assessoria Jurídica da ACATS.
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VII Fórum
de Prevenção
de Perdas

VI Fórum de
Gestão de Pessoas

O desafio dos profissionais de
Gestão de Pessoas é transformarem-se em arquitetos de ecossistemas voltados à aprendizagem,
ao engajamento e à conexão dos
colaboradores com o propósito da
empresa, visando a implementação de inovações que possibilitem
o enfrentamento das mudanças
que vem afetando todos os setores da economia. O VI Fórum de
Gestão de Pessoas, realizado pela
ACATS, teve o objetivo de ampliar
a discussão sobre esse tema e encontrar estratégias colaborativas
que contribuam com a superação
desse importante desafio.
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Empresários, Executivos, Gestores, Especialistas e Assessores Jurídicos, dentre outros profissionais
interessados no tema, de empresas supermercadistas e do varejo
em geral de todo o Estado, participaram do evento, que aconteceu
dia 18 de julho de 2019, no Centro
Empresarial ACATS/FACISC, em
Florianópolis. Estiveram presentes
ao evento 155 profissionais de 47
empresas supermercadistas.
A programação do Fórum contou com dois painéis no auditório
principal e três trilhas simultâneas sobre indicadores de desem-

penho, tecnologias e métodos
ágeis para a gestão de pessoas.
Dentre os palestrantes, destaque
para a presença de Luiz Edmundo
Rosa, Diretor Executivo de Educação da ABRH Nacional e Kelly
Malheiros, Sócia-Diretora da KM
Partners, falando sobre Como o
desenvolvimento das pessoas
pode alavancar os negócios do
setor de varejo supermercadista; e Drª Graziele Cabral Braga de
Lima, Juíza Federal, abordando
o tema A Nova Lei Trabalhista: o
que muda no dia a dia da área de
Gestão de Pessoas da empresa.

Com uma série de atividades,
a ACATS promoveu no dia 15 de
agosto, em sua sede, o VII Fórum de Prevenção de Perdas em
Supermercados e no Varejo em
Geral. O evento teve participação
gratuita. A prevenção de perdas
ganhou status de setor estratégico nas empresas. Por isso é que
cresce, a cada ano, o número de
supermercados que investe em
ações de prevenção de perdas
para melhoria do resultado geral das operações de lojas. Para
mostrar um quadro atualizado
desta rubrica de perdas e também dar visibilidade para novas
ações preventivas a ACATS pro-

moveu este evento. Estiveram
presentes 191 participantes, representando 48 empresas supermercadistas do Estado.
O evento teve a apresentação
do resultado da Pesquisa Nacional de Prevenção de Perdas da
ABRAS 2019 por Marcio Milan,
Superintendente da Associação
Brasileira de Supermercados ABRAS. A 19ª edição da pesquisa
trouxe as principais causas de
perdas no setor e o impacto no
faturamento das empresas.
O evento também contou com a
participação do Cel. PM Carlos

Alberto de Araújo Gomes Júnior,
Comandante Geral da Polícia Militar de SC; Dr. Marcos Rodrigo De
Bastiani, Supervisor Jurídico da
Rede Angeloni; Ederson Alex Fernandes, Gerente de Prevenção
e Perdas da Rede Giassi; Lauro
Júnior Bueno, Sócio-Diretor da
Unitrier Assessoria em Varejo;
Giampaolo Buso, Diretor da Paripassu; Carlos Antônio Ferraro
Biasi, Consultor da ONU/FAO;
Letícia Zago, Analista de Programação Social do Programa Mesa
Brasil SESC/SC; e Marcello Janone de Almeida, Criador do Aplicativo Desperdício Zero.
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Exposuper em números

35
mil
VISITANTES
+ de 50
A ACATS realizou, no período de 25
a 27 de junho de 2019, no Centro de
Exposições e Convenções - Expoville, em Joinville/SC, a 32ª edição
da EXPOSUPER - Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos
para Supermercados e Convenção
Catarinense de Supermercadistas.
Durante o evento, foi registrada
pela organização um público estimado de 35 mil visitantes, que
acompanharam mais de 50 ativi-

dades, entre palestras, painéis e
workshops e puderam visitar 250
expositores distribuídos em uma
área de 11.400 m². De acordo com
pesquisa de avaliação, aplicado
junto aos expositores, o conceito sobre a organização do evento
indicou 99% de aprovação, entre
boa e excelente. As expectativas
foram superadas, o volume de negócios estimados para o evento,
e também o pós-evento, ficou em
mais de R$ 500 milhões.

ATIVIDADES

250

EXPOSITORES

70
PALESTRANTES
11.400 m

2

“Os expositores e patrocinadores do evento contam
todos os anos com a exposição de sua marca para um
público qualificado e decisor, com grande potencial de
geração de negócios”
Paulo Cesar Lopes, Presidente da ACATS.

DE ÁREA DE EXPOSIÇÃO

+ EM
deVOLUME
R$DE500
milhões
NEGÓCIOS
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Agenda Pré-Evento

A edição da EXPOSUPER deste
ano teve uma inovação antes mesmo de seu início. Dirigentes de 23
Associações Estaduais e também
da ABRAS participaram do ACATS
Experience, um roteiro por várias
cidades para apresentação de
destaques e visitas a pontos potenciais turísticos catarinenses.
A delegação foi recebida em Flo-

rianópolis na antevéspera do evento, com uma visita à nova sede da
Associação Catarinense de Supermercados (Acats) em Florianópolis para conhecer a estrutura e os
principais projetos desenvolvidos
pela Entidade. Na sequência, a delegação seguiu por um roteiro para
conhecer o potencial turístico de
Santa Catarina passando por Blu-

Abertura Oficial

menau e a Vila Germânica, sede
da Oktoberfest, o Parque Temático
Beto Carrero em Penha e depois
Joinville, que é sede da EXPOSUPER, mas possui também a marca
de ser a Capital Brasileira da Dança e de ter a única unidade do Balé
Bolshoi fora da Rússia, que fez uma
apresentação especial aos participantes.
A EXPOSUPER 2019 teve, na noite
de 24 de junho de 2019, no auditório principal do Complexo Expoville, a Solenidade Oficial de
Abertura com a presença de autoridades, empresários, patrocinadores e apoiadores.

Reunião Conjunta
das Diretorias
da Abras e ACATS

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e a Associação
Catarinense de Supermercados
(Acats), sob a coordenação dos
presidentes das Entidades, João

Sanzovo e Paulo Cesar Lopes,
realizaram uma reunião conjunta
nas dependências da Expoville,
em Joinville, no dia que antecedeu o início oficial da EXPOSU-
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PER, na programação que precedeu a abertura oficial. Mais de 20
associações estaduais de todo o
país estiveram representadas,
fato inédito na EXPOSUPER.

No pronunciamento de abertura, o presidente da ACATS, Paulo
Cesar Lopes, destacou a força do
segmento supermercadista catarinense que tem a EXPOSUPER

como seu principal evento. Reiterou ainda a posição da Entidade e do setor a favor de reformas
estruturais que possam recolocar o País no caminho da retomada do desenvolvimento econômico. Também discursaram o
Deputado, Sr. Darci de Matos, o
Secretário de Desenvolvimento
Econômico do Estado, Sr. Lucas
Esmeraldino; o presidente da
Abras, Sr. João Sanzovo; e o prefeito de Joinville, Sr. Udo Döhler.

