RETROSPECTIVA ACATS - 2014

MENSAGEM AOS ASSOCIADOS E PARCEIROS
Apresentamos, através desse documento, a Retrospectiva das atividades
desenvolvidas pela Associação Catarinense de Supermercados no ano de 2014,
comemorando um período de desempenho positivo, com novas conquistas e
excelentes projetos implantados e em implantação. Avançamos e obtivemos
resultados acima das nossas metas em praticamente todos os processos de
ligação com nossos associados, defendendo nossas posições em todos os
canais de negociação com órgãos públicos e entidades de classe, fortalecendo
nosso conceito institucional de Entidade representativa do segmento
supermercadista catarinense.
Nosso papel passa por um processo de constante evolução conceitual, através
da qual defendemos novos posicionamentos em termos de atuação como
entidade, trabalhando valores como a criatividade, inovação, sinergia,
velocidade, excelência e competitividade. Por isso mesmo, a ACATS conquistou
uma posição de referência para os demais Estados e perante a própria
Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), pela sua atuação inovadora
na defesa e na concepção de projetos e ações práticas, com destaque para o
Programa Alimento Sustentável (rastreabilidade) e o Programa Supermercado
Lixo Zero 2020, ambos inéditos no Brasil. O reflexo desta atuação apareceu no
incremento do número de associados, no aumento do número de profissionais
que participaram de cursos de qualificação e requalificação em todas as regiões
do Estado, a realização de Missões empresariais nacionais e internacionais,
assinatura de Termos de Cooperação importantes para o setor e inúmeros
projetos e assuntos discutidos nas reuniões dos Comitês de RH, Assuntos
Jurídicos e Tributários. A realização da EXPOSUPER, no Complexo Expoville, em
Joinville, consolidou o evento nesse espaço e formato.
Nesta Retrospectiva, apresentamos as principais campanhas, projetos e
promoções realizadas, procurando sintetizar de que forma trabalhamos para
estar cada vez mais à frente das necessidades de nosso corpo associativo e das
aspirações do setor.
Por fim, manifestamos nosso agradecimento a todas as empresas associadas e
aos nossos parceiros que emprestam sua confiança ao nosso trabalho.
Desejamos a todos um 2015 de muito sucesso e prosperidade.

Atanázio dos Santos Netto
Presidente da Diretoria Executiva

Antonio Carlos Poletini
Diretor Executivo
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DIRETORIA E CONSELHOS DA ACATS

3

RETROSPECTIVA ACATS - 2014

ACATS 42 ANOS
No dia 17 de fevereiro de 2014 a Associação
Catarinense de Supermercados (Acats) marcou a
passagem dos seus 42 anos de fundação,
completando mais um período com desempenho
positivo e cheio de novas conquistas. A Entidade
avançou em novas frentes de atuação e
trabalhou, sobretudo na melhoria dos processos
de ligação com seus associados, defendendo
suas posições em todos os canais de negociação
com órgãos públicos e entidades de classe,
fortalecendo seu conceito institucional, investindo
na qualificação e requalificação de profissionais, elaborando novos projetos e
estimulando a negociação entre fornecedores e supermercadistas, entre outras ações.

AFERIÇÃO DE DESEMPENHO ECONÔMICO DO SETOR
Através das parcerias com a Abras e empresas especialmente contratadas para coleta
e análise de resultados, a ACATS vem mantendo, desde 2004, um sistema eficaz e
único de processamento, interpretação e encaminhamento mensal do Termômetro de
Vendas, pesquisa de aferição do desempenho da atividade supermercadista
catarinense. Essa pesquisa sistemática, abrangente e ampla oferece uma das melhores
ferramentas de avaliação do mercado aos empreendedores do segmento, constituindose numa ferramenta inestimável para a condução de seus negócios, e um dos mais
importantes benefícios que a ACATS mantém para os seus associados. Foram
realizados 11 pesquisas durante o ano de 2014.

ENCONTROS REGIONAIS DE EMPRESÁRIOS SUPERMERCADISTAS
A Associação Catarinense de Supermercados
(Acats), seguindo o modelo definido no
Planejamento Estratégico da entidade, já
adotado no ano de 2012, nos encontros
regionais de supermercadistas o período da
manhã ficou reservado para os empresários
discutirem as demandas de suas respectivas
regiões. Além disso, todos acompanharam uma
palestra de atualização do setor onde foi
abordado os temas Supermercado Lixo Zero e
Alimento Sustentável. No período da tarde a oportunidade foi para os profissionais que
atuam nas lojas terem acesso gratuito à atualização participando de um curso, tendo
como tema Prevenção em Perdas.
Em janeiro foi definida as empresas patrocinadoras para os encontros regionais com
supermercadistas do calendário de 2014.
Os parceiros foram:
Gôndola Sistemas – com sede em Blumenau, é desenvolvedora de tecnologias e
soluções completas para a operação de supermercados.
Tondo, Orquídea - Marca consolidada no Sul do País em farinhas, massas, biscoitos e
misturas.

