
                                                         Associação Catarinense de Supermercados - ACATS - CNPJ 82.611.088/0001-42

   Rua Visconde de Cairu, 391, 4 andar | Estreito | Florianópolis/SC | CEP 88075-020  /  (48) 3223-0174
Natureza Jurídica: Associação Privada

Ramo de Atividade: Atividades de organizações associativas patronais e empresariais 

Forma de Tributação: Isenta

Registro Número de Utilidade Pública: Estadual Lei nº 16891 / Municipal Lei nº 8899

Registro nº de OSCIP: Não possui

  Contato perante a ACATS: Juliana Klein  |  48 32230174 - 984149919  |  associado@acats.com.br

   O modelo de governança está embasado nos seguintes eixos e estratégias: 

-> Gestão Institucional: garantir posicionamento e imagem forte no campo político e social.

-> Gestão Administrativa e Financeira: modernização e otimização da estrutura interna, além do incremento de receita.

-> Gestão de Recursos Humanos e Qualidade: desenvolvimento profissional, através da qualificação e requalificação dos profissionais e 

satisfação das necessidades dos associados e parceiros. 

-> Gestão de Marketing e Eventos: satisfação do associado e da sociedade, através da busca de excelência na informação e articulação 

estratégica.

Ética e Integridade

-> Missão: Representar, defender e atender os interesses e necessidades do setor supermercadista catarinense, com profissionalismo, 

qualidade e ética, visando o fortalecimento do segmento, nas esferas sócio-econômica, política e ambiental.

-> Visão: Ser referencia no Brasil em Associação que represente o segmento supermercadista catarinense.

-> Valores: Ética; Credibilidade; Responsabilidade; Transparência; Comprometimento; Relacionamento; Criatividade.

-> Pilares da Gestão: Representação Institucional; Compromisso com o Desenvolvimento e Capacitação das Pessoas; O Desenvolvimento 

do setor sob a ótica da Sustentabilidade; A conexão de todos os braços da Entidade com os avanços tecnológicos.

  Responsável Técnico Contábil: Rosicler Fatima Bragagnolo Massochin  | CRC/SC Nº 1SC016482O6

Mensagem do Presidente - Paulo Cesar Lopes

Apresentamos neste documento uma Retrospectiva das principais ações realizadas pela Associação Catarinense de Supermercados no ano 

de 2018.

No ano em que comemorou 46 anos de sua fundação, a Associação comemorou mais um período de desempenho positivo e de novas 

conquistas, em especial a conclusão da construção da sua nova sede, em parceria com a FACISC. Além disso, conquistamos resultados 

acima da expectativa em praticamente todos os serviços prestados aos nossos associados, defendendo nossas posições com órgãos 

públicos e entidades de classe, fortalecendo nosso conceito institucional de Entidade representativa do segmento supermercadista 

catarinense.

Mantendo a criatividade, inovação, sinergia, velocidade, excelência e competitividade nos seus processos, a ACATS manteve uma posição 

de referência nacional, pela sua firme atuação e na concepção de projetos e ações práticas, que definitivamente trazem resultados para 

seus associados.

A melhor resposta da sociedade foi o reconhecimento através da concessão do Certificado de Responsabilidade Social pela Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina, que reconhece as empresas e entidades que publicam e apresentam o seu Balanço 

Socioambiental, visando a promoção do bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. E, para completar, a ACATS recebeu o Prêmio 

Juarez Machado, outorgado pelo Convention & Visitors Bureau de Joinville, em reconhecimento ao fomento ao setor de turismo, negócios e 

eventos, pela realização da Exposuper 2018.