A palestra de abertura, sobre o
Cenário Econômico e Perspectivas, foi da jornalista Salete Lemos, especializada em economia
pela Fundação Getúlio Vargas e
formada em Política Econômica,
Teoria Econômica, Macroeconomia e Finanças. Após a palestra
foi servido um delicioso jantar
para os presentes.
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Assinatura
de Termo
de Cooperação

Em cooperação com a ABRAS, a
ACATS reservou um momento especial para o anúncio e assinatura
de documentos de grande importância durante a abertura oficial
da EXPOSUPER.
Dentre eles, o acordo de cooperação
assinado pela ABRAS com Bayer a S/A
e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA, com
vistas a disseminar o conhecimento
sobre boas práticas agrícolas na cadeia produtiva de alimentos, no âmbito do Programa de Rastreabilidade e
Monitoramento de Alimentos - RAMA,

Concessão do título
de Sócio Honorário à
Srª Raquel Ribeiro Bittencourt
e ao Sr. Airton Spies
por meio de capacitação baseada na
ferramenta BayG.A.P. da Bayer S/A e
ofertados pelo IICA via cursos online
aos produtores.
A ABRAS e ACATS, em cooperação
com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca de Santa Catarina,
com interveniência da EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural, da CIDASC - Companhia Integrada de Desenvolvimento
Agrícola de Santa Catarina e da CEASA – Centrais de Abastecimento do
Estado de Santa Catarina, assinaram
o Protocolo de Intenção e Coopera-

ção para, desenvolver, como piloto,
o Curso sobre Boas Práticas com
integrantes da cadeia produtiva de
alimentos, que abastecem as redes
de varejo a ela vinculadas. Para procederem à assinatura desse documento, subiram ao palco o Presidente da ABRAS, Sr. João Sanzovo Neto;
o presidente da ACATS, Sr. Paulo Cesar Lopes; o Secretário de Estado da
Agricultura e Pesca, Sr. Ricardo Gouveia; a presidente da EPAGRI, Sra.
Edilene Steinwandter; a Presidente
da CIDASC, Sra. Luciane de Cassia
Surdi; e o Presidente da CEASA, Sr.
Glauco Gazola Zanella.

Corte simbólico da
fita de abertura da
Feira Exposuper

Ao final do protocolo o Presidente
da Acats, Sr. Paulo Cesar Lopes;
o presidente da Abras, Sr. João
Sanzovo; o prefeito de Joinville,

Esse foi um momento especial para todos.
A Associação Catarinense de Supermercados, em reconhecimento aos relevantes
serviços prestados ao setor, homenageou
duas personalidades que ao longo de suas
carreiras e no exercício de suas funções
contribuíram com o desenvolvimento do setor supermercadista catarinense.

Raquel Ribeiro Bittencourt é Graduada em
Farmácia e Bioquímica pela Universidade
Federal de Santa Catarina, com habilitação
em Análises Clínicas e especialização em
Administração Hospitalar e Empreendimentos de Saúde pela Universidade do Sul
de Santa Catarina.

Airton Spies é Doutor em Economia dos
Recursos Naturais pela University of Queensland, Australia (2003) e Mestre em Ciências Agrícolas pela Universidade de Lincoln,
Nova Zelândia (1996).
Sr. Udo Döhler; e o Presidente do
Conselho Deliberativo da Acats,
Sr. Atanázio dos Santos Netto,
fizeram o corte simbólico da fita

inaugural da Feira de Negócios,
cuja abertura oficial aconteceu
às 13h00 do dia 25 de junho.
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Feira de
Negócios
Exposuper

Aplicativo Oficial
Gerou Resultado
no Evento

A Feira de Negócios ocupou 11.400
metros quadrados de área de exposição no Complexo Expoville,
com cerca de 250 expositores.
A qualificação dos estandes
chamou a atenção dos participantes. Os fornecedores/expositores garantiram uma apresentação digna do grande evento
que é a EXPOSUPER.

A edição 2019 da EXPOSUPER
trouxe uma inovação para estimular os relacionamentos e negócios, que foi a possibilidade de
uso do aplicativo oficial desenvolvido pela Figueira Costa, com
a tecnologia da uMov.me. Nele

Segmentos
Abrangidos
na Feira

Os segmentos empresariais presentes por meio dos expositores foram os seguintes: Bazar,
Carnes in natura, Hortifruti/FLV,
Máquinas e Equipamentos, Ata-
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foi possível ter acesso à programação geral do evento, mapa da
feira de negócios, relação dos expositores, avaliação das atividades, indicação de hospedagem,
materiais educativos, entre tantas outras opções.

Projeto
Grandes Clientes

cadistas/Distribuidores, Bebidas
(alcoólicas e não alcoólicas), Higiene, Saúde e beleza, Limpeza,
Mercearia (salgada e doce), Hortifrutigranjeiros, Energia, Pesqui-

sas, PET, Serviços, Suprimentos,
Pães e Salgados Congelados,
Perecíveis resfriados, Perecíveis
lácteos e Perecíveis congelados.

Durante a EXPOSUPER 2019, aconteceu o Projeto Grandes Clientes,
criado especialmente para grandes empresas fornecedoras de

Produtos e Serviços. Participaram
desta edição as empresas Coca
Cola, Heineken, Reckitt Benckiser
e Nestlé. Vinte Supermercados

associados estiveram envolvidos
no projeto, sendo que ocorreram
56 reuniões entre as empresas e
os supermercadistas.
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Exposuper Consciente
Sebrae-SC
Apresenta
Pequenas
Empresas,
em Estande
Especial
O Sebrae-SC participou da
EXPOSUPER deste ano com um
estande especial, formado por
10 empresas dos setores de

Geração
de Postos
de Trabalho
produtos e de serviços, sendo
todas empresas de pequeno
porte. Elas foram selecionadas
em todo o Estado e ganharam

a oportunidade de participar
da feira com o objetivo de impulsionar seus negócios.
A realização da EXPOSUPER, que
acontece desde 2010 na região
Norte do Estado, traz a cada ano
diversos benefícios diretos e indiretos para a economia de Joinville e Região. O expressivo número de visitantes que o evento

10 Anos
Apoiando a
Agricultura
Familiar

A edição deste ano da EXPOSUPER completou dez anos de parceria com a Secretaria de Estado
da Agricultura e Pesca e Epagri
para a valorização do segmento
de agricultores familiares catarinenses. Desde 2009, a feira abre
espaço para Pequenos Produtores da Agricultura Familiar de

Santa Catarina, para que possa
existir um contato direto com os
supermercadistas catarinenses.
O projeto tem como justificativa
fortalecer a participação de pequenas empresas sediadas no Estado, com a qualificação necessária
(qualidade, preço e prazo) para ofe-

recer produtos e/ou serviços para
os supermercados catarinenses.
A Epagri promoveu a seleção de
cerca de 20 expositores para a edição deste ano, que também contou com a participação e parceria
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no projeto.

proporciona registrou mais uma
vez uma movimentação considerável na rede hoteleira da região norte, com cerca de seis
dias de lotação completa, além
de restaurantes, bares, lanchonetes, serviços de táxis e vans e

demais serviços. A organização
do evento envolve mais de 2.300
profissionais, gerando emprego
e renda especialmente na região
de Joinville, sendo 85% do total
de profissionais envolvidos no
evento desta região.

pela parceria com o SESC/SCJoinville, garantindo a presença
de facilitadores idosos nas ativi-

dades de recepção e orientação
aos participantes.

