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APRESENTAÇÃO
#somostodosessenciaisnessaluta
A ACATS, em 2020, completou 48 anos de fundação, em pleno enfrentamento da Pandemia
provocada pela COVI-19. Momento que exigiu da Entidade superar desafios e quebrar paradigmas,
buscando atuar de maneira inovadora ao reposicionar suas atividades para se fortalecer como
representante do setor supermercadista e manter a sua excelência corporativa.
Tal reposicionamento levou a ACATS a remodelar os serviços prestados e implantar novos, com
ênfase no formato digital, visando atender as exigências do cenário atual e as tendências advindas
das transformações pós pandemia.
Nessa direção, o presente Relatório reúne o resultado dos esforços dos integrantes dos Órgãos
Dirigentes e da equipe profissional da ACATS no afã de buscar alternativas alinhadas à nova
realidade e às perspectivas para o setor supermercadista e a economia.
Agradecemos a todos os envolvidos e, especialmente, aos nossos associados e parceiros que, ao
apoiarem e participarem das iniciativas da ACATS. legitimam a relevância e o reconhecimento da
Entidade como referência entre as associações de supermercados.
Certamente, em 2021, teremos novos desafios e oportunidades de fortalecer o papel da ACATS
junto aos seus associados, agindo proativamente para contribuir com os supermercados no
abastecimento à população, na manutenção e geração de empregos e na sustentabilidade dos
negócios.

PAULO CESAR LOPES

ANTONIO CARLOS POLETINI

Presidente da ACATS

Diretor Executivo da ACATS
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
VALORES

PILARES DE
ATUAÇÃO

MISSÃO

VISÃO

Representar, defender e atender

Ser referência no Brasil em

Ética

Representação

os interesses e as necessidades

Associação que represente o

Credibilidade

Institucional

do setor supermercadista

segmento supermercadista.

Responsabilidade

Desenvolvimento de

Transparência

Pessoas

Comprometimento

Tecnologia

Relacionamento

Inovação

Criatividade

Sustentabilidade

catarinense, com profissionalismo,
qualidade e ética, visando o
fortalecimento do segmento nas
esferas socioeconômica, política
e ambiental.

PROPÓSITO

OBJETIVO

REPOSICIONAMENTO

Ser o indutor de ações de excelência que

Trabalhar pelo crescimento do setor

Fortalecer o papel de representação do

colaborem com o desenvolvimento das

supermercadista catarinense, dando

setor supermercadista e a excelência

empresas e dos profissionais do setor

suporte e incentivo às empresas

corporativa da ACATS, remodelando os

supermercadista, com inovação de

associadas, por meio da qualificação

serviços prestados e implantando novos,

processos e serviços voltados à criação de

profissional, do intercâmbio com centros

com ênfase no formato digital, visando

uma cultura de gestão que repercuta no

maiores, da atuação regionalizada, da

atender as exigências do cenário atual e

alcance dos melhores resultados para a

representação econômica e da defesa dos

as tendências advindas das

sustentabilidade dos negócios.

pleitos comuns aos supermercadistas.

transformações pós pandemia.
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ABRANGÊNCIA
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ASSOCIADOS

871

LOJAS

70.848

PROFISSIONAIS

9.586

CHECKOUTS
Fonte: Sistema Supera, Nov. 2020
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FORÇA DOS SUPERMERCADOS
CATARINENSES

R$ 25 bilhões
em vendas
7,3% do total de vendas do setor no País

03 redes
supermercadistas
de Santa Catarina estão entre as 20 maiores do País

Fonte: Ranking ABRAS 2020
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PANORAMA 2020
ACATS EM NÚMEROS

633

ATIVIDADES

25.431

PARTICIPACÕES
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3.299

PARTICIPAÇÕES
DE EMPRESAS

1.445
HORAS
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DESTAQUES 2020
ACATS EM AÇÃO

A ACATS é a Entidade que representa as empresas do varejo supermercadista catarinense, atuando

REPRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL

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.

Devido à Pandemia da Covid-19 as atividades foram predominantemente no formato on-line,
oportunizando o aumento no número de participações. Destaque para as reuniões tanto da Diretoria
Executiva da ACATS quanto da ABRAS, as quais ocorreram semanalmente.

Também é importante registrar as inúmeras reuniões com os órgãos do Poder Público, Estadual e
Municipal, bem como com os associados, para alinhamentos de ações referentes ao enfrentamento
da Pandemia.

NÚMEROS
2020
RELATÓRIO ANUAL ACATS | 2020

483

ATIVIDADES

2.903

PARTICIPAÇÕES

545
HORAS
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ENFRENTAMENTO
DA PANDEMIA
COVID-19

As iniciativas da ACATS tiveram como principal objetivo orientar
sobre os procedimentos mais adequados a serem adotados
pelos supermercados para prevenção e proteção contra o Novo
Coronavírus, em linha com as normas legais e as recomendações
do Ministério da Saúde, do Governo e da Secretaria de Estado
da Saúde de Santa Catarina, das Prefeituras e respectivas
Secretarias Municipais de Saúde.

CLIQUE AQUI E
ACESSEO TODO O
CONTEÚDO NO SITE
OFICIAL DA ACATS

No Site Oficial da ACATS você tem acesso rápido a todos os
decretos, portarias, notas técnicas e demais documentos oficiais
acerca da COVID-19.

RELATÓRIO ANUAL ACATS | 2020
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O que foi feito?

Como?

Providenciado acesso rápido a todos os decretos, portarias, notas

Divulgação

técnicas e demais documentos oficiais acerca da COVID-19.

Perguntas mais Frequentes.

Orientações

e

esclarecimento

de

dúvidas

sobre

como

ACATS,

incluindo

Orientações e esclarecimento de dúvidas

proceder

para atender a essa legislação.

Diálogo contínuo

site oficial da

no

seleção

de

por e-mail, telefone,

grupos de WhatsApp e redes sociais oficiais da ACATS.

com Diretoria da ACATS e ABRAS, bem como

Realização periódicas de

Comitês Jurídico, Tributário, de Gestão de Pessoas e Comercial.

e

ABRAS,

bem

como

Diálogo com autoridades sanitárias.

Pessoas e Comercial.

reuniões on-line

Comitês

Jurídico,

com Diretoria da ACATS

Tributário,

de

Gestão

de

•Boletins aos associados, imprensa e comunidade em geral.

LEGISLAÇÃO
O que foi feito?

O que foi feito?
de

Supermercados

boas
no

Associados da ACATS.

da

iniciativas dos

Como?
Elaboração do

Guia de Boas Práticas

para Supermercados.

Protocolo de prevenção e
proteção dos supermercados contra a
COVID-19.
Divulgação de iniciativas dos
Associados no site oficial da ACATS.
Elaboração do

intensa

com

a

imprensa

falada

e

escrita.

PRINCIPAIS AÇÕES NO
ENFRENTAMENTO DA
COVID-19

OTNEMAJAGNE

de

Interação

para

enfrentamento

COVID-19.
Compartilhamento

práticas

SACITÁRP SAOB

Compilação

Produção de materiais educativos.
Reflexões

sobre

pontos

de

atenção

para

a

retomada da economia.
Ações de sensibilização para os supermercados
associados e seus consumidores.