Neste documento, apresentamos um resumo das principais ações, programas, projetos e promoções realizadas, procurando sintetizar de 

que forma trabalhamos para estar cada vez mais à frente das necessidades de nosso corpo associativo.                                                                                                                                                                                     

                                                                                 Balanço Socioambiental
                                                                            Relatório de Sustentabilidade

                                                                                 Referente ao ano 2018

Programas e Projetos

Pensando no desenvolvimento dos associados e em cada vez mais atender os anseios do consumidor, oferecemos os seguintes programas 

especiais:

Governança - Organograma

-> Representação Institucional  

-> Comitês Temáticos: Jurídico, Tributário, Gestão de Pessoas, Comercial, Prevenção de Perdas, Fóruns Especializados 

-> Exposuper

-> Missões Empresariais: Visitas Técnicas, Rodadas de Negócios, Integração, Troca de Experiências

-> Convênios e Parcerias

-> Encontros Regionais de Empresários Supermercadistas

-> Qualificação e Requalificação Profissional: Carreta Escola de Panificação e Açougue, Cursos Livres, In Company, MBA - ESPM, Visita 

Técnica

-> Programa de Sustentabilidade: Rastreabilidade RAMA, Eficiência Energética, Supermercado Lixo Zero

-> Assessoria Jurídica e Tributária

Produtos e Serviços



BASE  DE  CÁLCULO

Receita  bruta  (RB)

Receita  líquida  (RL)

Resultado  operacional  (RO)

Total

1.  INDICADORES  SOCIAIS  INTERNOS

Alimentação

Previdência  privada

Saúde

Educação

Cultura

Outros

0,00

0,00

0,00

VALORES  (R$)

5.166.962,15                        

5.166.962,15                        

5.542.468,72                        

5.544.958,20                        

VALORES (R$)

0,00

11.582.384,35                      

2018

0,00

Inova ACATS:  Cerca de 300 participantes acompanharam as palestras e painéis do evento Inova ACATS – Um novo Olhar do Varejo, 

realizado no dia 23.10.2018 no Centro de Eventos do Sesc/Cacupé, em Florianópolis. A iniciativa foi da Associação Catarinense de 

Supermercados (Acats), em parceria com a Fecomércio/SC. O fórum apresentou projeções de tendências e cenários futuros para empresas 

supermercadistas nos campos da tecnologia, sustentabilidade e inovação.

20172018

Projeto Supermercados Solares: A ACATS foi uma das primeiras entidades empresariais do país a se posicionar de forma inovadora na 

busca por uma nova alternativa energética para seus associados. O projeto “Supermercados Solares” foi uma iniciativa inédita no segmento. 

O primeiro projeto foi instalado na rede Vipi Supermercados, em São Miguel do Oeste. Foram instalados 320 módulos fotovoltaicos em 

900m² da área do telhado.                                                                                                                                                                                                         

No primeiro trimestre de funcionamento do novo sistema de geração de energia, houve uma redução média de 62%, quando toda a energia 

consumida vinha da fonte convencional fornecida pela concessionária.

10.957.649,13                      

410,84                                 

0,00

2017

494.957,43                           

VALOR (R$)

42.623,00                             

VALOR (R$)

5.525,14                              

63.624,00                            

0,00

6.458,77                               

623.724,83                           

Projeto Pequenos Produtores - Exposuper:  Com a parceria da Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca e Epagri, desde 2009 a 

EXPOSUPER abre espaço para os Pequenos Produtores da Agricultura Familiar Catarinense, para que estes produtos possam ser 

apresentados e negociados diretamente aos supermercados catarinenses. O projeto tem como finalidade fortalecer a participação de 

pequenas empresas sediadas no Estado, com a qualificação necessária (qualidade, preço e prazo) para oferecer produtos e/ou serviços 

para os supermercados catarinenses. A Epagri promoveu a seleção de 22 expositores para a edição de 2018.

Mesa Brasil - Exposuper: Na Exposuper a ACATS em parceria com os Expositores, doou alimentos e materiais de limpeza para o 

Programa Mesa Brasil SESC. 6,2 toneladas de alimentos arrecadados e 690 produtos de higiene e limpeza, beneficiando 14.055 pessoas e 

80 instituições sociais. 

Programa Alimento Sustentável: O Programa contempla entre suas frentes de trabalho, a rastreabilidade dos alimentos 

hortifrutigranjeiros.É desenvolvido pela ACATS - Associação Catarinense de Supermercados em parceria com a PariPassu Aplicativos 

Especializados, empresa responsável técnica pelo Programa. A demanda que mais tem exigido esforços atualmente é o controle do uso de 

agrotóxicos nas áreas de produção de Frutas, Legumes e Verduras (FLV). O Controle de qualidade dos alimentos em SC foi reconhecido 

pela ONU, para alimentação e agricultura Programa Alimento Sustentável.