Inclusão com a
Participação de
Facilitadores
Idosos

Visando a inclusão social, a EXPOSUPER 2019 repetiu o êxito
alcançado nos anos anteriores
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Premiações
Parceria
Sesc/SC
Mesa Brasil

A Cada edição da EXPOSUPER,
os expositores participantes
são convidados pela ACATS a
destinarem os produtos utilizados na exposição ao Programa

Mesa Brasil, do SESC/SC, que
faz posteriormente à feira o trabalho de distribuição Entidades
cadastradas no Programa. A edição deste ano arrecadou mais

de 7 toneladas de alimentos e
875 itens de higiene e limpeza,
beneficiando 70 instituições na
região de Joinville e impactando
8 mil pessoas.

Prêmio
Mérito Acats
Exposuper 2019

O encerramento da EXPOSUPER
contou com a premiação aos vencedores do Prêmio Mérito ACATS
EXPOSUPER 2019 – Categoria
Fornecedores e Categoria Supermercados. Foram agraciados
fornecedores em 18 categorias e
também 31 supermercados com
atuação em dez regiões de SC e a
rede vencedora no quesito esta-

Exposuper
Lixo Zero

dual. Com sede em Içara e com 15
lojas por várias regiões, o Giassi
conquistou o título estadual, repetindo o resultado de 2018. Fort
Atacadista ficou em segundo e
Angeloni em terceiro.
A Pesquisa do instituto Mapa apurou na categoria fornecedores os
mais citados em 18 categorias em

consultas feitas a empresários e
profissionais do setor. Para apontar os melhores supermercados
foram consideradas avaliações
de mil consumidores mediante
um conjunto de atributos como
preço e condições, qualidade,
prazo de entrega e atendimento
em dez regiões do Estado, mais a
categoria Estadual.

Vencedores Categoria Supermercados - Âmbito Estadual
O Projeto EXPOSUPER Lixo
Zero teve início em 2009 e vem
sendo adotado nas edições do
evento a cada ano. Tem como
objetivo dar destino correto a

todos os resíduos decorrentes das fases de montagem,
realização e desmontagem do
evento. Na edição de 2019, foram destinadas corretamen-

te cerca de 31 toneladas de
resíduos, equivalentes à 96%
de todo o resíduo gerado no
evento.

1º Lugar
Giassi

2º Lugar

Fort Atacadista

3º Lugar
Angeloni
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Vencedores Categoria Supermercados - Âmbito Regional
Região

Grande Porte

Médio Porte

Pequeno Porte

Alto Vale do Itajaí

Brasil Atacadista

Nardelli

Kiko

Extremo Oeste

Superalfa

Amauri

Centenaro

Grande Florianópolis

Fort Atacadista

Hippo

Kretzer

Meio Oeste

Passarela

Cereal

Ransan

Norte

Fort Atacadista

Condor

Albino (Bom Retiro)

Oeste

Brasão

Royal

Popioslki

Planalto Norte

Germânia

Bom Dia Um

Amanbert

Planalto Serrano

Angeloni

Martendal

Milênio

Sul

Giassi

Castagneti

Marcon

Vale do Itajaí

Fort Atacadista

Comper

Schneider

Prêmio Melhor
Estande Exposuper
& Popai 2019

A ACATS, em parceria com a POPAI BRASIL, premiou
pelo segundo ano consecutivo os melhores estandes
da Feira de Negócios. A escolha foi feita por um júri
especialmente constituído para visitar os estandes e a
premiação é por tamanho de estande.

Vencedores Categoria Fornecedores
Categoria

Fornecedor

Bazar

Embrast

Bebidas Alcóolicas

Ambev

Bebidas não Alcoólicas

Coca Cola Femsa

Carnes in Natura

Frigorífico São João

Distribuidores

Nilo Tozzo

Hortifruti / FLV

Cantu

Higiene, Saúde e Beleza

Mili

Limpeza

Girando Sol

Máquinas e Equipamentos

Eletrofrio

Mercearia Doce

Parati

Mercearia Salgada

Parati

Perecíveis Congelados

Aurora

Perecíveis Lácteos

Tirol

Perecíveis Resfriados

Aurora

Pet

Juréia

Serviços

Sysmo

Suprimentos
Pães e Salgados Congelados

Vencedores
Porte

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

Pequeno porte (até 50m²)

Bebidas Fruki

Massas Romena

Zinho Alimentos

Embrast

Médio porte (de 51 a 72m²)

Pro Aço

Visual Mix

Aquafast e Água da Serra

Bread King

Grande porte (de 73 a 180m²)

Marquespan

Parati

Mili
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Promoção Lucros
em Dobro - Estímulo
a Negócios
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A promoção Lucros em Dobro é sempre um dos destaques
do evento, contando com o patrocínio da Parati. Compradores supermercadistas trocaram pedidos de compras de negócios fechados na feira por cupons para concorrer ao sorteio
de um carro 0 km. A cada R$ 1.000,00 em negócios o supermercadista ganhava um cupom com número da sorte. A apuração do vencedor aconteceu durante a solenidade de encerramento da EXPOSUPER 2019, realizada em 27 de junho.
O vencedor deste ano foi o Mercado Brasília de Joinville, e a entrega do veículo foi realizada no dia 17 de julho de 2019.
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Convenção

Convenção
Catarinense de
Supermercadistas

Nesta edição, a Convenção da
EXPOSUPER versou sobre o tema
O Varejo em Transformação, se
consolidando como uma das
maiores convenções do setor no
Brasil. Cerca de 70 especialistas

trouxeram suas contribuições
em mais de 50 palestras motivacionais e técnicas, painéis,
workshops, treinamentos e clínicas tecnológicas. Foram 63 horas
de atividades voltadas à atualiza-

70

ESPECIALISTAS

63

HORAS DE
ATIVIDADES

ção de conhecimentos e a apresentação de soluções inovadoras, tecnológicas e sustentáveis
que estão transformando o setor
supermercadista.

+ de 50
PALESTRAS

9.000

PARTICIPANTES
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Dentre os destaques estiveram as palestras magnas, que ocorreram no
palco principal da Expoville, com três presenças ilustres:

Leo Chaves, 25/06

Eduardo Terra, 26/06

Prof. Luiz Marins, 27/06

Painel
Ecossistema
de Inovação
para o Varejo em
Santa Catarina
O Painel destacou a importância
da organização do ecossistema
de tecnologia e inovação, tendo
em vista ser um dos setores da
economia que mais evidencia os
impactos da transformação digital na gestão dos negócios e
no conhecimento dos clientes.

Desafio que também se faz presente no setor de varejo supermercadista. O tema está consonante com o Programa Inova
Acats, iniciativa da Entidade
que contempla o mapeamento
do ecossistema catarinense de
tecnologia para o setor, visando

promover a conexão entre supermercadistas, startups, empresas
locais e globais, associações e
universidades para fomentar a
busca de soluções com potencial
de escala. Ação que será realizada em parceria com a ACATE.

de loja através de uma campanha
massiva de comunicação.