Como?
Entrevistas na imprensa falada e escrita.
Produção e compartilhamento de vídeos sobre
atitudes preventivas e protetivas contra a COVID19.
Organização e realização da Série de Palestras
on-line Retomada da Economia.
Criação e Lançamento da Campanha

#SOMOSTODOSESSENCIAIS

ARTICULAÇÃO
O que foi feito?

Como?

Articulação em defesa do posicionamento do setor das decisões

Participação ativa em reuniões

tomadas pelo Poder Público Estadual e Municipal.

Estadual e Municipal.

Diálogo contínuo com Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
e Vigilância Epidemiológica e demais órgãos normativos.

Assessoria Jurídica

acerca das orientações legais emanadas nas

esferas nacional, estadual e municipal.
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promovidas pelo Poder Público

Protocolo de Prevenção e Proteção dos
Supermercados contra a COVID-19.
Análises e orientações para os Associados em meio digital, bem
Elaboração

de

como reuniões on-line periódicas com os Comitês Temáticos.
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CAMPANHA
#SOMOS TODOS ESSENCIAIS
Objetivo: Incentivar a ação coletiva dos supermercados em um

momento que exige grande responsabilidade e envolvimento
de toda a sociedade.
A adesão dos supermercados à Campanha acontece pelo uso
das peças de comunicação criadas e disponibilizadas pela
ACATS no seu Site Oficial.

CLIQUE AQUI E
ACESSE OS
MATERIAIS DA
CAMPANHA

RELATÓRIO ANUAL ACATS | 2020
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PROTOCOLO DE PREVENÇÃO E
PROTEÇÃO DOS SUPERMERCADOS
CONTRA A COVID-19
Objetivo: Recomendar os procedimentos a serem adotados

para prevenção e proteção contra o Novo Coronavírus, bem
como a forma de atuar dos supermercados, com segurança e
responsabilidade, em caso de ocorrência de contaminação.

CLIQUE AQUI E
ACESSE O
DOCUMENTO NA
INTEGRA

RELATÓRIO ANUAL ACATS | 2020
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DESTAQUES NA ÁREA
TRIBUTÁRIA

DESTAQUES NA ÁREA
JURÍDICA

Orientações aos associados acerta da aplicação da Lei 17.878/2019, em vigor desde

Orientações aos associados relativos a diversos assuntos jurídicos, com destaque para a

1 /03/2020, que alterou o percentual de alíquotas de ICMS para operações internas

aplicabilidade ou não do Artigo 386 da CLT que dispõe acerca do Descanso Semanal

entre contribuinte de Santa Catarina de 17% para 12% do ICMS, cobrado na venda entre

Remunerado – DSR – quinzenal para mulheres, em razão das decisões proferidas pelo

contribuintes em transações feitas dentro do estado de SC. Inclui-se orientações sobre a

Tribunal Superior do Trabalho – TST;

º

aplicação da alíquota de 12% nas saídas de alimentos fornecidos nos setores de
lanchonete e rotisserie (comida quilo) dos supermercados;

Orientações aos associados relativos a diversos Ofícios recebidos do Ministério
Público/SC e Procons, acerca da precificação de produtos durante a pandemia;

Atuação da ACATS junto à Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina
(SEF/SC) para adoção de modelo de contingência referente à Nota Fiscal do

Assessoria na elaboração do Protocolo de enfrentamento da COVID-19 da ACATS, com

Consumidor Eletrônica (NFCe), implantada pela SEF/SC, adequado ao setor de

base na legislação e demais normas editadas pelos municípios, Estado de Santa

supermercados para facilitar sua aplicação pelos contribuintes supermercadistas;

Catarina, Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, no âmbito estadual;

Proposição da ACATS de alteração do leiaute da DRCST - uma obrigação acessória que

Contribuição sobre Projetos de Lei de interesse comum para o setor supermercadista com

visa recuperar a diferença do ICMS-ST pago a maior ao Estado, no período entre

objetivo de municiar a Frente Parlamentar do Comércio - Alesc;

04/2017 e 12/2018, bem como a menor, a partir de 2019; visando atender a necessidade
dos supermercados com unidades centralizadas de compras. Alteração aprovada

Atuação junto à Câmara de Relações de Trabalho da Fecomércio/SC com temas

SEF/SC em setembro de 2020;

relativos às questões trabalhistas considerando as Medidas Provisórias n° 927/2020 e n°
936/2020 e Lei n° 14020/2020, bem como para alinhamento de Convenções Coletivas

Participação da ACATS no Grupo de Trabalho criado pela SEF/SC visando elaborar um

de Trabalho para o ano de 2020;

cadastro único de mercadorias, inclusive com vistas a conectar este Projeto ao Projeto
Cadastro da Simplus em aplicação nos supermercados;

Participação em reuniões com Prefeitos Municipais de Santa Catarina, em razão dos
Decretos que impediam o funcionamento dos supermercados em dias de sábados a

Elaboração de diversos Pareceres referentes ao detalhamento de implantação da NFCe;

tarde, domingos e feriados durante a pandemia;

aos problemas relativos a DRCST; e aos projetos de lei de origem estadual e federal,
principalmente desse último e relativo ao novo regulamento do PIS/COFINS.

Ajuizamento de ações no período de pandemia, com Mandados de Segurança,
elaborados e impetrados com objetivo de autorizar o funcionamento dos supermercados
em dias de sábados a tarde, domingos e feriados em 10 municípios catarinenses.

RELATÓRIO ANUAL ACATS | 2020
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DESTAQUE NA IMPRENSA

ACATS MOBILIZADA PARA

ACATS REAGE AO AUMENTO

DIÁLOGO COM SECRETÁRIO

PROTOCOLO ACATS DE

ACATS LANÇA CAMPANHA

ENFRENTAR A PANDEMIA

DE PREÇOS

DE ESTADO DA FAZENDA

PREVENÇÃO E PROTEÇÃO

#SOMOSTODOSESSENCIAIS

Desde que a COVID-19 tomou

Os supermercados catarinenses

Secretário de Estado da

A ACATS elaborou o Protocolo

A ACATS lançou a campanha

proporções de Pandemia, a

mantiveram um canal de

Fazenda, Sr. Paulo Eli, participou

de Proteção e Prevenção para o

com o mote "SOMOS TODOS

ACATS mobilizou toda a sua

negociação direta com

da reunião de diretoria e

enfrentamento da Pandemia da

ESSENCIAIS NESSA LUTA", que

equipe de profissionais para

fornecedores da indústria para

conselhos da ACATS, onde

COVID-19 diante de um quadro

estimula uma ação coletiva, num

atuar como força-tarefa em

renegociar reajustes de preços

relatou o esforço do Estado em

de agravamento da situação de

momento que exige grande

plantão permanente no

de produtos considerados

combater a Pandemia e reduzir

contágio e de comprometimento

responsabilidade e envolvimento

atendimento a demandas dos

desproporcionais para o período

ao máximo a questão do

de unidades hospitalares. O

de toda a sociedade. A

associados e das empresas

de isolamento social no

desemprego. Foram abordados,

trabalho foi resultado da

campanha também mostra o

parceiras. A equipe permaneceu

enfrentamento ao coronavírus. A

com o Secretário, outros

atuação de um grupo de

compromisso do setor

mobilizada trabalhando de

orientação partiu da ACATS aos

assuntos de interesse do setor

trabalho que envolveu diversas

supermercadista com os

forma unida e coordenada para

seus filiados. O estopim deste

supermercadista, abrindo o

empresas associadas e que

protocolos que visam a proteção

dar o suporte necessário aos

processo foi o preço do leite e

caminho para a continuidade

recebeu homologação das

dos colaboradores e

associados, com o apoio dos

derivados, mas se estendeu a

das discussões sobre as

autoridades epidemiológicas da

consumidores, reforçando as

seus Comitês Temáticos.

outros aumentos ocorridos.

nessidades do segmento.

