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O presidente da APAS João Galassi
e o promotor de meio ambiente
José Eduardo Ismael Lutti, do
Ministério Público Estadual

PROJETOS VALORIZAM
ASSOCIADOS E CONSUMIDORES
A campanha de substituição de sacolas descartáveis por reutilizáveis, o programa De
Olho na Validade e o apoio à Lei Antiálcool levantam bandeiras em favor do consumidor.
Guia da Loja Verde incentiva práticas sustentáveis e valoriza os supermercadistas

Evento nas Distritais
convida para a APAS 2012

Pesquisa salarial auxilia
associados na contratação

Guia orienta no controle
e redução de quebras
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Veículo criado para prestar conta das nossas ações completa um ano
e destaca iniciativas e projetos de preservação ambiental da APAS
Há um ano, começamos a publicar a Acontece APAS, veículo
criado pela Diretoria de Comunicação da APAS, sob responsabilidade do diretor Orlando Morando, para prestar contas aos
associados e a alguns segmentos da sociedade com os quais o
setor de supermercados paulista tem proximidade. Em edições
mensais, divulgamos nossas ações em defesa do setor e apontamos alguns direcionamentos de interesse do segmento.
Neste mês de maio, em edição comemorativa do primeiro aniversário do veículo, agregamos o nome “Revista”, uma evidência
mais enfática de uma publicação institucional, que, por seu

posicionamento, configura um instrumento de grande relevância para o setor.
Por meio desta publicação, mostramos nossa face institucional. Em maio do ano passado, informamos nesta página que, em atendimento a uma demanda da sociedade, iríamos expandir para
todo o Estado de São Paulo o projeto de substituição das sacolas descartáveis por reutilizáveis,
depois do sucesso obtido no projeto-piloto de Jundiaí, desde agosto de 2010.
Depois de intensa movimentação nesse período, informamos agora que todos os supermercados associados à APAS abraçaram a causa. Há ajustes a serem feitos, mas notamos
amplo apoio da sociedade à justa causa de proporcionar um planeta mais sustentável e
limpo para as futuras gerações.

Veículo institucional da Associação
Paulista de Supermercados

O mais importante nessa iniciativa é que não estamos sozinhos. Nesse trabalho de grande

Diretor: Orlando Morando Júnior
Editor: Joaquim Ferreira
Coordenação editorial: Fernanda Junqueira
Reportagem: Juliana Carlos e Neide Martingo
Fotografia: Eliane Cunha, Paulo Pepe e
Arquivo APAS
Foto de capa: Eliane Cunha
Produção: Promovisão • www.promovisao.com.br
Diagramação: Paulo Garcia
Revisão: Rita Cino
Tratamento de imagem: Artnet Digital
Produção gráfica: Fernanda Pieroni
Impressão: Ibep Gráfica
Acontece APAS é uma publicação institucional
da APAS – Associação Paulista de Supermercados,
distribuída gratuitamente aos associados.
Os artigos assinados não refletem,
necessariamente, a opinião da Associação.
Tiragem: 10.000 exemplares
Para anunciar: (11) 3647-5027 ou
comercial@promovisao.com.br
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ONGs ligadas às questões ambientais, do Ministério Público e de entidades de defesa do

responsabilidade social, contamos com o apoio do governo do Estado, de 150 prefeituras,
consumidor de diversos municípios, assim como do Procon-SP.
Com essa união, notamos com alegria que a sociedade paulista escreveu seu nome na história
da preservação ambiental.
Boa leitura!

João Galassi
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Comunicação APAS

DIRETORIAS

Empresários da região de
Fátima, com o gerente
Joaquim Ferreira e o
executivo Rubens Bernardi:
fomento à economia entre
Brasil e Portugal

COMUNICAÇÃO

Empresários portugueses visitam a APAS

Grupo de 12 empresários conheceu os produtos e serviços oferecidos pela entidade
O Brasil tornou-se referência mundial em razão dos

Empresarial Ourém-Fátima (ACISO), Francisco Vieira;

excelentes resultados econômicos. O varejo, em espe-

o secretário-geral administrativo da Comunidade de

cial, que tem registrado grande crescimento em face

Juristas de Língua Portuguesa, Nelson Faria de Oliveira,

do aumento do emprego e da renda, também tem

entre outros empresários dos segmentos de comércio

atraído a atenção de investidores estrangeiros. Um

e indústria, como alimentos, bebidas, hotelaria, cons-

grupo de 12 empresários portugueses da cidade de

trução civil, mobiliário e máquinas.