Giampaolo Buso, empresa parceira
que realiza a execução técnica do
programa, coordenou a apresentação do trabalho junto com o diretor
executivo da ACATS, Antonio Carlos Poletini. O painel sobre a rastreabilidade contou também com a
participação do professor Luis Tejon, presidente da TCA International e de Marcos Vinicius Martins, do
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.

Programa de
Rastreabilidade
Mira o Consumidor
Final

Termo de
Cooperação entre
ACATS e ACATE
para Organização
do Ecossistema de
Inovação do Varejo
Supermercadista
A ACATS e a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) assinaram durante a EXPOSUPER
2019, um termo de cooperação
que funcionará como ponto de
partida para a criação do Ecossistema Tecnológico de Inovação
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para o Varejo catarinense. As duas
entidades uniram suas sinergias
para impulsionar o projeto. Os Presidentes da Diretoria Executiva e
do Conselho Deliberativo da Associação Catarinense de Supermercados (Acats), Paulo Cesar Lopes

e Atanásio dos Santos Netto e o
Vice-Presidente de Recursos Humanos e Qualidade, Libardoni L. C.
Fronza, assinaram o termo juntamente com o Presidente da Associação Catarinense de Tecnologia
(Acate), Daniel Leipnitz.

Um dos destaques da programação foi a reapresentação do
Programa Alimento Sustentável
(PAS) da ACATS, que trata sobre
“Rastreabilidade de Alimentos”.
Santa Catarina foi o Estado pioneiro no projeto e tem 20 redes
engajadas, quase a metade do total do Brasil, que está atualmente
em 60 redes. A nova aposta do
programa é ganhar a confiança
do consumidor final no ambiente

Os números relativos a 2018 indicam um total de 1.430.612 toneladas de produtos rastreados, 114
variedades, 1.992 avaliações e 1.221
análises de resíduos, com 71% de
taxa de conformidade. São 6,5 mil
toneladas de produtos rastreados desde o início do programa.
O diretor comercial da PariPassu,
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Bate-papo sobre
a Transformação
do Varejo

Talk Show Abordou
Liderança Feminina

Parte da programação do evento
logo no primeiro dia, aconteceu
o Talk Show A Nova Era, O Shopper do Futuro e os Aspectos
Relevantes da Liderança Femi-
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nina, com Fátima Merlin (Connect-Shopper), Graziela Schmoller (Rede Top), Zélia Breithaupt
Janssen (Consultora em Governança Familiar), Lorena Peter

(NSC Comunicação), Rosangela
Mambrini e Janine Coelho (Coautoras do Livro Mulheres antes e
depois dos 50 anos).

O processo de transformação no
segmento de varejo supermercadista tem impactado diretamente no jeito de comprar, vender e
comunicar. Os maiores desafios
envolvem a mudança de cultura
e a busca de soluções adequadas para tornar a empresa mais
eficiente e rentável. Esse é o ce-

nário que inspirou o bate-papo
prestiadíssimo entre os líderes
supermercadistas que trouxeram
seus pontos de vistas sobre o que
estão fazendo para acompanhar
a evolução e o ritmo acelerado
dessas transformações, mantendo a sintonia com as principais
tendências do Brasil e do mundo.

Participaram do Painel Delamar
Silva, Presidente do Armazém 3;
Jackson Martendal, Presidente
do Supermercado Martendal e
Zefiro Giassi, Presidente do Supermercado Giassi. A mediação
foi realizada por Paulo Cesar Lopes, Presidente da ACATS.

ta-Escola do Senac está sempre presente para atividades de
qualificação e requalificação em
açougue e padaria. Foram realizadas oficinas práticas com

técnicas de apresentação de alimentos congelados, panificação
e de manipulação de carnes com
cortes nobres bovinos traseiros
e dianteiros.

Painel
Sucessão
Familiar
Presença da
Carreta-Escola
O Painel abordou a importância
das empresas implantarem a Governança Corporativa, criando
seus Conselhos de Administração ou Conselhos Consultivos
e Conselhos de Família e buscar estratégias para perenizar a
empresa. O Painel apresentou o
case do Grupo Koch e o cuidado

dos cinco fundadores na preparação adequada de oito sucessores. Em um bate-papo descontraído provocaram a reflexão dos
participantes sobre perguntas
como: Qual a fórmula para preparar bem os sucessores? Quais
as vantagens dos sócios em
constituírem suas Administrado-

ras de Bens (Holdings Familiares)
e elaborarem um bom Acordo
Societário? Por que fazer um trabalho preventivo de Governança
Corporativa e Sucessão Familiar? O palestrante do Painel foi
Félix Theiss e a mediadora Luzia
Fröhlich – Diretora Executiva do
Instituto DAL.

Em parceria com o Sistema Fecomércio SC - Sesc | Senac foram realizados novamente os
workshops na Carreta-Escola de
panificação e açougue. A Carre-
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Pesquisa de Satisfação Exposuper
Participantes e Expositores

92% das manifestações

Satisfeito e Muito Satisfeito
com a 32ª Exposuper

Realizada pela ACATS, a pesquisa de avaliação da EXPOSUPER visa conhecer a opinião dos
seus expositores e participantes.
O principal item desta pesquisa é o
conceito geral do evento, item no
qual a 32ª Exposuper obteve 92%
de manifestações com o conceito
Satisfeito e Muito Satisfeito. Este
número considerou as manifestações dos dois públicos envolvidos
(participantes e expositores).

Confira, a seguir, os pontos que mais
contribuíram para a boa repercussão do evento:
51% de empresas catarinenses entre os expositores da feira.
72% dos estandes com expositores do segmento indústria.
53% dos expositores indicaram que o evento atendeu e até superou as expectativas de negócios.
41%

dos expositores destacaram o potencial de fechamento de negócios, com a estimativa de
fechamento de negócios, no evento e no pós-evento, de cerca de R$500 milhões de reais.

99% de satisfação dos expositores com a qualificação de visitantes.
92% dos visitantes manifestaram o propósito de fazer negócios na feira, sendo que um terço
deles já visitou a feira mais de cinco vezes.

96% de aprovação com a organização do evento.
89% das empresas indicaram que pretendem participar da EXPOSUPER 2020.

As Pessoas no Centro de Tudo
Tema Geral da Exposuper 2020
A ACATS definiu o período de realização do evento em 2020, de 23 a
25 de junho, e também o tema central, que será “As Pessoas no Centro de Tudo”. As definições foram
anunciadas pelo Presidente Paulo
Cesar Lopes no encerramento da
edição deste ano, durante a cerimônia de entrega do Prêmio Mérito ACATS EXPOSUPER 2019, tradicional agenda de fechamento do
evento a cada ano.