Capital catarinense.

ações preventivas nas lojas.
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MANTER SUPERMERCADOS

CAMPANHA UNE ACATS E

ACATS APOIA CAMPANHA

TECNOLOGIA PARA AUXILIAR

TECNOLOGIA PARA AUXILIAR

ABERTOS É ESSENCIAL

SESCONS

EM DEFESA DA MULHER

SUPERMERCADISTAS I

SUPERMERCADISTAS II

Presidente da ACATS, Paulo

Com o objetivo de minimizar o

Atendendo a um pedido da

A ACATS fez uma parceria com

A ACATS, em parceria com a

Cesar Lopes, destacou a

impacto social da pandemia

desembargadora Salete Silva

a empresa Involves para oferecer

Paripassu, customizou o

relevância do papel da atividade

junto às pessoas mais

Sommariva, da Coordenadoria

gratuitamente o Aplicativo

aplicativo CLICQ para facilitar o

supermercadista no combate

necessitadas, o SESCONS -

Estadual da Mulher em Situação

Involves Doors, que é uma

acompanhamento das ações

aos efeitos da pandemia. Lopes

Sindicato das Empresas de

de Violência Doméstica e

solução para apoiar

recomendadas no Protocolo de

assinalou: "Os supermercados

Serviços Contábeis e das

Familiar - Cevid, a Associação

supermercadistas no

Prevenção e Proteção dos

mantêm seu propósito de

Empresas de Assessoramento,

Catarinense de Supermercados

monitoramento do acesso de

Supermercados Contra a Covid-

continuar a servir a sociedade e

Perícias, Informações e Pesquisas

(Acats) apoiou a campanha do

promotores às lojas. O uso do

19 e das Boas Práticas realizadas

sempre de acordo com o que

da Grande Florianópolis,

Tribunal de Justiça de Santa

aplicativo não é obrigatório,

na sua rotina de cuidados com a

estabelece a legislação, porém,

Blumenau e Santa Catarina, em

Catarina contra a violência

sendo uma alternativa

qualidade e processos de

com a garantia de plenas

parceria com a ACATS,

doméstica e familiar durante a

tecnológica e gratuita, visando

manipulação dos alimentos. O

condições de funcionamento,

mobilizaram seus associados na

pandemia do Covid-19,

contribuir com os supermercados

aplicativo é uma ferramenta

preservando a sua missão de

realização de uma Campanha

"Confinamento sem violência me

na prevenção e enfrentamento

complementar às demais ações

atividade essencial."

de Doação de Alimentos.

representa".

da Pandemia da Covid-19.

adotadas pelos supermercados.
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SC É DESTAQUE EM

SC SE DESTACA NA

UM NOVO IMPULSO PARA A

ACATS RECEBE PRÊMIO DE

ACATS ELEGE NOVA

RANKING NACIONAL

PREVENÇÃO DE PERDAS

AGRICULTURA FAMILIAR

RESPONSABILIDADE SOCIAL

DIRETORIA E CONSELHOS

Santa Catarina tem três redes

A 20

Projeto da ACATS e da

A Assembleia Legislativa de SC -

A Associação Catarinense de

classificadas entre as 20

Nacional de Prevenção de

Secretaria de Estado da

ALESC, em cerimônia on-line,

Supermercados - ACATS elegeu

maiores do País no ranking

Perdas (PP) da Associação

Agricultura, da Pesca e do

concedeu premiação às

a nova Diretoria Executiva e

divulgado no dia 04 de junho de

Brasileira de Supermercados

Desenvolvimento Rural, através

empresas e organizações

Conselhos para o biênio 2021-

2020, pela Associação Brasileira

(Abras) demonstrou que Santa

da Epagri, impulsionou a

ganhadoras do Certificado e do

2022, cuja gestão terá início em

de Supermercados (Abras),

Catarina alcançou o melhor

demanda de consumo por

Troféu de Responsabilidade

01 de janeiro de 2021. O novo

relativo ao período de 2019 na

desempenho do País, com índice

produtos oriundos da agricultura

Social – Destaque SC. A ACATS

Presidente Executivo será o

comparação com 2018. São elas

de PP por faturamento bruto de

familiar catarinense. Uma

foi agraciada com a distinção

Supermercadista Francisco

1,20%. A média do Brasil é de

pesquisa feita em dez regiões do

pelo sétimo ano consecutivo.

Antonio Crestani, do

em 19

1,82% do faturamento bruto de

Estado mapeou fornecedores

Foram 130 inscrições recebidas,

Supermercado Vipi de São

De acordo com o estudo, o setor

R$ 6,9 bilhões. Outro quesito em

qualificados por categorias para

100 efetivadas e 77 empresas

Miguel do Oeste, a Presidência

supermercadista brasileiro

que SC é líder é no número de

oferecer produtos aos

reconhecidas com a

do Conselho Diretor será

registrou faturamento de R$

empresas participantes da

supermercados catarinenses, de

Certificação em 2020. O Prêmio

ocupada por Paulo Cesar Lopes,

378,3 bilhões em 2019 e SC R$

pesquisa que tem setor próprio

forma regionalizada. Foram

confirma o reconhecimento do

da Rede Top e o Conselho Fiscal

25 bilhões - 7,3% do total de

de PP, 82% (média Brasil 71%),

mapeados 517 fornecedores, em

compromisso socioambiental da

por Ivan Tridapalli, do

vendas do setor no País.

mais um fator de alta relevância.

13 categorias de produtos.

Entidade.

Supermercado Carol.

º

as redes Angeloni, em 13 , Giassi

º e Koch em 20º lugares.

ª edição da Pesquisa
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Os Comitês temáticos tem por objetivos:

COMITÊS
TEMÁTICOS

Atuar de forma consultiva e propositiva nos assuntos relacionados a especificidades dos Comitês;
Fortalecer o relacionamento com os associados, atuando com ênfase em setores estratégicos das estruturas dos
supermercados;
Promover a geração de conhecimentos, visando assegurar a vanguarda das iniciativas da própria ACATS
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;
Oportunizar o compartilhamento de boas práticas entre os associados para fortalecer o associativismo;
Contribuir com o posicionamento da ACATS nos assuntos relacionados à atuação dos Comitês.