4

RETROSPECTIVA ACATS - 2014

Plastrom Sensormatic – A Plastrom Sensormatic é hoje a principal provedora de
soluções para a melhoria da performance, prevenção de perdas, segurança e gestão
para todos os segmentos da indústria e varejo.
Fecomércio - A Federação tem o propósito de unir, orientar, defender e representar
as atividades e categorias econômicas do empresariado catarinense, fortalecendo o
setor terciário.
FCDL/SC – A FCDL/SC é através das CDL’s, um braço dentro da empresa que presta
serviços como o departamento de assistência ao consumidor, a central de cobrança,
automação das lojas e o conhecido serviço de proteção ao crédito – SPC.
Quadro Geral dos Encontros de Empresários Supermercadistas deste ano:
REGIÃO

CIDADE

DATA

Planalto Norte

SÃO BENTO DO SUL

25/fev

Planalto Serrano

LAGES

11/mar

Alto Vale do Itajaí

RIO DO SUL

12/mar

Meio Oeste

JOAÇABA

25/mar

Extremo Oeste

SÃO MIGUEL DO
OESTE

26/mar

Norte

JOINVILLE

07/abr

Vale do Itajaí

BLUMENAU

08/abr

Sul

CRICIUMA

13/mai

Grande
Florianópolis

FLORIANÓPOLIS

10/out

PROGRAMA ALIMENTO
ALIMENTOS

SUSTENTÁVEL

O Programa Alimento Sustentável, que contempla
entre suas frentes de trabalho, a rastreabilidade dos
alimentos hortifrutigranjeiros, é desenvolvido pela
Associação Catarinense de Supermercados (Acats) e
avança com consistência no Estado Catarinense após
dois anos de atividades. Atualmente já atinge mais
de 200 fornecedores de alimentos das cadeias de
hortifruti
que
abastecem 14 redes
de
supermercados participantes até outubro de 2014, e
que envolvem 1601 check-outs. Desde maio/14,
foram realizadas 165 análises, 1.230 visitas a campo
(fornecedores) e 04 seminários envolvendo
supermercadistas e produtores. A PariPassu é a
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TOTAL
Reunião

34

Curso

48

Reunião

21

Curso

95

Reunião

28

Curso

32

Reunião

28

Curso

47

Reunião

30

Curso

70

Reunião

26

Curso

44

Reunião

36

Curso

67

Reunião

37

Curso

171

Reunião

37

Curso

146

RASTREABILIDADE

DE
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empresa parceira e desenvolvedora técnica do Programa, que tem acompanhamento e
apoio de órgãos públicos como a vigilância Sanitária, Ministério Público de SC e
Governo do Estado, que participaram de vários eventos de planejamento e de
avaliação em 2014.
EXPOSIÇÃO NACIONAL - O Programa Alimento Sustentável foi tema de reportagem
nacional veiculada pela rede Globo de Televisão no programa Bom Dia Brasil no mês
de abril.

PROGRAMA É APRESENTADO AOS SEBRAES DE TODO O BRASIL
O programa Alimento Sustentável ACATS foi
apresentado via teleconferência a todas as
unidades do Sebrae do Brasil a partir de
Brasília (DF) no dia 12/02/2014. Participaram
da apresentação, atendendo a um convite do
Sebrae, Antonio Carlos Poletini, Diretor
Executivo da ACATS,
o Vice-presidente
Institucional e o Diretor de Brasília da
Associação Brasileira de Supermercados
(Abras), respectivamente, Marcio Milan e
Alexandre Seabra e Giampaolo Buso, da
PariPassu Sistemas, empresa parceira do
trabalho. No final de janeiro, o consultor Helbert Danilo Freitas de Sá, da unidade de
Atendimento Coletivo de Agronegócios do Sebrae de Brasília, veio a Santa Catarina
especialmente para conhecer o projeto. O projeto para participação do SEBRAE no
Programa, a partir de 2015, já está em análise na Diretoria Técnica da Entidade.

CONSTITUÍDO GRUPO DE TRABALHO
Integrado pela ACATS, Ministério Público,
Epagri, Cidasc, Secretaria de Estado da
Agricultura e Pesca, foi constituído grupo de
trabalho para ação integrada no Programa de
Rastreabilidade
de
Hortifrutigranjeiros,
ampliando as possibilidades de inclusão cada
vez maior de agricultores catarinenses, bem
como sua proteção na aplicação dos
agrotóxicos. Está sendo analisado pelos órgãos
participantes, minuta de Termo de Cooperação
Técnica entre os mesmo, que deverá
acontecer no primeiro trimestre de 2015.