Ourém, na região de Fátima, que veio ao Brasil com o

O grupo foi recebido pelo gerente de Comunicação

objetivo de fomentar a economia entre os dois países,

da APAS, Joaquim Ferreira, que falou sobre os projetos

visitou a sede da APAS no dia 30 de março.

da associação e o setor supermercadista paulista. Já

A missão, coordenada pelo presidente da Câmara de

o executivo da área comercial, Rubens Bernardi, apre-

Ourém, o prefeito Paulo Fonseca, convidou o presidente

sentou a Feira APAS 2012 aos visitantes.

da APAS, João Galassi, para participar do 50º Encontro

“Vejo muita proximidade entre Brasil e Portugal. O muni-

dos Descobrimentos. O evento ocorrerá de 4 a 6 de julho,

cípio de Ourém é bem localizado: estamos a uma hora

na Universidade de Lisboa, em Portugal. Também inte-

de Lisboa e a 400 quilômetros de Madri, o que reforça

graram a comitiva a presidente da Assembleia Municipal

nossa posição como porta de entrada para a Europa”,

de Ourém, Deolinda Simões; o presidente da Associação

afirmou o prefeito de Ourém, Paulo Fonseca.
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GESTÃO OPERACIONAL E COMERCIAL

Quebras operacionais
podem ser evitadas

Eliane Cunha

Supermercadistas que visitarem a Feira APAS 2012 no
Expo Center Norte receberão o novo guia de orientação

1ª e 2ª edições
completam a série
elaborada pela APAS

“Esta é uma grande ação do supermercadista. Pequenos
e médios varejistas, principalmente, precisam deste
suporte. O guia será distribuído na APAS 2012 e, após
o evento, todos os associados receberão um exemplar”,
afirma o diretor de Gestão Operacional e Comercial
da APAS, Jad Zogheib. “O objetivo é atingir o maior
número de supermercadistas possível. No futuro, o
setor será ainda mais competitivo. Os supermercadistas
têm que se preparar”, completa o diretor.
O diretor Jad Zogheib e
a nova edição do guia:
otimização do lucro

Minimizar as perdas, para os supermercadistas, é mais
do que evitar prejuízo. Trata-se de uma maneira de otimizar o lucro, já que o setor é altamente competitivo. O
ganho, por menor que seja, faz diferença no resultado.
Por isso, a APAS desenvolveu o Guia de Orientação,
Controle e Redução de Quebras, com 32 páginas, que
será distribuído na APAS 2012 – 28º Congresso e Feira
de Negócios em Supermercados, de 7 a 10 de maio,
no Expo Center Norte. Na prática, a publicação vai
orientar o associado a melhorar os controles para que
as quebras operacionais sejam minimizadas.

Essa é a terceira edição de uma série elaborada pela
APAS. As outras duas abordaram os temas prazo de
validade e gestão de estoque. Até o final do ano,
será lançada uma nova edição, com destaque para
operação de loja.

Recado da APAS
A APAS distribui o novo guia a um grande
número de associados a fim de proporcionar
uma gestão mais eficiente, visando o aumento
da rentabilidade. Além disso, a publicação vem
para aprimorar a capacidade competitiva de
seus associados.
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Denis Ribeiro

DIRETORIAS

PRODUTOS

Mais ética e mais comunicação

Consultor de empresas Stephen Kanitz orienta a
manter-se em sintonia com o mundo moderno
Stephen Kanitz, mestre em Administração de Empresas

que, por motivos de saúde, não pôde comparecer à

pela Harvard University e professor da Faculdade de

palestra, mas enviou à entidade uma carta agrade-

Economia, Administração e Contabilidade da Univer-

cendo a oportunidade.