NÚMEROS
2020
RELATÓRIO ANUAL ACATS | 2020

45

ATIVIDADES

985

PARTICIPAÇÕES

561

PARTICIPAÇÕES
DE EMPRESAS

103
HORAS
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WORKSHOP INTEGRADO - PLANEJAMENTO
ANUAL 2020 DOS COMITÊS TEMÁTICOS
As atividades de 2020 dos Comitês temáticos foram iniciadas com a realização de um
Workshop Integrado no dia 20 de fevereiro.

O evento teve por objetivo criar um ambiente de diálogo, visando a articulação entre
os membros dos Comitês, para a identificação dos pontos de intersecção e construção
de uma unidade de trabalho.

O desdobramento do Workshop resultou na organização do Planejamento Anual 2020
dos Comitês.

Mesmo com a Pandemia da Covid-19, o calendário de reuniões foi mantido, porém no
formato on-line. Fato que oportunizou o aumento no número de participações, como
também a inclusão de discussões e compartilhamento de boas práticas referentes às
ações para o enfretamento da Pandemia.

Destaque para o Protocolo de Prevenção e Proteção dos Supermercados contra a
COVID-19, elaborado com a contribuição de membros de todos os Comitês.

RELATÓRIO ANUAL ACATS | 2020
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DESTAQUES DOS COMITÊS TEMÁTICOS EM 2020

SOLUÇÕES INTEGRADAS

COOPERAÇÃO

PROTAGONISMO

Dentre os assuntos tratados, destacaram-se aqueles

Dentre os assuntos tratados, destacaram-se os

A implantação deste Comitê ocorreu em agosto

de natureza comum entre as empresas como os

alinhamentos acerca dos aspectos legais do

com a palestra "Governança em Família: da

projetos Embalagens e Pesquisa de Preços -

impacto da Pandemia da COVID-19 sobre as rotinas

fundação à sucessão", ministrada por Bruno Ferrari

Scanntech; proposição à indústria de ajustes nos

trabalhistas e a proteção e prevenção da saúde dos

Salmeron, coordenador do Capítulo SC do IBGC.

códigos de barras; apoio à mobilização dos

empregados; bem como as soluções digitais

Dentre as atividades, destacaram-se a definição do

fornecedores e associados para EXPOSUPER ACATS

implantadas em 2020 para Recrutamento e

Plano de Trabalho 2020-21, o Painel "De Sucessor a

ON-LINE; e a participação no Projeto Grandes

Seleção (Portal de Vagas ACATS), Políticas de

Sucedido", na EXPOSUPER ACATS ON-LINE; e a

Encontros que reuniu os principais executivos de

Remuneração e Indicadores de RH (Pesquisa

Roda de Conversa "Holdings como ferramenta de

fornecedores e da área comercial dos

SinSalarial) e Capacitação (Plataforma ACATS de

preservação das empresas familiares" com Fabíola

supermercados associados .

Educação à Distância).

D’Ovidio, sócia da LFPKC Advogados.
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SEGURANÇA JURÍDICA

ENGAJAMENTO

SEGURANÇA TRIBUTÁRIA

Dentre os assuntos tratados, destacaram-se aqueles

Dentre os assuntos tratados, destacaram-se

Dentre os assuntos tratados, destacaram-se aqueles

relacionados ao cumprimento das inúmeras novas

debates sobre o perfil das perdas na Pandemia da

relacionados a mudanças nas legislações tributárias

obrigações editadas por meio de Medidas

COVID-19 (Afastamentos, arrombamentos, furtos e

estadual e federal para orientar os associados nas

Provisórias, Leis, Decretos Federais, Estaduais e

assaltos, perdas de inventários, erros de

suas operações; criação de Grupos de Estudos para

Municipais acerca da Pandemia da COVID-19,

escaneamento em PDVs); análise de perdas fiscais

busca de soluções referentes à entrega da DRCST -

objetivando municiar à Diretoria Executiva da

de perdas de mercadorias com estorno de crédito

obrigação acessória, bem como sobre as demandas

ACATS de informações jurídicas adequadas para

tributário; proposição à indústria de ajustes nos

acerca da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

repasse aos associados, a fim de que pudessem

códigos de barras e elaboração de conteúdo para

(NFCe), implantada pela SEF/SC, com a

enfrentar, com segurança jurídica, os desafios

E-books sobre "Prevenção de perdas para o varejo"

participação de desenvolvedores vinculados às

provocados pela COVID-19.

e "Ações preventivas em armazenamento de FLV".

softhouses.
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QUALIFICAÇÃO E
REQUALIFICAÇÃO

A qualificação e requalificação dos profissionais do setor supermercadista é prioridade absoluta da
ACATS, tendo em vista que as pessoas são fundamentais para as empresa se manterem em permanente
renovação e assimilarem a cultura da educação continuada.

Em 2020, a ACATS colocou à disposição dos seus associados diversas soluções digitais, considerando os
pilares Atrair - Desenvolver - Manter - Reconhecer. As iniciativas tiveram por objetivo promover ações de
excelência para o aprendizado e desenvolvimento dos profissionais do setor supermercadista, bem como
para o apoio às atividades da área de Gestão de Pessoas.

Dentre as ações realizadas, vale destacar a implantação da Plataforma ACATS de Educação à Distância
que contou com uma excelente adesão dos associados, principalmente em um ano em que os cursos
presenciais foram suspensos devido à Pandemia da COVID-19.

NÚMEROS
2020
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41

CURSOS

1.816

INSCRIÇÕES

137

INSCRIÇÕES
DE EMPRESAS

613
HORAS
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PLATAFORMA ACATS
DE EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA

Os cursos à distância ofertados pela ACATS unem a experiência da Entidade em selecionar temas de interesse dos
supermercadistas com a facilidade da tecnologia para compartilhar conhecimentos. A plataforma oferece
oportunidades de interação com especialistas reconhecidos e com experiência prática em supermercados.

A ocorrência da pandemia acelerou todos os processos interativos das empresas através de canais digitais,
incluindo a substituição de todas as atividades presenciais pelo contato à distância. O planejamento estratégico
da Entidade já previa a contratação dessa plataforma de ensino à distância. Era uma demanda perceptível que
captamos junto às empresas associadas em função da dificuldade em liberar os profissionais para afastamentos
mais prologados. A partir de agora, quem atua no segmento supermercadista, seja qual for o setor, tem a

CLIQUE AQUI E
ACESSE OS CURSOS
A DISTÂNCIA DA
ACATS

oportunidade de se qualificar ou requalificar sem sair de sua cidade.

As parcerias estratégicas firmadas pela ACATS também viabilizam a disponibilização de um leque cada vez maior
de soluções de aprendizagem para que o associado possa escolher aquela que melhor atenda às necessidades de
qualificação e requalificação dos seus colaboradores, tanto em cursos abertos como em cursos sob medida (in
company).
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Numa parceria com a empresa especializada em recrutamento SinSalarial – Enlizt Brasil, a ACATS promoveu,
no segundo semestre de 2020, uma Pesquisa Salarial para identificar novas estratégias e tendências que o
setor de RH tem adotado no aspecto de remuneração e gestão de pessoas para supermercados. A pesquisa
apresentou informações valiosas sobre indicadores de RH, Benefícios, Remuneração Fixa e Variável, além de
um Módulo Especial, abordando os impactos da Covid-19 nas empresas e as medidas trabalhistas adotadas
por elas para garantirem uma rotina de trabalho ágil e segura.