“Temos um mundo em transformação acelerada, tema que tratamos este ano, mas mesmo com toda essa tecnologia, evolução
de processos e modernização de equipamentos, temos que ter
em mente que toda essa engrenagem é movida pelas pessoas.
Elas é que devem estar no centro de tudo e esta será a nossa
abordagem temática em 2020”.
Paulo Cesar Lopes, Presidente da ACATS
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PROGRAMA INOVA ACATS

O Programa Inova Acats, iniciativa da Entidade, reúne diversas
soluções tecnológicas, inovadoras e sustentáveis voltadas ao
setor do varejo supermercadista.
As principais ações estão ancoradas nos seguintes projetos:

RELATÓRIO ANUAL ACATS 2019
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Destaques 2019:

Programa de
Rastreabilidade
Mostra Resultados

A Associação Catarinense de Supermercados (Acats) promoveu
no dia 29 de janeiro de 2019, às
14h, em Florianópolis, a apresentação de resultados do Programa
Alimento Sustentável/RAMA, de
rastreabilidade e monitoramento de alimentos. O público-alvo
do evento foi formado por su-

permercadistas, empresários e
profissionais ligados ao segmento de produção e distribuição de
produtos
hortifrutigranjeiros,
que integram o Programa ou possuem interesse. O evento reuniu
mais de 40 representantes de
empresas supermercadistas que
apresentou os novos resultados

do Programa Alimento Sustentável/RAMA, de rastreabilidade
e monitoramento de alimentos.
Santa Catarina continua com a
maior participação proporcional
do País, são 20 redes engajadas
com mais de 230 lojas, 150 mil toneladas de produtos rastreados e
cerca de 140 análises de resíduos.

O Programa em números:

20

REDES CATARINENSES
ENGAJADAS COM MAIS DE 230 LOJAS

150 mil

TONELADAS DE PRODUTOS RASTREADOS

+ de 140

ANÁLISES DE RESÍDUOS
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Parceria
garante acesso
à Informação
Estratégica

Participação
no Seminário de
Logística Reversa

Associação Catarinense de Supermercados (Acats) marcou
presença na terceira edição do
seminário “O Ministério Público
e a Gestão de Resíduos Sólidos
e Logística Reversa”, o evento
aconteceu no auditório do MPSC
no dia 15 de março e contou com
a participação do Diretor Executivo Antonio Carlos Poletini no
painel sobre Logística Reversa e

Sustentabilidade. O evento, realizado pela Associação Brasileira
dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa),
em parceria com o MPSC, contou
também com o apoio da ACATS.
Poletini apresentou o case da
ACATS e seus projetos sustentáveis como o Programa de Eficiência Energética e da Ras-

treabilidade do Alimento, com
ênfase na trajetória do programa
Supermercado Lixo Zero, pioneiro em associações de classe no
mundo inteiro. Também Gilberto
Nascimento, da Rede Angeloni,
apresentou o case Lixo Zero da
empresa que está alcançando níveis internacionais de destinação
correta de resíduos, com taxas
acima de 95%.

Treinamento
do Simplus para
Varejos do Sul

A Associação Catarinense de Supermercados (Acats) promoveu um
encontro de trabalho entre a empresa parceira Simplus e os supermercadistas associados da região
Sul no dia 18 de abril de 2019, em
Criciúma, com o objetivo de ampliar
a utilização da plataforma de cadastro que padroniza as informações
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e imagens de produtos entre a indústria e o varejo, facilitando todos
os processos de logística e controle
de estoques. O treinamento contou com participação de mais de
40 lideranças locais, atuantes nos
segmentos comercial, marketing,
TI e gerenciamento de categorias.
O CEO da Simplus, Wellington Ma-

chado fez a demonstração da plataforma e esclareceu as dúvidas.
A plataforma atingiu, em 2019, aproximadamente 70 mil produtos com
mais de 160 atributos, imagens em
3D e Hero, participando 380 varejos
em todo o Brasil. Mais um projeto
que iniciou em Santa Catarina e ganhou amplitude nacional.

A ACATS, em parceria com a InfoPrice, disponibilizou aos associados uma plataforma gratuita para acompanhamento
dos preços médios na região de
Santa Catarina. Por meio de um
hardware próprio, efetua a co-

leta de dados do varejo físico de
forma precisa e eficiente, transformando-os em informações
estratégicas para seus clientes.
A Infoprice é uma empresa de
tecnologia, focada em pesquisa
e inteligência de preços. Trabalha

com o conceito de que o acesso à
informações de qualidade melhora toda cadeia de valor do varejo,
uma vez que reflete em preços
mais justos e acessíveis para os
consumidores e melhores negociações entre indústria e varejo.

Energética ACATS/Way2. Este é um
portal de conteúdo sobre iniciativas e alternativas para promover a
eficiência energética e redução de
custos com energia na sua rede de
supermercados. A ideia da parceria
é capacitar os profissionais interessados no programa a ter o conhecimento necessário para desenvolver

ações de gestão ou monitoramento
de energia com eficiência. Para participar o interessado só precisa se
inscrever gratuitamente na página
principal do portal e aguardar pela
remessa de conteúdo exclusivo
sobre o tema e convites para participar de palestras e workshops destinados apenas aos inscritos.

Parceria proporciona
Acesso a
Gerenciamento de
Dados de Energia

A Associação Catarinense de Supermercados (Acats) firmou parceria
com a empresa Way2, que oferece
tecnologia para gerenciamento de
dados de energia. A aliança foi apresentada durante a II Edição do Inova
ACATS (29.10, Centrosul, Florianópolis/SC) através do lançamento do
portal do Programa de Eficiência

Acesse o link e conheca o programa:
www.eficienciaenergeticaacats.com.br/
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Programação Intensa com Excelentes Palestrantes

Fórum e Feira Inova Acats 2019
Foi um sucesso a segunda edição do Inova ACATS, evento que a Associação Catarinense de Supermercados (Acats) promoveu
em Florianópolis, no dia 29 de outubro, no
Centrosul, com cerca de 525 participantes.
O Inova ACATS – Fórum e Feira de Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade buscou conectar empresários e gestores do segmento
supermercadista com profissionais e empresas dos segmentos de tecnologia, inovação
e sustentabilidade a fim de criar agendas de
ações práticas e aplicáveis nas empresas.

O Fórum contou com três excelentes palestrantes. Uma das
palestras foi de Jorge Inafuco,
sócio-diretor da OasisLab Innovation Space, com a palestra
“Jornada da Inovação e a impor-

tância dos ecossistemas”. Hugo
Bethlem, diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil
- ICCB, falou sobre “Capitalismo
Consciente e sua conexão com a
Inovação, Tecnologia e Sustenta-

bilidade”. Kelly Malheiros, sócia-diretora da KM Partners, falou
sobre o “Papel da liderança para
sustentação do tripé Inovação,
Tecnologia e Sustentabilidade”.

Fundador da Zaitt | Lúcio Moraes
Leite, Diretor de Transformação
Digital e Varejo na Teltec Solutions
| José Koch, Presidente do Grupo
Koch Supermercado | Marcio Milan,
Superintendente da ABRAS | Gilberto Nascimento, Gerente Operacional do Supermercado Angeloni |
Edison José Miranda Presidente da APAGA | Wellington Machado,

CEO da Simplus Tecnologia | Felipe
Eberhardt, CEO da BIX Tecnologia
| Sergio Acy Kollet, Diretor do Instituto de Protesto de SC | Gérson
Schmitt, Presidente do Conselho
da Paradigma | Lucas Monteiro, Sócio e Diretor de Negócios na A2C |
Evgeniya Starostina, da Google |
Sergio Alvim, CEO da SA Varejo.