Lixo Zero - Exposuper:  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 2018, foram destinadas corretamente cerca de 40 toneladas de resíduos, sendo que 96% foram destinados corretamente e 

somente 4% foram rejeitos encaminhados para aterro.  

Exposuper: A EXPOSUPER – Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para Supermercados e Convenção Catarinense de 

Supermercadistas é o nosso principal evento, que em 2018 aconteceu a 31ª Edição, sendo um dos mais importantes eventos 

supermercadistas do país e o maior em geração de negócios do Estado. O evento é realizado em Joinville, maior cidade do Estado.      

-> Mais de 40 Palestras, painéis e workshops de interesse do setor 

-> Mais de 250 expositores

-> Índice de satisfação dos expositores, mediante pesquisa, foi de 99%

-> 35 mil visitantes qualificados (Proprietários, Diretores, Executivos e Compradores)

Encontros Regionais:  No ano de 2018 foram realizados Encontros Regionais de Empresários Supermercadistas nas regiões do Sul, Vale 

do Itajaí e Alto Vale do Itajaí, Norte e Planalto Norte, Grande Oeste e Planalto Serrano. Formatado com a finalidade principal de aproximar a 

Entidade dos empresários supermercadistas nas diversas regiões de Santa Catarina e consequentemente dos fornecedores/patrocinadores, 

o evento já está consolidado e com excelente avaliação por parte dos participantes.                                                                                                                                                                                                                          

-> 5 Encontros Regionais                                 

-> 242 profissionais participaram dos Workshops

-> 869 profissionais participaram das Palestras

Comitês Temáticos:  Os Comitês fortalecem o relacionamento com os associados atuando com ênfase em setores específicos das 

estruturas das empresas. Promovem atualização constante de normas, leis e procedimentos em geral de natureza jurídica, fiscal, contábil, 

trabalhista e perante todos os órgãos que realizam ações de fiscalização em geral da atividade supermercadista.                                                                                                                                                                           

Comitês Temáticos: Jurídico, Tributário, Gestão de Pessoas, Comercial, Prevenção de Perdas.                                                                                            

-> 39 reuniões no ano                                                                                                                                                                                                         

-> 652 participantes



Total

Capacitação e desenvolvimento profissional

Equidade

Equidade

Diversidade

Segurança e saúde no trabalho

Total

2.  INDICADORES  DO  CORPO  FUNCIONAL

Nº  de  empregados  ao  final  do  período

Nº  de  empregados   terceirizados

Nº  de  estagiários

Nº de voluntários

Nº  de  empregados  acima  de  45  anos

Nº  de  mulheres que trabalham na organização

Nº  de  afrodescendentes que trabalham na organização

Nº  de  pessoas  com  deficiência

3. INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS

Educação

Cultura

Saúde e saneamento

Esporte

Combate à fome e segurança alimentar

Obras públicas

Campanhas públicas

Doações

Doações com incentivos fiscais

Outros

Total            

5.  INDICADORES  AMBIENTAIS

Total dos investimentos em meio ambiente

6.  CONTRA-INDICADORES

Nº  total de acidentes de trabalho:

Valor total de multas por infração à legislação ambiental

Nº de autuações trabalhistas

0,00

0,00

20.000,00                             

VALOR (R$)

10.815,00                            

VALOR (R$)

0,00

0,00

343.276,82                           

0,00

0,00

0,00

VALOR (R$)

80.850,00                            

0,00 0,00

0,00

0,00

233.076,68                           

0,00

49.881,77                             69.559,98                            

11

262.426,82                           

Quantitativos

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantitativos

VALOR (R$)

0,00

0.4286

0.5000

0,00

800,00                                  

  Saúde e segurança no trabalho

49.081,77                             

0.4286

0.500

0,00

  Capacitação e desenvolvimento profissional

69.559,98                            

0 0

2017

0 0

0,00 0,00

2018

2018 2017

2018 2017

11

3

7

3

0

6

0

44.940,00                             

0

2018 2017

0

0

0

0

7

0

6

278.016,68                           