Dentre os 80 cargos destacados na amostragem, o que se destacou nesta pesquisa foi o de Operador de
Caixa com mais de 1.100 informações. Além desse, a pesquisa apontou outros cargos com participações
importantes, tais como Líder de Frente de Caixa, Atendente Repositor de Loja, Atendente de Padaria –
Balcão, Auxiliar de Açougue e Empacotador.

Entre as medidas apuradas para o enfrentamento da Pandemia por parte das empresas se destacaram:
Férias individuais (24,77%), Banco de horas (25,69%) e Suspensão dos contratos de trabalho por 60 dias
(22,94%) são as mais mencionadas.

A partir da Pesquisa Salarial, realizada em 2020, pretende-se que a sua aplicação seja anual e a
principal fonte de consulta dos indicadores de RH do setor supermercadistas.
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Em 2020 ACATS disponibilizou aos associados o Portal de Vagas, uma plataforma digital de recrutamento e seleção de
candidatos para vagas de empregos.
CLIQUE AQUI E
ACESSE O PORTAL
DE VAGAS ACATS

O Portal de Vagas ACATS possibilita aos associados divulgar as oportunidades de emprego e realizar todo o processo de
seleção de forma on-line (a distância). Também possibilita às pessoas encontrar todas as vagas ofertadas pelos
supermercados em uma plataforma única.

O uso da plataforma contribui para preencher as vagas com muito mais velocidade e qualidade, pois funciona como um funil,
ou seja, apenas os candidatos interessados na vaga e que atendam o perfil definido pela empresa conseguem passar por
todas as etapas de seleção com sucesso e ter seu currículo analisado.

Além disso, elimina processos de gerenciamento de currículos por e-mail e em papel, bem como reduz o fluxo presencial de
pessoas que têm interesse em vagas ou estejam participando de processos seletivos, otimizando as atividades da equipe de
Gestão de Pessoas.
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EVENTOS
ESTRATÉGICOS

O Calendário Anual de Atividades da ACATS prevê a realização de eventos considerados
estratégicos para a Entidade, tendo em vista integrarem as demais iniciativas que promovem a
aproximação com os associados, oportunizam a atualização de informações, leis, normas e regras,
incentivam a ampliação de conhecimentos e acompanhamento de tendências, além de criarem
espaços de interação entre associados e fornecedores do setor.

Com a Pandemia da COVID-19, os eventos presenciais da Entidade foram rapidamente adaptados
para a versão on-line. Confira, a seguir, os eventos realizados em 2020.

NÚMEROS
2020
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EVENTOS

3.690

PARTICIPAÇÕES

1.238

PARTICIPAÇÕES
DE EMPRESAS

125
HORAS
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PALESTRAS ON-LINE
RETOMADA DA ECONOMIA

Impactos da Covid-19 nos Aspectos Trabalhistas | MP 927/20
e 936/20

Prof. Lieda Amaral e Dra. Regina Almeida de Queiroz
Entendendo o comportamento do shopper: como vender
melhor no momento atual e pós pandemia

A ACATS realizou, entre os meses de maio e junho de 2020, a Série de Palestras On-line Retomada

mediadores, com o objetivo de abordar as melhores estratégias referentes ao varejo supermercadista
para o enfrentamento da crise decorrente da Covid-19 e a retomada da economia após a superação
da Pandemia.

PALESTRAS ON-LINE EM NÚMEROS

11

EVENTOS

521

1.108

PARTICIPAÇÕES

PARTICIPAÇÕES
DE EMPRESAS

17
HORAS

Fátima Merlin e Júlio Lohn

TEMAS DAS PALESTRAS

da Economia, que contou com um conjunto de 11 temas e 21 convidados, entre palestrantes e

O Futuro dos Supermercados Pós Pandemia Coronavírus:
a sustentabilidade dos negócios a curto e médio prazos

Alexandre Ribeiro e Nazareno Dorneles Alves
E-commerce: oportunidades e desafios para o varejo
supermercadista durante e após a pandemia

Jorge Inafuco, Wellington Machado e João Stringhini
Prevenção de Perdas em tempos de enfrentamento do
Coronavírus

Carlos Eduardo Santos e Airton Said Simões Junior
Gestão de Resultados para Supermercados durante e pós
COVID-19

Lauro Júnior Bueno e Kamila Kviatkovski
O papel da Liderança no enfrentamento da Pandemia;
desafios e oportunidades

Kelly Malheiros e Jacyel Mattoso
Segurança do Alimento: garantindo a saúde da equipe, dos
consumidores e a qualidade dos alimentos

Giampaolo Buso e Mauro Lucio Feller
Caos exige cuidado redobrado na comunicação com os
clienteS e colaboradores. Como está a sua?

Vanusa Cardoso e Débora Almeida
Compreendendo o momento atual e estabelecendo
estratégias de recrutamento e seleção de pessoas

Acesse o Canal da ACATS
no YouTube para assistir
as palestras na íntegra.

Carolina Pizolati Farah e Rosangela Saquete
LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: entenda a lei e
como adequar os processos dos supermercados

Marco Andrade e Dra. Regina Almeida de Queiroz
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Os Fóruns Especializados, promovidos pela ACATS, também foram realizados no

AGENDA

formato on-line em 2020, compreendendo três eventos sobre temas de interesse dos
Comitês Temáticos, dos associados e dos profissionais que atuam no setor
supermercadista.

OBJETIVOS

05 DE AGOSTO

19 DE AGOSTO

1º DE SETEMBRO

FÓRUM PREVENÇÃO DE PERDAS

FÓRUM JURÍDICO & GESTÃO

FÓRUM TRIBUTÁRIO

EM SUPERMERCADOS

DE PESSOAS

Atualizar e ampliar conhecimentos por meio de conteúdos, pesquisas, análises de
dados e estudos de tendências.

FÓRUNS ACATS EM NÚMEROS

Compartilhar boas práticas entre os supermercados associados visando o
fortalecimento do setor.

O momento crítico que vivemos em 2020, provocado pela Pandemia

03

EVENTOS

da COVID-19, exigiu das empresas e entidades a busca de diferentes

369

PARTICIPAÇÕES

316

PARTICIPAÇÕES
DE EMPRESAS

08

HORAS

alternativas para a continuidade dos negócios. Igualmente foi
perceptível a necessidade de atualizações contínuas para uma
tomada de decisão mais segura.

Os Fóruns Especializados, realizados pela ACATS, tradicionalmente
de forma presencial e, neste ano de forma on-line, são uma excelente

PATROCINADORES

APOIO

oportunidade para interagir com especialistas de renome, ter acesso
a informações atualizadas e refletir sobre o momento atual e futuro.