PROGRAMA ALIMENTO SUSTENTÁVEL APRESENTADO EM TUBARÃO
Giampaolo Buso, diretor da PariPassu
Sistemas, esteve em Tubarão visitando o
campus local da Unisul onde fez apresentação
das linhas gerais do programa Alimento
Sustentável desenvolvido de maneira pioneira
junto com a Associação Catarinense de
Supermercados (Acats). O trabalho foi
realizado junto com uma equipe de
professores que atuam nas áreas de Boas
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Práticas, Laboratório e Extensão Rural. Segundo Giam, o objetivo da iniciativa é evoluir
para formalizar a participação da Unisul o Programa Alimento Sustentável. Como
próximos passos, Unisul e Acats darão início a construção do documento com as
diretrizes de trabalho.

SEMINÁRIO DE FRUTAS E HORTALIÇAS
O “Seminário de Frutas e Hortaliças –
Alimentação Saudável e Segura” realizado
(07/08/2014) em Florianópolis evidenciou a
necessidade de sinergias entre todos os
setores, entidades e instituições atuantes no
processo. O objetivo da mobilização é fazer
crescer o consumo de alimentos in natura na
dieta dos brasileiros, hoje em níveis muito
abaixo do recomendado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). A Associação
Catarinense
de
Supermercados
(Acats)
participou com a apoiadora do evento e
também aproveitou a oportunidade para apresentar as linhas geral do Programa
Alimento Sustentável, de rastreabilidade e de controle de uso de defensivos. O
trabalho foi apresentado pelo diretor da PariPassu Sistemas, Giampaolo Buso.

AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E PESCA
DISCUTE NOVOS ESTÍMULOS À AGRICULTURA FAMILIAR
O Presidente da Associação Catarinense de
Supermercados (Acats), Atanázio dos Santos
Netto e o Diretor Executivo Antonio Carlos
Poletini foram recebidos em audiência
(22/09/2014) pelo Secretário da Agricultura e
da Pesca de SC, Airton Spiess. Na
oportunidade foi discutida a participação do
Governo através da sua estrutura de campo
no Programa Alimento Sustentável, de
rastreabilidade alimentar, especialmente nas
iniciativas de capacitação do pessoal
encarregado de fiscalização no uso de defensivos agrícolas nas lavouras catarinenses.

PARTICIPAÇÃO NO AGROTEC DE POMERODE
Foi realizada em Pomerode, nos dias 01 e 02
de agosto de 2014, a 2ª Mostra Catarinense
de Tecnologias para Agricultura de Pequena
Escala (Agrotec), com atividades no Pavilhão
Municipal de Eventos daquela cidade do Vale
do
Itajaí.
A Empresa
de
Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina (Epagri), parceira da Associação
Catarinense de Supermercados (Acats) no
Projeto Pequenos Produtores da ExpoSuper,
foi a organizadora do evento, onde estiveram
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representantes do setor supermercadista e agricultores, onde foram discutivos os
principais gargalos que impedem os produtos da agricultura familiar de estarem
presentes nas redes de varejo, à disposição dos consumidores.

ACATS E PROCON FORMALIZAM ADITAMENTO AO PROGRAMA DE
OLHO NO PRAZO DE VALIDADE
O Secretário de Justiça e Cidadania, Sadi Beck
Junior, a Diretora do Procon-SC, Elizabete
Fernandes e o Presidente da Acats, Atanázio dos
Santos Netto formalizaram (05/06/2014) um
aditamento ao Termo de Cooperação Técnica "De
Olho na Validade". Todos os conceitos básicos do
programa foram mantidos. A única alteração foi
que a partir de agora, caso um consumidor
encontre um produto com data de validade
vencida na gôndola, terá direito à substituição
imediata deste produto por um outro equivalente,
com a validade correta. Iniciada em 2012, a
campanha "De Olho no Prazo de Validade"
ultrapassou em outubro de 2014 a adesão de 500
lojas de supermercados de todos os portes e
regiões em Santa Catarina. O projeto é resultado de um protocolo firmado entre as
duas entidades, que tem por objetivo promover condições e estabelecer regras para a
substituição de produtos com prazo de validade vencido nos supermercados
associados, visando resguardar os interesses de seus representados e consumidores
nos termos da legislação vigente.

III MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL E SEMINÁRIO ACATS DISNEY
Com foco no desenvolvimento do
segmento supermercadista e também
das pessoas que trabalham nas
empresas do setor, a Associação
Catarinense de Supermercados (Acats)
promoveu a terceira Missão Técnica
Internacional
Disney
(25/04
a
02/05/2014),
cujos
integrantes
participaram do Seminário Internacional sobre Qualidade de Serviços e Liderança com
o Disney Institute. O curso intensivo abordou a experiência Disney em Excelência em
Serviços e conhecimento do Disney’s Backstage Magic, com aulas práticas nos parques
da Disney e visitas técnicas. A missão técnica é
planejada em parceria com a empresa Ágape do Brasil
e apresenta uma programação especialmente montada
para profissionais de empresas supermercadistas. As
visitas monitoradas foram à Apple Store, Nasa,
Downtown Disney, Epcot, Dessert Party, Bass Pro
Shops, Ikea, Whole Foods, Publix, The Fresh Markt,
Walmart Supercenter, bastidores da Disney, Magic
Kingdom, Harley-Davidson e Sysco. Participaram da Missão, 34 empresários e
representantes de outras entidades
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VISITA TÉCNICA NA GRANDE FPOLIS
A Associação Catarinense de Supermercados (Acats)
promoveu nos dias 11 e 12 de março a primeira
edição do Projeto de Visitas Técnicas 2014. A
iniciativa repete o modelo de atividade realizada pela
primeira vez em 2013, uma Visita Técnica a São
Paulo, com grande sucesso. O local de visitação será
a região da Grande Florianópolis – SC. A iniciativa
oferece a oportunidade da troca de experiências,
ampliação do conhecimento sobre formatos de lojas,
estratégias mercadológicas e utilização de tecnologia por
supermercadistas instaladas na região da Grande Florianópolis.

parte

de

redes

MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL AO CHILE
A Associação Catarinense de Supermercados
(Acats) promoveu (10 a 15/10/2014) a Missão
Técnica Internacional a Santiago do Chile com
excelentes resultados. A comitiva formada por 20
empresários cumpriu roteiro de visitas técnicas às
principais redes de autosserviço sediadas na capital
chilena e também à sede de algumas das maiores
e mais importantes vinícolas locais. Também foram
feitas reuniões com representantes comerciais da
embaixada do Brasil e com a Câmara Empresarial
Chilena, ampliando as perspectivas de negócios com empresas locais.
WORKSHOP PERDAS E LUCRATIVIDADE
A
Associação
Catarinense
de
Supermercados (Acats) e a Câmara
Empresarial
de
Supermercados
da
Fecomércio promoveram (14/08/2014) em
Florianópolis um Workshop sobre Perdas e
Lucratividade, quando foi apresentado com
exclusividade a Pesquisa Nacional de
Perdas,
elaborada
pela
Associação
Brasileira de Supermercados (Abras) em
parceria com o Grupo de Prevenção de
Perdas do Programa de Varejo da
Fundação Instituto de Administração
(FIA/Provar), o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo
(Ibevar) e a Nielsen do Brasil. A Apresentação foi do gerente da Abras, Marcos Manéa.
Na sequencia aconteceram palestras de Ivan Chagas (RR Etiquetas) e Carlos Eduardo
Santos (Plastrom Sensormatic), também dentro do enfoque do tema perdas.
O Presidente da Câmara Empresarial de Supermercados da Fecomércio, Adriano
Manoel dos Santos, e o Diretor Executivo da Associação Catarinense de Supermercados
(Acats), Antonio Carlos Poletini fizeram pronunciamentos representando as entidades
promotoras do evento.

9

RETROSPECTIVA ACATS - 2014

PLEITO AO IMETRO-SC
O Presidente da Associação Catarinense de
Supermercados (Acats), Atanázio dos Santos Netto
e o Diretor Executivo da entidade, Antonio Carlos
Poletini mantiveram audiência (23/08/2014) com o
Presidente do Instituto de Metrologia de Santa
Catarina (Imetro-SC), Luiz Carlos Silva para tratar
de assuntos comuns e de interesse do segmento
supermercadista catarinense. Na oportunidade,
entre
outros
assuntos,
os
dirigentes
supermercadistas apresentaram ao órgão estadual um pleito no sentido de isentar de
lacre e de fiscalização as balanças utilizadas nas áreas internas das lojas de
supermercados, mantendo as demais balanças, as que ficam em contato direto com o
consumidor na área de vendas, dentro da obrigatoriedade.

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA VISITA A ACATS
O Secretário de Estado da Fazenda de SC,
Antonio Gavazzoni, fez uma visita à sede da
Associação Catarinense de Supermercados
(Acats) (14/03/2014), Foi recebido pela
Diretoria Executiva da entidade. Veio
conhecer projetos desenvolvidos pela Acats e
recebeu
reivindicações
do
setor
supermercadista catarinense. Participaram do
encontro pela Diretoria da Acats o Presidente
Executivo Atanázio dos Santos Netto, o
Presidente
do
Conselho
Deliberativo,
Francisco Crestani, o delegado junto à
Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Adriano Manoel dos Santos e o
conselheiro e ex-presidente da entidade, Zefíro Giassi. O Diretor Executivo Antonio
Carlos Poletini fez uma apresentação das atividades e dos projetos desenvolvidos pela
entidade. Também participou do encontro o supermercadista José Augusto Fretta,
Diretor Presidente da Rede Angeloni.