Painéis
Simultâneos

A Programação também contou
com painéis simultâneos que abordaram temas relacionados ao tripé
tecnologia, inovação e sustentabilidade, contando com profissionais
de alto gabarito: Jose Cirilo Teixeira, Diretor de Marketing da Seara |
André Krummenauer, CEO da Involves | Douglas L. Nicolau, CEO da Incentiv.me | Rodrigo Miranda, Sócio
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Resultado da
Pesquisa Cenário
Tecnológico dos
Supermercados

Interação
com Expositores

Os participantes também tiveram
acesso a um ambiente de exposições
e de negócios onde empresas forne-

cedoras de produtos e serviços para
o varejo puderam mostrar soluções
inovadoras. Uma área contígua ao ple-

nário do evento abrigou 20 estandes de
exposições de empresas fornecedoras
de produtos e serviços para o varejo.

Arena de
Tecnologia
e Inovação

O evento teve ainda uma Arena de
Tecnologia e Inovação instalada
em que, nos intervalos da plenária,

foram apresentados pitches alternados de 5 minutos de soluções
inovadores em tecnologia volta-

das para o varejo supermercadista, aumentando a interação com
os participantes.

Outro destaque do Fórum Inova
Acats foi a apresentação dos resultados de uma pesquisa decorrente da parceria firmada entre a
ACATS e a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) sobre a

resíduos oriundos dos supermercados
catarinenses, produzidos pela Chácara Jardim e a APAGA, com o apoio da

Ecoeficiência Soluções Ambientais.
A iniciativa faz parte do Programa Supermercado Lixo Zero da Acats.

utilização de tecnologia no varejo supermercadista catarinense.
A apresentação foi do consultor
e parceiro João Stringhini. Nesta
primeira etapa, o modo qualitativo enumerou pontos de destaque

dos varejos catarinenses no que
já está sendo aplicado e no que é
a expectativa dos empresários na
ligação das operações de lojas de
supermercados com a tecnologia.

objetivo de ajudar o produtor e as
equipes que trabalham no dia a
dia da fazenda.

Bayer do Brasil, e apoio do Governo Estado de SC, Cidasc, Ceasa/
SC, Epagri e PariPassu. Para ajudar o produtor e as equipes que
trabalham no dia a dia da fazenda,
a Bayer lançou este treinamento.
Foi desenvolvido em colaboração
com o Global G.A.P. e oferecido
em colaboração com o IICA.

Lançamento
do Programa
BAYG.A.P.

Durante o Fórum Inova Acats
ocorreu o lançamento do Programa de Capacitação Boas Práticas
Agrícolas (BayG.A.P.) desenvolvido pela Bayer em colaboração
com o Global G.A.P. e oferecido
em colaboração com o Instituto
Interamericano de Cooperação
para a Agricultura (IICA), com o

Programa
Supermercado
Lixo Zero

Durante o Inova Acats também foram
distribuídas amostras de compostagem orgânica, produto resultante de
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Santa Catarina foi o primeiro Estado do Brasil a receber o Programa por iniciativa da ACATS com a
chancela da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e da
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QUALIFICAÇÃO
E REQUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
A qualificação e requalificação dos
profissionais do setor supermercadista é prioridade absoluta da ACATS,
tendo em vista que as pessoas são
fundamentais em uma empresa.
Certamente as ações da ACATS relacionadas à formação das pessoas
vêm contribuindo para agregar valor ao varejo supermercadista e aos
profissionais que nele trabalham.

Além dos cursos de curta duração
em temas relacionados à gestão
e operação de loja, a ACATS vem
estabelecendo importantes parcerias para a oferta de cursos
com carga horária mais robusta.
Modelo que tem tido total aderência dos supermercadistas.

63

MBA Focado
no Segmento
Supermercadista

Dando continuidade com a parceria com a Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), a
Associação Catarinense de Supermercados (Acats) abriu inscrições
para o programa de MBA em Gestão de Varejo com Ênfase em Su-

permercados nas cidades de Blumenau, Florianópolis e Joinville.
Os alunos de Blumenau, da quarta
turma formada na parceria, iniciou
suas atividades no início do segundo semestre de 2019. As turmas de
Florianópolis e Joinville iniciarão as

atividades no primeiro semestre de
2020. Desde o estabelecimento da
parceria, em 2015, a ACATS e ESPM
cerca de 60 alunos concluíram a
sua formação em turmas ofertadas
nas cidades de Chapecó, Criciúma
e Florianópolis.

da no varejo R-Dias. As atividades
ocorreram na sede da ACATS, em
Florianópolis. Composto por cinco
módulos, as aulas foram ministradas pelo próprio Alexandre Ribeiro,
especialista em gestão estratégica de varejo e diretor da R-Dias. A
primeira turma foi formada por 32

profissionais de 11 supermercados
catarinenses e uma rede de postos
de gasolina. Atendendo a diversas
solicitações, a data para a realização da segunda turma já está
agendada, as aulas iniciarão no dia
13 de fevereiro de 2020, na sede da
ACATS, em Florianópolis.

Os destaques 2019 são apresentados a seguir. Confira.

Qualificação de Alto
Nível para o Varejo

Foi concluída em agosto de 2019 a
primeira turma do Programa Gestão Comercial 4.0, um programa
de qualificação de alta performance que é resultado da parceria
entre a Associação Catarinense
de Supermercados (Acats) e a empresa de consultoria especializa-

Acesse o link para conhecer mais sobre o Programa:
http://www.rdias.com.br/gestaocomercial-acats/
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Formação de Lideranças com o Curso Escola de Varejo
Método Klappen®

Turma de Chapecó

A Associação Catarinense de
Supermercados (Acats) formou
duas turmas para a realização do
curso Escola de Varejo - Método
Klappen®, em parceria com a KM
Partners, nas cidades de Chapecó e Florianópolis, reunindo 56
alunos de 17 supermercados. As

Turma de Florianópolis

aulas iniciaram em outubro de
2019. A própria Kelly Malheiros e
Jacyel Mattoso, sócios-diretores
da empresa, são instrutores do
curso que tem ainda outros profissionais do corpo docente da KM
Partners. O curso conta com 86
horas de atividades, com encon-

tros quinzenais de 4h, totalizando
14 encontros. O objetivo é o desenvolvimento das lideranças do
setor supermercadista, com foco
em resultados, capazes de inspirar e engajar pessoas, visando a
melhoria da performance do atendimento nos pontos de venda.

Qualificação em
Gestão de Resíduos

A Associação Catarinense de Supermercados (Acats) desenvolveu
um curso que é estratégico para as
empresas que precisam equacionar a questão do correto encaminhamento de resíduos. Capacitar

equipes de profissionais passou a
ser o grande desafio para alcançar o grau de Supermercado Lixo
Zero. O curso aconteceu no dia
28 de agosto, em Florianópolis, na
sede da ACATS, reunindo 26 par-

ticipantes, gestores de empresas
supermercadistas catarinenses.
O curso ministrado pelo consultor
André Montagna, da Aequo Educacional, integra o programa Supermercado Lixo Zero da ACATS.
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BAYG.A.P.
Estimula as Boas
Práticas Agrícolas

O Diretor Executivo da Associação Catarinense de Supermercados (Acats), Antonio Carlos
Poletini e a analista da Bayer do
Brasil, Maíra Cavenago fizeram
a abertura do curso BayG.A.P
de boas práticas de produtos in
natura (frutas, legumes e verdu-

ras) , numa versão especialmente montada para profissionais
do segmento supermercadista.
Santa Catarina foi o primeiro
Estado do Brasil a receber o
módulo, que fez um piloto exclusivo para supermercadistas,

realizado na sede da ACATS, no
dia 06 de novembro de 2019. A
eng. Agrônoma Janaína Marianno de Marque foi a multiplicadora dessa atividade que contou
com a participação de mais de
40 profissionais de várias redes
e lojas.

ao desenvolvimento do setor supermercadista e fortalecimento
das administrações municipais
de Santa Catarina. O Presidente Paulo Cesar Lopes assinou o
termo pela Entidade juntamente
com o Presidente da Egem, Júlio
César Ronconi, atual prefeito de
Rio Negrinho.