PAULO CESAR LOPES, PRESIDENTE DA ACATS
RELATÓRIO ANUAL ACATS | 2020

| 29

PROGRAMAÇÃO DOS FÓRUNS
ESPECIALIZADOS ACATS ON-LINE

FÓRUM PREVENÇÃO DE PERDAS EM SUPERMERCADOS
Apresentação do resultado da Pesquisa Nacional de Prevenção de Perdas da ABRAS 2020, por
Márcio Milan, Superintendente da ABRAS;

Palestra: "Gestão de Perdas Ampliadas e Proteção do Lucro", por Carlos Eduardo Santos, Presidente
da ABRAPPE;

Painel - "Operação de Prevenção de Perdas":
Gestão de Ruptura na Prevenção de Perdas, por Raphael Figueira Costa, Diretor da Figueira
Costa Sistemas de Planogramação;
Tecnologia no Monitoramento da Prevenção de Perdas, por Juliano Camargo, CEO da Top
Sistemas;
Mediador: Airton Said Simões Junior, Coordenador do Comitê de Prevenção de Perdas da ACATS.

FÓRUM JURÍDICO & GESTÃO DE PESSOAS
Palestra: "Como manter o engajamento em tempos turbulentos", por Rogério Chér, Sócio da
Decisionwise Brasil e Empreender Vida e Carreira;

Palestra: "Relações trabalhistas nos dias atuais", por Bruno Martins Mano Teixeira, Procurador do
Trabalho - Criciúma | Ministério Público do Trabalho/SC, com mediação de Dra. Regina Almeida de
Queiroz, Assessora Jurídica ACATS/SINGA.

Acesse o Canal da ACATS
no YouTube para assistir os
fóruns na íntegra.

FÓRUM TRIBUTÁRIO
Palestra: "Desafios da Reforma Tributária", por Bernard Appy, Economista e Diretor do Centro de
Cidadania Fiscal, com mediação de Marcos Roberto Koenig, Assessor Tributário da ACATS.
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AGENDA:

10 DE SETEMBRO

17 DE SETEMBRO

24 DE SETEMBRO

Grande Florianópolis e Sul.

Alto Vale do Itajaí, Vale do

Extremo Oeste, Meio Oeste,

Itajaí, Norte e Planalto Norte.

Oeste e Planalto Serrano.

ENCONTROS REGIONAIS EM NÚMEROS
O formato on-line dos Encontros Regionais de Empresários
Supermercadistas, realizados pela ACATS em 2020, compreendeu
um conjunto de três eventos composto por uma agenda estratégica

03

EVENTOS

282

PARTICIPAÇÕES

133

PARTICIPAÇÕES
DE EMPRESAS

08

HORAS

regional e uma palestra, reunindo lideranças dos supermercados
associados das cidades da área de abrangência de cada região,
oportunizando a troca de ideias, o compartilhamento de
experiências e a discussão de demandas regionais.

Palestra

“O Líder do Futuro”, com o Professor Menegatti,

Empresário e um dos palestrantes de maior conteúdo atualmente,
especialista em Atendimento no Varejo, Venda Humanizada e
Liderança.

Patrocinadores:

Acesse o Canal da ACATS no YouTube para assistir a palestra na
íntegra.
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ENCONTRO RASTREABILIDADE DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

EVENTOS ACATS E
PARCEIROS

Evento realizado em parceria com a Paripassu. Dentre os temas tratados se
destacaram a revisão da Instrução Normativa de Rastreabilidade (INC 01/2018) e da
Portaria Conjunta 459/2016; as orientação para os varejos sobre processos de coleta
para análise de resíduos; os procedimentos para atendimento do TAC do Ministério
Público de SC - Orientação para os processos de Coleta nos supermercados; e o

A ACATS, ao longo do ano, realizou eventos em parceria, como parte de suas ações

Ofício Circular 065/19 da Diretoria de Vigilância Sanitária.

CRM INSIGHTS ACATS

de desenvolvimento do setor, considerando temas de alta relevância para a
sustentabilidade dos negócios, o relacionamento com o consumidor, o diálogo entre o
varejo e a indústria e as tendências de inovação e tecnologia aplicadas ao setor

Evento presencial realizado pelo Instituto Nacional do Varejo (INV) na sede da ACATS,
em Florianópolis, com apoio da Entidade e patrocínio da Melitta e SuperPan, reuniu
profissionais de diversas áreas do varejo e indústria para discutir sobre o impacto e a

varejista.

relevância dos programas de fidelidade e de relacionamento na melhoria da
experiência e jornada do shopper, bem como ampliar o entendimento dos profissionais
de trade e shopper marketing sobre CRM, Fidelidade e Promoções e seus impactos na

AGENDA:

execução em loja.

I FÓRUM CONE SUL DE INTEGRAÇÃO VAREJO & INDÚSTRIA
03 DE FEVEREIRO

11 DE MARÇO

11 DE NOVEMBRO

06 A 30 DE NOVEMBRO 02 A 04 DE DEZEMBRO

ENCONTRO

CRM INSIGHTS

I FÓRUM CONE

FLORIPA

MELHORES

RASTREABILIDADE DE

ACATS

SUL DE

HACK

MOMENTOS WEB

INTEGRAÇÃO

SUPERMERCADISTA

SUMMIT LISBOA

Evento on-line realizado pela SA Varejo, com apoio e participação da ACATS e
Associação Gaúcha de Supermercados (Agas),

reuniu empresários e líderes para

abordarem sobre as perspectivas para os negócios perante os novos desafios da atual

HORTIFRUTIGRANJEIROS

VAREJO &

2020

conjuntura para o futuro. A Entidade catarinense foi representada pelo Presidente
Paulo Cesar Lopes e pelo Vice Presidente de Marketing e Eventos, Julio Cesar Lohn.

FLORIPA HACK SUPERMERCADISTA
Evento on-line, resultado da parceria entre Prefeitura de Florianópolis, Instituto

INDÚSTRIA

Federal de Educação – IFSC/Campus Florianópolis, Sebrae e ACATS, o foco da
maratona FLORIPA HACK SUPERMERCADISTA era a busca de soluções inovadoras para
problemas reais dos supermercados. Das 17 equipes formadas, a vencedora foi a
equipe Potência do IFSC/ Campus Florianópolis, que desenvolveu o protótipo de um

EVENTOS ACATS E PARCEIROS EM NÚMEROS

05

EVENTOS

1.691

PARTICIPAÇÕES

sensor de peso e carga para solução do problema de ruptura de gôndola.