PLANEJAMENTO DA ABRAS
O Diretor Executivo Antonio Carlos Poletini cumpriu agenda em São Paulo
(07/07/2014) para participar de uma reunião de um grupo de trabalho que tratará do
planejamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Também participou
de um encontro da Associação Brasileira de Automação Comercial (Afrac), entidade
que reúne todo o segmento de fornecedores de automação de atividades comerciais
do Brasil.

SC É DESTAQUE NO CONGRESSO ANUAL DA ABRAS
Santa Catarina teve participação destacada na Convenção Anual da Associação
Brasileira de Supermercados (Abras), realizada (16 a 19/09/2014) no Bourbon
Convention &Resort, em Atibaia (SP). O evento reuniu empresários e executivos líderes
do varejo nacional e também da América Latina. Entre executivos e diretores de
empresas associadas, a delegação catarinense contou com 50 participantes, incluindo
componentes da Diretoria Executiva da Associação Catarinense de Supermercados
(Acats).
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LIXO ZERO – CONGRESSO ANUAL DA ABRAS
Durante o evento em Atibaia, a Associação
Catarinense
de
Supermercados
(Acats)
apresentou o Programa Supermercado Lixo
Zero 2020, e que foi recomendado como
modelo para as demais entidades do País.

NOVO SITE NO AR
A Associação Catarinense de Supermercados (Acats) ativou seu novo site, hospedado
no mesmo endereço de URL (www.acats.com.br), agora com nova distribuição de
seções e muitas novidades, incluindo a ativação de contas nas redes sociais. Todos os
associados são estimulados a participar e a interagir com a entidade através destes
canais de comunicação, que tem o objetivo de estreitar o relacionamento com
associados, parceiros e todas as empresas, entidades e profissionais que atuam ou têm
ligação com o segmento supermercadista.

FÓRUM ESTRATÉGICO DO VAREJO SUPERMERCADISTA CATARINENSE
O Fórum Estratégico do Varejo Supermercadista
Catarinense, promovido pela Fecomércio, através
da Câmara Empresarial de Supermercados, em
parceria com a ACATS, realizado no dia 21 de
maio de 2014, visou fomentar e fortalecer o setor
varejista com a geração de ideias, atualização de
informações e ações diferenciadas para todos os
profissionais envolvidos neste importante mercado
de Santa Catarina.

COMITÊS TEMÁTICOS
Comitê de Recurso Humanos
O Comitê de Recursos Humanos e Qualidade,
movimentou intensamente os profissionais de recursos
humanos das empresas. Além das reuniões, o Comitê
avaliou indicadores, realizou visitas técnicas e
incentivou a troca de experiências entre as empresas
participantes. Foram realizadas 9 reuniões em 2014, e
que envolveu cerca de 136 profissionais. Além disso, o
Comitê participou da definição da programação dos
painéis e palestras da Exposuper 2014.

Comitê de Assuntos Tributário
O Comitê de Assuntos Tributários reuniu profissionais
ligados às áreas de controladoria, tributária e
contadores de empresas terceirizadas das redes de
supermercados. Foram realizadas 07 reuniões durante o
ano de 2014 e envolveu a participação de 176
profissionais. Além da discussão de inúmeros assuntos
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da área, Comitê acompanhou os diversos projetos de lei em tramitação e as leis em
vigor, subsidiando a Diretoria Executiva a dar os encaminhamentos. Todas as reuniões
acontecerem na sede da Entidade, em Florianópolis.

Comitê de Assuntos Jurídico
O Comitê de Assuntos Jurídicos reuniu os advogados
das
empresas
supermercadistas.
Além
do
acompanhamento e discussão dos diversos temas de
interesse, o grupo gerou informação que subsidiou a
atuação da diretoria executiva da Entidade, inclusive em
alinhamento com a ABRAS. Durante o ano de 2014
foram realizadas 05 reuniões e envolveu a participação
de 54 profissionais.

ACATS INSTITUI COMITÊ COMERCIAL
A Associação Catarinense de Supermercados
(Acats) instituiu no dia 05 de dezembro de 2014,
o Comitê Comercial da Entidade, que será
formado por proprietários, diretores e gerentes
comerciais de empresas supermercadistas
associadas, cuja finalidade será discutir os
assuntos de natureza comercial, visando o
desenvolvimento do setor supermercadista
catarinense. A exemplo dos outros Comitês, as
reuniões serão mensais na sede da ACATS, em
Florianópolis.