A parceria prevê execução de cursos em gestão de compras, controle de estoque e redução de rupturas,
gestão de resíduos, compostagem
de resíduos orgânicos, rastreabilidade de hortifrutigranjeiros, dentre
outros voltados para os profissionais que atuam nas prefeituras e
supermercados de cada região.

Parceria
com Escola
de Gestão Pública

Durante a realização do Congresso da Federação Catarinense de
Municípios (Fecam), no dia 25 de
setembro de 2019, em São José/
SC, a Associação Catarinense de
Supermercados (Acats) e a Escola de Gestão Pública (Egem)
firmaram parceria de cooperação mútua institucional voltada

RELATÓRIO ANUAL ACATS 2019

66

RELATÓRIO ANUAL ACATS 2019

67

Atividades Educacionais Realizadas por Categoria

Qualificação e Requalificação
Profissional em Números

Cursos Abertos - Gestão e Operação de Loja
19 Cursos | 406 Capacitados | 143 Horas de Atividades
REGIÃO

101

12.117

AÇÕES

1.048

CAPACITADOS

HORAS DE
ATIVIDADES

Comparativo entre Cursos Realizados
e Capacitados do Período de 2012 a 2019
CURSOS REALIZADOS

TOTAL DE CAPACITADOS

171
149

145

152
10.890
104
82
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2012

101

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.240

2012

10.616

8.571

2013

2014

2015

10.910

11.817

12.117

9.653

2016

2017

2018

2019

CIDADE

CURSO

CAPACITADOS

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS

BAYG.A.P. - BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS

47

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS

COMO AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NA FRENTE
DE CAIXA

9

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS

FERRAMENTAS DE SUCESSO PARA GERENTES E
LÍDERES DE LOJA

20

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS

GERENCIAMENTO E AUDITORIA BASEADOS EM RISCOS
COM FOCO NA PREVENÇÃO DE PERDAS

25

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS

GESTÃO DE COMPRAS DE VAREJO

35

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS

GESTÃO DE RESÍDUOS

25

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS

GESTÃO ESTRATÉGICA DA PREVENÇÃO DE PERDAS NO
VAREJO – APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DA NOVA VISÃO
E PERDA AMPLIADA

20

MEIO OESTE

JOAÇABA

COMO AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NA FRENTE
DE CAIXA

15

MEIO OESTE

JOAÇABA

COMO CONVERTER O ATENDIMENTO EM VENDAS

8

NORTE

JOINVILLE

EFICÁCIA NA GESTÃO DO AÇOUGUE

24

PLANALTO NORTE

SÃO BENTO
DO SUL

COMO AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NA FRENTE
DE CAIXA

7

PLANALTO SERRANO

LAGES

LAYOUT DE LOJA

32

SUL

CRICIÚMA

COMO CONVERTER O ATENDIMENTO EM VENDAS

23

SUL

CRICIÚMA

COMPROMETIMENTO DE EQUIPE

7

SUL

CRICIÚMA

GESTÃO DE PERDAS

23

SUL

CRICIÚMA

TREINAMENTO PROJETO CADASTRO

34

VALE DO ITAJAI

BLUMENAU

COMO AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NA FRENTE
DE CAIXA

27

VALE DO ITAJAÍ

BLUMENAU

FERRAMENTAS DE SUCESSO PARA GERENTES E
LÍDERES DE LOJA

14

VALE DO ITAJAÍ

BLUMENAU

O PAPEL DA LIDERANÇA NA RETENÇÃO DE TALENTOS

11
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Cursos In Company - Gestão e Operação de Loja

Programas de Formação

25 Cursos | 611 Capacitados | 216 Horas de Atividades

5 Cursos | 125 Capacitados | 584 Horas de Atividades

REGIÃO

CIDADE

CURSO

REGIÃO

CIDADE

PROGRAMA

EXTREMO OESTE

CUNHA PORÃ

ATENDIMENTO COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO

40

GRANDE FLORIANÓPOLIS

FLORIANÓPOLIS

ESCOLA DE VAREJO - MÉTODO KLAPPEN EM EXECUÇÃO

EXTREMO OESTE

CUNHA PORÃ

GESTÃO DE PREVENÇÃO DE PERDAS

31

20

EXTREMO OESTE

CUNHA PORÃ

GESTÃO DE PREVENÇÃO DE PERDAS

32

GRANDE FLORIANÓPOLIS

FLORIANÓPOLIS

GESTÃO COMERCIAL 4.0

32

MEIO OESTE

CAMPOS NOVOS

AÇÕES DE MERCHANDISING

24

OESTE

CHAPECÓ

36

CAMPOS NOVOS

CARTAZISTA

15

ESCOLA DE VAREJO - MÉTODO KLAPPEN EM EXECUÇÃO

MEIO OESTE
MEIO OESTE

CAMPOS NOVOS

COMO AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NA FRENTE DE CAIXA

17

OESTE

CHAPECÓ

MBA GESTÃO EM SUPERMERCADOS

24

MEIO OESTE

CAMPOS NOVOS

CONTROLE DE ESTOQUE E REDUÇÃO A RUPTURAS

25

VALE DO ITAJAÍ

BLUMENAU

MBA GESTÃO EM SUPERMERCADOS - EM EXECUÇÃO

13

MEIO OESTE

CAMPOS NOVOS

EFICÁCIA NA RECEPÇÃO DE MERCADORIAS

17

MEIO OESTE

CAMPOS NOVOS

EXPOSIÇÃO E REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS

30

MEIO OESTE

CAMPOS NOVOS

FORMAÇÃO DE FISCAL DE FRENTE DE CAIXA

15

MEIO OESTE

CAMPOS NOVOS

GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DE CATEGORIA

16

MEIO OESTE

CAMPOS NOVOS

GESTÃO DE PREVENÇÃO DE PERDAS

15

MEIO OESTE

CAMPOS NOVOS

GESTÃO EFICAZ DE LOJA

2

MEIO OESTE

CAMPOS NOVOS

LAYOUT DE LOJA

23

MEIO OESTE

CAMPOS NOVOS

PREVENÇÃO DE PERDAS FOCO EM PERECÍVEIS

22

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS FÓRUM INOVA ACATS

500

MEIO OESTE

CONCÓRDIA

CARTAZISTA

24

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS PALESTRA DESAFIOS DO VAREJO 2020

30

MEIO OESTE

CONCÓRDIA

GESTÃO DE AÇOUGUE

32

OESTE

CHAPECÓ

GESTÃO DE FLV

50

GESTÃO DE FLV

14

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS VI FÓRUM DE GESTÃO DE PESSOAS