151

PARTICIPAÇÕES
DE EMPRESAS

90

HORAS

MELHORES MOMENTOS WEB SUMMIT LISBOA 2020
Evento on-line realizado pela OasisLab, com o apoio da ACATS, abordou os principais
destaques e insights do Web Summit 2020. O time de curadores do OasisLab
apresentou, em primeiro mão, resumos das principais e mais promissoras tendências
da inovação e tecnologia aplicadas aos mais diversos modelos de negócios. Principais
verticais escolhidas pelos especialistas foram Edtech, Fintech, Healthtech, Lawtech,
Martech, Retailtech e RHTech.
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DESTAQUES
Fernanda Faé, Presidente da Aquafast, que atua no
segmento de produtos de limpeza, apresentou a estrutura
geral da empresa, seu foco e posicionamento de mercado,
bem como seu portfólio composto por 13 linhas de produtos,
sempre apostando forte no binômio custo & benefício. Com
sede em Guaporé, Rio Grande do Sul, a Aquafast tem cerca
de 30% de sua produção voltada ao mercado catarinense.
Iniciativa da ACATS, realizada em 2020, que compreendeu um conjunto de reuniões, na
modalidade on-line, com o objetivo de promover a aproximação entre os principais
executivos de fornecedores e da área comercial dos supermercados associados,

Leandro Martins de Souza, Gerente Comercial Nacional do

potencializando e facilitando a geração de negócios com as redes supermercadistas de

Moinho do Nordeste, apresentou as linhas de atuação da

Santa Catarina.

empresa e antecipou uma grande campanha de
envolvimento direto com os consumidores no último trimestre

AGENDA:

de 2020. A empresa, com unidades em Antônio Prado (RS) e
Pinhais (PR), é uma das principais processadoras de trigo no
Brasil, contando com mais de 100 itens no portfólio e
distribuição em todo Sul e Sudeste do país.

11 DE SETEMBRO

18 DE SETEMBRO

25 DE SETEMBRO

AQUAFAST

MOINHO DO NORDESTE

GOTA LIMPA
Camile Bertolini Di Giglio, Diretora da Gota Limpa,
apresentou a empresa, com sede no município de Imigrante,

GRANDES ENCONTROS EM NÚMEROS

no Rio Grande do Sul, que conta com 200 diferentes
produtos de higiene e limpeza. Em 2020, quando completou

03

EVENTOS

240

PARTICIPAÇÕES

116

PARTICIPAÇÕES
DE EMPRESAS

03

HORAS

54 anos, a marca buscou renovar e relançar produtos em
relação a embalagens, tamanhos e formatos, bem como nas
fragrâncias e na perfumação. O ano de 2020 marcou um
sólido crescimento em Santa Catarina.
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EXPOSUPER
ACATS ON-LINE

O momento crítico, ocasionado pela pandemia da COVID-19, exigiu das empresas e entidades
novas alternativas para continuidade do trabalho e dos relacionamentos.

A realização da EXPOSUPER ACATS ON-LINE foi um grande desafio, porque o processo digital
ainda gera resistência e insegurança nas pessoas, muito embora esteja se mostrando salutar no
desenvolvimento de novas oportunidades e táticas nesse novo mundo.

O desenvolvimento de novos negócios e a contribuição para a retomada da economia,
envolvendo todo o ecossistema supermercadista, foram os principais objetivos do evento.

NÚMEROS
2020
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ATIVIDADES

16.037

PARTICIPAÇÕES

45

HORAS
| 34

PERFIL DOS INSCRITOS

3.147

INSCRIÇÕES

79%

SUPERMERCADISTAS

10%

OUTROS VAREJISTAS

11%
DIVERSOS

RELATÓRIO ANUAL ACATS | 2020

| 35

102 Estandes
+ DE 140 EXPOSITORES

FEIRA DE NEGÓCIOS

19.639 Acessos
AOS ESTANDES

Estande da ACATS
RELATÓRIO ANUAL ACATS | 2020

Pavilhão de Produtos
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PROJETO ESPECIAL AGRICULTURA FAMILIAR

ESTANDE DA SECRETARIA DA
AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SC
RELATÓRIO ANUAL ACATS | 2020

45 Estandes

+ DE 60 EMPREENDEDORES

PAVILHÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
| 37

38

ATIVIDADES

16.037
PARTICIPAÇÕES EM PALESTRAS

CONVENÇÃO

TRILHAS DO CONHECIMENTO

Acesse o Canal da ACATS

PALESTRA: VAMOS VIRAR O JOGO, COM CÉSAR SOUZA
TRANSMISSÃO PELA PLATAFORMA DO EVENTO
RELATÓRIO ANUAL ACATS | 2020

no YouTube para assistir
as palestras na íntegra.
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PATROCINADORES E APOIADORES

DIRETORIA E CONSELHOS DA
ACATS | GESTÃO 2018-2020
DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Paulo Cesar Lopes - Supermercado Central | Rede Top (Blumenau)

Presidente: Atanázio dos Santos Netto - Angeloni Supermercados (Florianópolis)

Vice-presidente: Roberlei Alexandre Nardelli - Supermercado Nardelli (Rio do Sul)

Vice-presidente: Josiano Pereira Saqueti - Hippo Supermercados (Florianópolis)

Vice-presidente Institucional: Adriano Manoel dos Santos - Supermercados Santos (Palhoça)

Secretário: Lúcio José Matos - Supermercados Rosa (Palhoça)

Vice-presidente Administrativo Financeiro: Antonio José Koch - Supermercados Koch (Tijucas)
Vice-presidente Recursos Humanos e Qualidade: Libardoni L. C. Fronza - Top Haus (Navegantes)

MEMBROS

Vice-presidente de Marketing e Eventos: Júlio Lohn - Supermercado Imperatriz (Florianópolis)

Amauri Luiz Battiston - Supermercado Celeiro (Chapecó)

Delegado junto à ABRAS: Atanázio dos Santos Netto - Angeloni Supermercados (Florianópolis)

Célio Spagnoli - Supermercado Alvorada (Lages)

Diretor Executivo: Antonio Carlos Poletini - ACATS (Florianópolis)

Eduardo Archer - Supermercado Archer (Brusque)
Eulo Centenaro - Comércio de Frutas São Miguel (São Miguel do Oeste)

VICE-PRESIDENTES REGIONAIS

Glaucio Ghislandi - Supermercado Bistek (Nova Veneza)

Vice-presidente Regional Alto Vale do Itajaí: Armando Nardelli – Supermercado Nardelão (Rio do Sul)

Jeovagner Amancio da Silva - Tieli Supermercados (Braço do Norte)

Vice-presidente Regional Extremo Oeste: Ravier Centenaro – Comercial de Frutas São Miguel (São Miguel do Oeste)

Joacir Siqueira de Souza - Supermercado Cinco Estrelas (Joinville)

Vice-presidente Regional Grande Florianópolis: Delamar Silva Filho – Armazém 3 (Florianópolis)

João Batista Lohn - Supermercados Imperatriz (Florianópolis)

Vice-presidente Regional Meio-Oeste: Márcio Luiz Simioni – Passarela Supermercados (Concórdia)

Lucas Cesa - Supermercado Lucas (Campos Novos)

Vice-presidente Regional Norte: Eduardo Rogério Caetano – Supermercado Brasília (Joinville)

Márcio Valério Araújo - Supermercado Galegão (Blumenau)

Vice-presidente Regional Oeste: Marcos Luiz Ansolin – Supermercado Royal (Chapecó)

Osni Giassi - Giassi Supermercados (Içara)

Vice-presidente Regional Planalto Norte: em definição

Pedro Dirceu Ceron - Supermercado Myatã (Lages)

Vice-presidente Regional Planalto Serrano: Jakson Roberto Martendal – Cerealista Martendal (Lages)