EXPOSUPER 2014
BALANÇO POSITIVO DO EVENTO
A Diretoria Executiva da Associação Catarinense de
Supermercados (Acats) confirmou para o Complexo
Expoville a edição de 2015 da Exposuper - Feira de
Produtos, Serviços e Equipamentos para Supermercados e
Convenção Catarinense de Supermercadistas. O período
será de 16 a 18 de junho de 2015. A edição deste ano teve
uma avaliação positiva, de acordo com resultado de uma
pesquisa feito junto aos expositores e participantes.

TOTAL DE VISITANTES CHEGOU A 35 MIL NOS TRÊS DIAS
A edição deste ano fechou com um total de 35 mil visitantes nos três dias de evento.
Deste contingente, cerca de 33% participaram pela primeira vez enquanto 67% já
participaram de duas ou mais edições. Um percentual de 94% desse público se
declarou satisfeito e muito satisfeito com a participação no evento; 95% indicaram
alto índice de interação com os demais participantes e 95% consideraram excelentes
as instalações do local, o Complexo Expoville.
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CONCEITO GERAL CHEGOU A 96% DE APROVAÇÃO
Os expositores foram catarinenses na sua predominância, com 66%. Depois vieram
empresas paranaenses (8%), paulistas (11%) e gaúchas (12%). Sobre o resultado do
evento, 89% se declararam satisfeitos e muito satisfeitos. O conceito geral do evento
foi positivo em 96%. Das empresas expositoras ouvidas no último dia da feira, 83%
declararam intenção de participar novamente em 2014.

PALESTRAS E PAINÉIS BASTANTE CONCORRIDOS
A Convenção Catarinense de Supermercadistas, integrante da Exposuper 2014, é
constituída por palestras e painéis com temas de interesse e relevância para os
profissionais que atuam nas redes supermercadistas. Através de pesquisas e consulta
junto aos Comitês da Entidade, foram escolhidos e convidados especialistas com
experiência no setor e que pudessem agregar valor ao conhecimento dos participantes.
A programação foi realizada nos dias 03, 04 e 05 de junho de 2014, utilizando todos os
auditórios do Complexo Expoville. O principal objetivo é a qualificação e requalificação,
além da integração entre os participantes. De forma inovadora, a ACATS também
programou para os dias 03 e 04 de junho de 2014, no período da tarde, Clínicas
Tecnológicas, que são pequenos cursos voltados para os profissionais da área
operacional e gerencial das empresas.

APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR
Com a parceria da Secretaria de Estado da
Agricultura e Pesca e Epagri, desde 2009 a ACATS
abre espaço na Exposuper para pequenos
produtores rurais e de orgânicos da agricultura
familiar catarinense, permitindo maior acesso à
comercialização junto às redes supermercadistas
catarinenses. O projeto contempla a abertura de
canal de negócios diretamente com os empresários
e compradores. Além disso, o Projeto tem como
meta ampliar a qualificação necessária dos pequenos produtores da agricultura familiar
(qualidade, preço e prazo) com vista a oferecer produtos e/ou serviços para
supermercadistas, como: artesanato, cadeia do mel, hortifruti (FLV), vestuário
(uniformes), bananicultura, informática, automação, leites e derivados, geleias, etc. Em
2014 foram selecionados 45 empreendimentos de famílias ou cooperativas de
produtores rurais de todas as regiões do Estado, que foram agrupados em 40
estandes, atingindo cerca de 300 famílias de forma direta. O Governador do Estado de
Santa Catarina, Raimundo Colombo visitou o espaço acompanhado pelo Presidente da
ACATS Atanázio dos Santos Netto e demais integrantes da Diretoria Executiva e
Conselhos da Entidade. Durante o evento, a ACATS recebeu a presença do atleta de
MMA, Junior Cigano, que prestigiou o espaço dos Pequenos Produtores.

PROMOÇÃO LUCROS EM DOBRO
A promoção LUCROS EM DOBRO aconteceu
durante a realização da 27ª EXPOSUPER,
visando estimular o fechamento de negócios
durante o evento. Com o patrocínio da PARATI
Alimentos, a promoção sorteou um carro Fiat
Palio Zero Km. A cada R$ 1.000,00 (Hum mil
reais) em pedidos, os supermercados
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receberam um cupom, mediante o comprovante do pedido. O sorteio aconteceu na
noite do dia 05 de junho de 2014, no jantar de encerramento do evento. O vencedor
foi o Supermercado Mereth de Joinville/SC, que recebeu a premiação no dia 31 de
julho de 2014. O representante do Supermercado Mereth. O Sr. Rosenildo Mereth
recebeu as chaves e documentos do Fiat 0 km das mãos do Diretor Executivo da
ACATS, Antonio Carlos Poletini, do Vice-Presidente Regional Norte da ACATS, Joacir
Siqueira, do Conselheiro da ACATS, Deivid Benvenutti e do Supervisor de Vendas da
Parati, Claudinei Rosa, representando a empresa patrocinadora.