155

PLANALTO NORTE SÃO BENTO DO SUL GESTÃO DE COMPRAS

46

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS VII FÓRUM DE PREVENÇÃO DE PERDAS

191

PLANALTO NORTE SÃO BENTO DO SUL GESTÃO FINANCEIRA

19

NORTE

JOINVILLE

189

PLANALTO NORTE SÃO BENTO DO SUL MARKETING E RELACIONAMENTO

35

ENCONTRO REGIONAL DE EMPRESÁRIOS
SUPERMERCADISTAS - NORTE E PLANALTO NORTE

PLANALTO NORTE SÃO BENTO DO SUL OPERAÇÕES DE LOJA - MÓDULO I

19

NORTE

JOINVILLE

FÓRUM JURÍDICO

26

PLANALTO NORTE SÃO BENTO DO SUL OPERAÇÕES DE LOJA - MÓDULO II

19

OESTE

CHAPECÓ

153

SUL

8

ENCONTRO REGIONAL DE EMPRESÁRIOS
SUPERMERCADISTAS - GRANDE OESTE

OESTE

CHAPECÓ

PALESTRA DESAFIOS DO VAREJO 2020

60

PLANALTO SERRANO

LAGES

ENCONTRO REGIONAL DE EMPRESÁRIOS
SUPERMERCADISTAS - PLANALTO SERRANO

125

SUL

CRICIÚMA

ENCONTRO REGIONAL DE EMPRESÁRIOS
SUPERMERCADISTAS - SUL

223

VALE DO ITAJAÍ

BLUMENAU

ENCONTRO REGIONAL DE EMPRESÁRIOS
SUPERMERCADISTAS - ALTO VALE E VALE DO ITAJAÍ

185

PLANALTO NORTE CANOINHAS

TURVO

GESTÃO DE COMPRAS

CAPACITADOS
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CAPACITADOS

Eventos de Capacitação
13 Eventos | 1975 Capacitados | 42 Horas de Atividades
REGIÃO

CIDADE

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS

GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS

PROGRAMA
ENCONTRO REGIONAL DE EMPRESÁRIOS
SUPERMERCADISTAS - GRANDE FLORIANÓPOLIS

PALESTRA O NOVO VAREJO - RUBENS SANT’ANNA ESPM

CAPACITADOS
113

25

70
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Convenção Exposuper 2019 | 25 A 27 de Junho | Joinville
39 Atividades | 9.000 Capacitados | 63 Horas de Atividades
ATIVIDADE

CAPACITADOS

OFICINA PRÁTICA: CORTES ESPECIAIS - TRASEIRO

55

OFICINA PRÁTICA: CORTES ESPECIAIS - TRASEIRO

50

OFICINA PRÁTICA: CORTES NOBRE - DIANTEIRO

70

OFICINA PRÁTICA: CORTES NOBRES - DIANTEIRO

30

OFICINA PRÁTICA: PANIFICAÇÃO

25

OFICINA PRÁTICA: TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS CONGELADOS

24

PAINEL: AUTOMAÇÃO COMERCIAL FISCAL

90

PAINEL: BATE-PAPO SOBRE TRANSFORMAÇÃO NO VAREJO

130

PAINEL: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

25

PAINEL: GESTÃO DE PERDAS PARA POTENCIALIZAR OS RESULTADOS DO VAREJO

184

PAINEL: GESTÃO DO ENCANTAMENTO DO CLIENTE

200

PAINEL: GESTÃO DO TEMPO E PRODUTIVIDADE

240

PAINEL: LOGÍSTICA INTEGRADA

60

PAINEL: NOVOS CAMINHOS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

108

PAINEL: O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO PARA O VAREJO EM SANTA CATARINA

70

PAINEL: PRICING COMO VANTAGEM COMPETITIVA

70

PAINEL: RASTREABILIDADE E DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE ALIMENTOS

130

PAINEL: RENTABILIZE O SEU NEGÓCIO A PARTIR DA AUTOMATIZAÇÃO DO CADASTRO

75

PAINEL: SUCESSÃO FAMILIAR

75

PALESTRA MAGNA: A TRANSFORMAÇÃO DO VAREJO

1800

PALESTRA MAGNA: COMO VENCER O MEDO EM TEMPOS COMPETITIVOS

1600

PALESTRA MAGNA: O PODER DA MARCA

2000

PALESTRA: A EMPRESA ORIENTADA POR DADOS NUM AMBIENTE MULTICANAL

30

PALESTRA: A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E OS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DE ALIMENTOS EM MERCADOS DE SANTA CATARINA

45

PALESTRA: AMBIENTAÇÃO DO PONTO DE VENDAS PARA ÁREA DE VINHOS

40

PALESTRA: AS PRIORIDADES DOS LÍDERES PARA FAZER A TRANSFORMAÇÃO ACONTECER

179

PALESTRA: CENÁRIO ECONÔMICO

500

PALESTRA: COMO MELHORAR A RENTABILIDADE DA PADARIA ATRAVÉS DO LAYOUT?

100

PALESTRA: COMO TRANSFORMAR MARCAS E NEGÓCIOS NA VELOCIDADE DAS MUDANÇAS

40

PALESTRA: COMPARTILHANDO SOLUÇÕES COLABORATIVAS PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO

50

PALESTRA: GESTÃO COMERCIAL 4.0 - INTELIGÊNCIA E RESULTADOS NA ERA DA INFORMAÇÃO

160

PALESTRA: INTELIGÊNCIA COMPORTAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAREJO

111

PALESTRA: LEGISLAÇÃO X RESÍDUOS

20

PALESTRA: O FUTURO DO TRABALHO: QUAL SERÁ O IMPACTO DO MUNDO VUCA NO VAREJO SUPERMERCADISTA

40

PALESTRA: O SHOPPER DO FUTURO E O FUTURO DO VAREJO: VOCÊ ESTÁ PREPARADO?

104

PALESTRA: OMINICHANEL - COMO INTEGRAR AS EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS EM DIVERSOS CANAIS

180

PALESTRA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM FORNECEDORES COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO

80

PALESTRA: TRANSFORMANDO ATENDENTE EM VENDEDOR

50

TALK SHOW: A NOVA ERA, O SHOPPER DO FUTURO E OS ASPECTOS RELEVANTES DA LIDERANÇA FEMININA

160

CRÉDITOS:
ORGANIZAÇÃO
ANTONIO CARLOS POLETINI
DIRETOR EXECUTIVO DA ACATS
ITAMARA DAS GRAÇAS HACK
COORDENADORA DE CAPACITAÇÃO
ROMÁRIO ALVES JÚNIOR
COORDENADOR DE EVENTOS
PROJETO GRÁFICO E FINALIZAÇÃO
ALEXANDRE PASSOLD / GRÁFICA EXPERT
IMPRESSÃO
GRÁFICA EXPERT
IMAGENS
IMAGENS CAPA E CONTRACAPA: BANCO DE IMAGENS UNSPLASH,
IMAGENS PÁGINAS 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 32, 33, 47, 52, 54, 62, E 66: BANCO DE IMAGENS FREEPIK,
E ACERVO ACATS.

Associação Catarinense de Supermercados - ACATS
Rua Visconde de Cairú 391, 4 º andar, Estreito, Florianópolis, SC.
(48) 3223.0174
www.acats.com.br