sidade de São Paulo (USP), falou para mais de 300
convidados sobre ética e comunicação nas empresas

Distritais convocam associados

no Encontros APAS Happy Hour realizado em 28 de

No mesmo evento do Happy Hour, as Distritais APAS

março. O palestrante discutiu a importância da ética

realizaram evento específico para convocar os asso-

nas empresas e orientou os empresários presentes a

ciados a participar da Feira APAS 2012 com a presença

manterem-se em sintonia com um mundo moderno,

dos diretores Alessandro Ibiapina (Sul), Silvio Alves

cheio de informações.

(Leste) e José Eduardo Vaz de Carvalho (Oeste). Eles

“A ética precisa ser definida antes das ambições. Ela pode

falaram sobre o evento que ocorre de 7 a 10 de maio:

ser vista como o limite para alcançarmos tudo aquilo

“Mais uma vez, a feira representará o potencial do nosso

que desejamos”, disse. Para a escolha de colaborado-

setor no Brasil e no mundo. Todos estão convidados a

res nas lojas, o palestrante deu um conselho. “Prefira

participar deste grande momento”.

pessoas otimistas e que tenham comportamentos que
priorizem o ‘servir’. As organizações precisam estar preparadas para servir bem os clientes”, disse.
Reconhecido por suas análises econômicas como articulista na revista Veja, Stephen Kanitz não perdeu a
oportunidade de expor suas apostas. “O Brasil está
bem resguardado por suas reservas internacionais e
em poucos anos assumirá uma posição de destaque.
Nós, empreendedores, temos que aproveitar as oportunidades e tomar as decisões no momento certo”, falou
aos convidados. Kanitz substituiu a escritora Lya Luft
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Recado da APAS
O tema Ética e Comunicação no Mundo Corporativo, tratado na primeira edição do Encontros
APAS Happy Hour deste ano, veio contribuir para
o aprimoramento da gestão supermercadista.
Novas oportunidades de aprendizado e crescimento do setor serão apresentadas pela APAS
em junho, na nova edição do evento.

Encontros Happy Hour chama os associados das Distritais para a APAS 2012
Confira quem passou pelo Espaço APAS Centro de Convenções, onde ocorreu o evento
Encontros Happy Hour e a convocação dos associados das Distritais para a APAS 2012.
Fotos > Denis Ribeiro
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1. Equipe do Supermercado
Venturi, de Itapevi: Patrícia dos
Santos Sobral, Sinara Moraes
Sousa, Gersoniton Sousa, Kassia
Venturi e Marcos Venturi
2. Equipe da Prodent, patrocinadora
do evento: Alejandro Pérez, João
Luis, Fernando de Araújo, Thaís
Mello, André Roberto dos Santos,
Patrícia Martinelli, Marcelo Sousa
(Quality Seguros) e Eduardo Gomes
3. Fabiana Castro (Logus Consultoria),
o diretor da APAS Regional Campinas
Alexandre Ferrato dos Santos
e sua esposa Tânia, e Carlos
Rachid (Logus Consultoria)
4. Equipe do Banco Santander,
patrocinador do evento: Fabiano
Matos Marques, Kelbert Tonelo
de Almeida e André Ranalli
5. Os diretores da APAS José
Carlos Novellini, Alessandro
Ibiapina e Palimércio de Luccas
6. Os diretores da APAS José Flávio
Fernandes, Aurélio Mialich, Renato
Martins e Roberti Catricala
7. Carlos Corrêa (superintendente
da APAS), Sergio Pupo (gerente
comercial da Scania Brasil,
patrocinadora do evento), Victor
Carvalho (gerente de vendas de
caminhões da Scania Brasil) e Dinis
Dias (vice-presidente da APAS)
8. Os diretores José Eduardo
de Carvalho (Distrital Oeste),
Silvio Alves (Distrital Leste) e
Alessandro Ibiapina (Distrital Sul)
9. João Sanzovo (diretor
de Sustentabilidade APAS) –
representando o presidente
João Galassi, em viagem à Feira
Alimentaria (Barcelona) – Olympio
da Silva (Manikraft) e Suzana
Sanzovo (vice-diretora de
Responsabilidade Social APAS)
10. Robler Bressan (assessor da
presidência do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas – IPT), Stephen
Kanitz e Fábio Ceridono (assessor
da presidência da Fundação para
o Desenvolvimento da Educação
do Estado de São Paulo – FDE)