CONVENÇÃO REGIONAL DO GRANDE OESTE REALIZADA EM CHAPECÓ
Lideranças supermercadistas de toda a região
do Grande Oeste Catarinense participaram na
terça-feira
(28/10/2014) da
Convenção
Regional de Supermercadistas, uma iniciativa
da Associação Catarinense de Supermercados
(Acats). As atividades aconteceram nas
dependências do Hotel Lang em Chapecó. O
evento
contou com
o
patrocínio
da Fecomércio-SC, Grupo Pegoraro e o apoio
da Casaredo. O Presidente da Associação
Catarinense
de Supermercados
(Acats),
Atanázio dos Santos Netto, considerou muito
positiva a realização da Convenção que deu oportunidade aos supermercadistas e
profissionais que atuam em empresas e lojas do setor em atualizarem conhecimentos e
terem acesso a informações estratégicas para o desenvolvimento do setor.

IV FORUM INTERNACIONAL VAREJO LIXO ZERO
O IV Fórum Internacional Varejo Lixo Zero foi
realizado no dia 05 de novembro 2014, no
auditório da sede da FECOMÉRCIO-SC,
entidade parceira e promotora do evento
juntamente com a Associação Catarinense de
Supermercados (Acats). O Presidente da
Associação Catarinense de Supermercados
(Acats),
Atanázio
dos
Santos
Netto
considerou extremamente produtivo este
evento, que mesclou experiências nacionais e
estrangeiras sobre o tema, bem como
chamou a atenção das necessidades gerais
do segmento do varejo, em especial o supermercadista, para cumprir as
determinações da Nova Lei de Resíduos Sólidos. As presenças estrangeiras foram de
Bea Johnson (EUA), Autora do livro Zero Waste Home (Lar Lixo Zero), Anna Sager
(SUE), Camille Duran (SUE) e Tracie Bills (EUA). A representante da Associação
Brasileira de Supermercados (Abras), Susana Ferraz citou a importância do evento no
momento em que a iniciativa privada discute os acordos setoriais com o Governo
Federal. O case do Supermercado Angeloni foi apresentado no Fórum, que mostrou o
estágio evolutivo do processo de descarte correto de resíduos que a empresa
gradativamente implanta em toda a sua rede, através do responsável pela área de
Sustentabilidade da empresa, Gilberto Nascimento.
O evento integrou a Semana Lixo Zero, promovida pelo Instituto Lixo Zero Brasil,
parceiro da ACATS na implantação do Programa Supermercado Lixo Zero.
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FÓRUM REGIONAL VAREJO LIXO ZERO – BAL. CAMBORIÚ
A Associação Catarinense de Supermercados, em parceria com a Fecomércio e
Sindicato do Comércio de Balneário Camboriú, realizou no dia 06 de novembro de
2014, o Fórum Regional Varejo Lixo Zero. Foram realizadas quatro apresentações,
incluindo a presença da norte-americana Bea Jonhson, autora do livro Zero Waste
Home e apresentação do Case do Supermercado Angeloni.

JANTAR DIA NACIONAL DOS SUPERMERCADOS
O evento de final de ano da Associação Catarinense de Supermercados (Acats) reuniu
cerca de 300 convidados, entre diretores da entidade, empresários supermercadistas
associados, fornecedores, representantes da indústria e autoridades. Foi realizado no
dia 14 de novembro, na sede do Sistema
Fiesc, em Florianópolis, com patrocínio
máster da empresa Aurora Alimentos, com
patrocínio da Piracanjuba, apoio da
Heineken, Coca-Cola, Sanjo e San Vicente.
Além de empresários supermercadistas,
fornecedores e patrocinadores, prestigiaram
o jantar de encerramento o Superintendente
do Ministério do Trabalho em Santa
Catarina, Luiz Viegas, o Secretário Adjunto
de Desenvolvimento Sustentável, Claudir Maciel, Elisabete Fernandes, Diretora do
Procon-SC, Raquel Bittencourt, Diretora da Vigilância Sanitária de SC, Gean Loureiro e
Rodrigo Minotto, deputados estaduais eleitos em SC, Blasco Barcelos, representando a
Junta Comercial de SC, André Gaidzisnki, pela Facisc, João Rodrigues, pela Adac, expresidentes da Acats, Osvaldo Moritz (gestão 1982-1984). Zefíro Giassi (1992-1994),
João Batista Lohn (1998-2002); o Diretor
Comercial da Piracanjuba, Luiz Cláudio Lorenzi,
Geraldo Signorini, Gerente Nacional de Vendas da
Aurora e Rafael Costa, da Vinhos San Lorenzo. O
Diretor Executivo Antonio Carlos Poletini conduziu
os trabalhos apresentando durante a cerimônia
vídeos de trabalhos desenvolvidos pela entidade.
Foi mostrado o vídeo de apresentação da próxima
edição da ExpoSuper – Feira de Produtos,
Serviços e Equipamentos para Supermercados e a Convenção Catarinense de
Supermercadistas, de 16 a 18 de junho de 2015. O Presidente Executivo da Associação
Catarinense de Supermercados (Acats), Atanázio dos Santos Netto fez o
pronunciamento da noite, apresentando um balanço das principais atividades
desenvolvidas em 2014, as principais conquistas e avanços do presente exercício.