Ruan Badotti - Supermercado Badotti (Xanxerê)

Vice-presidente Regional Sul: Nazareno Dorneles Alves – Supermercados Manentti (Criciúma)

Sálvio Luiz de Souza - Supermercados Magia (Florianópolis)

Vice-presidente Regional Vale do Itajaí: Osnildo Maçaneiro – Cooper (Blumenau)

Silvio Souza - Supermercados Magia (Florianópolis)
Soely Royer - HiperBom Supermercados (Florianópolis)

CONSELHO FISCAL

Tiago Vidal Lohn - Supermercados Imperatriz (Florianópolis)

MEMBROS EFETIVOS

APOIO À GESTÃO

Francisco Antônio Crestani - Supermercados Vipi (São Miguel do Oeste)
Ivan Luiz Tridapalli - Supermercados Carol (Guabiruba)

Diretor Executivo: Antonio Carlos Poletini

Marcos Antônio Moschetta - Brasão Supermercados (Chapecó)

Assessoria Jurídica: Dra. Regina Almeida de Queiroz
Assessoria Tributária: Marcos Roberto Koenig

MEMBROS SUPLENTES

Assessoria de Imprensa: Marcos Heise

Alexandre Simioni - Passarela Supermercados (Concórdia)
José Evaldo Koch - Supermercados Koch (Tijucas)
Mario Cesar Pacheco - Supermercados Germânia (São Bento do Sul)
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DIRETORIA E CONSELHOS DA
ACATS | GESTÃO 2021-2022
DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO DIRETOR

Presidente Executivo: Francisco Antônio Crestani - Supermercados Vipi (São Miguel do Oeste)

Presidente: Paulo Cesar Lopes - Supermercado Central | Rede Top (Blumenau)

Vice-presidente Executivo: Júlio Cesar Lohn - Supermercado Imperatriz (Florianópolis)

Vice-presidente: Osni Giassi - Giassi Supermercados (Içara)

Vice-presidente Institucional: Roberlei Alexandre Nardelli - Supermercado Nardelli (Rio do Sul)

Secretário: Jeovagner Amâncio da Silva - Tieli Supermercado (Braço do Norte)

Vice-presidente Administrativo Financeiro: Alexandre Fabricio Correa de Quadros - Supermercados Koch (Tijucas)
Vice-presidente Recursos Humanos e Qualidade: Soely Maria Royer - HiperBom Supermercados (Florianópolis)

MEMBROS

Vice-presidente de Marketing e Eventos: Alexandre Simioni - Passarela Supermercados (Concórdia)

Adriano Manoel dos Santos - Supermercados Santos (Palhoça)

Delegado junto à ABRAS: Paulo Cesar Lopes - Supermercado Central | Rede Top (Blumenau)

Amauri Luiz Battiston - Supermercado Celeiro (Chapecó)
Antonio José Koch - Supermercados Koch (Tijucas)

VICE-PRESIDENTES REGIONAIS

Clélio Névio Baggenstoss - Rancho Bom Supermercados (Jaraguá do Sul)

Vice-presidente Regional Alto Vale do Itajaí: Armando Luiz Nardelli – Supermercado Nardelão (Rio do Sul)

Dalmor Marcos Badotti - Supermercados Badotti (Xanxerê)

Vice-presidente Regional Extremo Oeste: Ravier Centenaro – Comercial de Frutas São Miguel (São Miguel do Oeste)

Eduardo Archer - Supermercados Archer (Brusque)

Vice-presidente Regional Grande Florianópolis: Delamar Silva Filho – Armazém 3 (Florianópolis)

Eulo Centenaro - Comércio de Frutas São Miguel (São Miguel do Oeste)

Vice-presidente Regional Meio-Oeste: Márcio Luiz Simioni – Passarela Supermercados (Concórdia)

João Batista Lohn - Supermercados Imperatriz (Florianópolis)

Vice-presidente Regional Norte: Eduardo Rogério – Supermercado Brasília (Joinville)

Libardoni Lauro Claudino Fronza - Top Haus (Navegantes)

Vice-presidente Regional Oeste: Marcos Luiz Ansolin – Supermercado Royal (Chapecó)

Lucas Cesa - Supermercado Lucas (Campos Novos)

Vice-presidente Regional Planalto Norte: André Luis Salvador Júnior - Supermercado Germânia (São Bento do Sul)

Luiz Guilherme Dalcanale Bueno - Supermercados Myatã (Lages)

Vice-presidente Regional Planalto Serrano: Jakson Roberto Martendal – Cerealista Martendal (Lages)

Márcio Valério Araújo - Supermercado Galegão (Blumenau)

Vice-presidente Regional Sul: Ricardo Pereira Althoff - Althoff Supermercados (Criciúma)

Mario Cesar Pacheco - Supermercado Germânia (São Bento do Sul)

Vice-presidente Regional Vale do Itajaí: André Felipe Meschke - Supermercado Meschke (Balneário Camboriú)

Pedro Dirceu Ceron - Supermercados Myatã (Lages)
Ruan Badotti - Supermercados Badotti (Xanxerê)

CONSELHO FISCAL
MEMBROS EFETIVOS
Ivan Luiz Tridapalli Marcos - Supermercados Carol (Guabiruba)

Silvio Rogerio de Souza - Supermercados Magia (Florianópolis)
Tiago Vidal Lohn - Supermercados Imperatriz (Florianópolis)

APOIO À GESTÃO

Marcos Antônio Moschetta - Brasão Supermercados (Chapecó)
Sálvio Luiz de Souza - Supermercados Magia (Florianópolis)

Diretor Executivo: Antonio Carlos Poletini
Assessoria Jurídica: Dra. Regina Almeida de Queiroz

MEMBROS SUPLENTES
Nazareno Dorneles Alves – Supermercados Manentti (Criciúma)

Assessoria Tributária: Marcos Roberto Koenig
Assessoria de Imprensa: Marcos Heise

José Evaldo Koch Supermercados Koch (Tijucas)
Diego De Noni - Bistek Supermercados (Cocal do Sul)
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SIGA A ACATS NAS REDES SOCIAIS

acatsoficial

acats.oficial

TVAcatsoficial

WWW.ACATS.COM.BR

company/acats

PRESENÇA NAS REDES SOCIAIS
ALCANCE

ENGAJAMENTO

VISUALIZAÇÕES

TOTAL
SEGUIDORES

ALCANCE
FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

144.464

9.931

181.267

2.420

256.986

ENGAJAMENTO
42.098

2.371

64.098

2.045
15.127

VISUALIZAÇÕES
59.104

1.540

17.100

463
264.456

LINKEDIN

11.320

1.285

1.991

729

SEGUIDORES
5.657

CRÉDITOS
ORGANIZAÇÃO ACATS
Antonio Carlos Poletini - Diretor Executivo
Itamara Das Graças Hack - Coordenadora de Capacitação
Romário Alves Júnior - Coordenador de Eventos

PROJETO GRÁFICO E FINALIZAÇÃO ACATS
Itamara Das Graças Hack - Coordenadora de Capacitação
Romário Alves Júnior - Coordenador de Eventos
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