FACILITADORES ACATS
No dia 9 de dezembro, os facilitadores da Associação
Catarinense de Supermercados, que atuam nas dez
regiões do Estado vinculados às vice-presidências
passaram um dia de atividades na sede da entidade
em Florianópolis, atualizando as informações da
Associação e se preparando para 2015.
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QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Durante o ano de 2014, a Entidade investiu na realização de cursos de qualificação e
requalificação dos profissionais supermercadistas. As atividades foram realizadas em
todas as regiões do Estado, envolvendo as diversas áreas do segmento.
O relatório anual refere-se à descrição das atividades desenvolvidas ou em
desenvolvimento na Instituição no exercício de janeiro a novembro de 2014 e o
comparativo entre 2011, 2012, 2013 e 2014.

A ACATS teve como meta em 2014, oferecer as seguintes modalidades de
cursos.
Cursos Livres: Cursos abertos ao público varejista com temas diversos nas áreas de
Gestão, Operacional de Loja e Recursos Humanos, realizados na sede situada em
Florianópolis e no interior do Estado.
Cursos in company: Cursos desenvolvidos especificamente para a necessidade de
cada empresa, podendo ser realizado na sede da ACATS ou na própria empresa.
Curso de Formação de Gestores em Supermercado: Curso para desenvolvimento
de Gestores em Supermercado com duração de 8 meses.
Pós-Graduação (MBA Gestão de Supermercados): Em parceria com a FGV e
Sociesc, a ACATS abriu a segunda turma, tendo como sede a cidade de Blumenau.
Curso Superior em Gestão de Supermercados (EAD) – Curso de Graduação
superior na modalidade à distância, realizado em parceria com a UNISUL.
Carreta Escola de Panificação e Açougue: Em parceria com o SENAC, foi colocada
em operação a Carreta Escola de Panificação e Açougue, que visitou as cidades polo de
Santa Catarina.
Desenvolvimento de novos Instrutores: A Entidade atuou na identificação e
desenvolvimento de novos parceiros com experiência no varejo supermercadista

QUADRO GERAL

EVOLUÇÃO
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OUTROS BENEFÍCIOS GERADOS AOS ASSOCIADOS
 Isenção do pagamento de anuidades do Conselho Regional de Medicina
Veterinária de acordo com a decisão proferida nos autos de mandato de
segurança pela ACATS em 2001. Estimativa de economia anual de R$
1.102.500,00 para os associados da entidade;
 Isenção da obrigação de contratação de Médico Veterinário na função de
inspetor – mandato de segurança da ACATS – Processo nº 2012.018232-3, com
estimativa de economia de R$ 750,00 mensais para cada associado, totalizando
um valor estimado anual de R$ 6.300.000,00 para os associados da entidade;
 Economia ao setor supermercadista com prevenção orientada, visando evitar
multas por descumprimento das normas inerentes ao Imetro;
 Economia ao setor supermercadista com prevenção orientada, visando evitar
multas por descumprimento das normas inerentes ao PROCON;
 Estimativa de economia ao setor supermercadista com prevenção orientada,
visando evitar multas do Ministério do Trabalho e Emprego;
 Estimativa de economia ao setor supermercadista com prevenção orientada,
visando evitar multas da Vigilância Sanitária Estadual;
 Decreto nº 1.248/2012 – Anexo 5, Art. 50, & 3º - Obrigação da identificação do
destinatário nas vendas superiores a R$ 200,00, quando realizadas por
estabelecimento que exerça simultaneamente operações de atacado e varejo;
 Acompanhamento jurídico e tributário junto a órgãos da administração pública
municipal, estadual e federal, bem como entidades privadas;
 Articulação, juntamente com outras entidades empresariais, visando a proteção
do setor supermercadista em relação a legislação e projetos de lei;
 Realização de reuniões, fóruns e debates sobre os diversos temas que afetam o
setor supermercadista, como meio ambiente, recursos humanos, atividades
jurídicas e tributárias, entre outras.
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