Acontece APAS • maio 2012

7

CAPA

Ações institucionais valorizam
associados e consumidores
Associação promove ações de interesse do segmento, aproxima-se do poder público,
valoriza o associado e amplia o respeito ao consumidor
A APAS cumpre seu papel e desenvolve projetos e ações
que resultam em ganhos institucionais, tanto junto ao
poder público quanto em relação ao setor e aos consumidores. Entre essas ações, destaque para a campanha
de substituição das sacolas descartáveis por reutilizáveis
e outros meios sustentáveis para o acondicionamento
das compras pelos consumidores. Nesse mesmo caminho, lançou o Guia da Loja Verde e levantou bandeiras
em favor do consumidor. Isso mostra seriedade e alinhamento com os interesses da sociedade. Outras ações
de igual importância para o setor continuam sendo
desenvolvidas pela APAS. Confira a seguir os principais

Campanha que substituiu
sacolas descartáveis é
exemplo para o Brasil

projetos encabeçados e apoiados pela associação.

Setor se une em defesa do meio ambiente
Ação de substituição de sacolas descartáveis por reutilizáveis tornou o setor de supermercados fonte obrigatória da mídia

8

Depois de quase dois anos, a campanha que tem como

ambiente”, ressalta o presidente da APAS, João Galassi.

objetivo substituir as sacolas descartáveis por reutili-

A campanha da APAS visa adequar o setor anteci-

záveis virou realidade de sucesso em todo o Estado de

padamente à Política Nacional de Resíduos Sólidos

São Paulo. A ação passou a valer no dia 25 de janeiro

(PNRS), que entrará em vigor em 2014. A lei exige que a

de 2012, mas como muitos consumidores ainda tinham

empresa seja a responsável por destinar corretamente

dúvidas, um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta

o resíduo sólido que produz.

- assinado entre o Ministério Público do Estado de São

A conscientização dos consumidores ainda não está

Paulo, o Procon-SP e a APAS estabeleceu um prazo de

concluída. Os varejistas podem treinar a equipe de

60 dias para os consumidores se adaptarem. Encerrado

funcionários para que todos possam esclarecer as

em 3 de abril, no dia seguinte, dia 4, os supermercados

principais dúvidas de seus clientes. O Ministério Público

pararam de vender ou distribuir sacolas descartáveis

do Estado de São Paulo está atento e poderá convocar

ou biocompostáveis. É uma nova fase, que chegou com

os estabelecimentos que não cumprirem o TAC para

mais ações. “O objetivo é reforçar o nosso compromisso

prestar esclarecimentos e serem responsabilizados

com o meio ambiente e pelo fim da cultura do descarte.

por crime ambiental.

Os supermercadistas são formadores de opinião e

“Ainda que não seja associado à APAS, o empresário

multiplicadores de informações que beneficiam o meio

estará sujeito a ser investigado pela Promotoria de
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Comunicação APAS

O promotor de Justiça de São Paulo
José Eduardo Ismael Lutti e o presidente
João Galassi: campanha em sintonia
com lei dos resíduos sólidos

Justiça do Meio Ambiente. Eles poderão ser obriga-

num período de até seis meses, caso seja danificada.

dos a pagar multas e fazer a reparação de eventuais

A ação será repetida na mesma data de 2013. Além

danos ambientais decorrentes de suas condutas. O

disso, a APAS reforçou o pedido ao governo de São

TAC proíbe a venda e, especialmente, a distribuição

Paulo para que seja promovida a redução do ICMS,

gratuita de sacolas descartáveis”, explica o promotor

que incide nos preços das sacolas reutilizáveis e dos

de Justiça do Meio Ambiente de São Paulo José

sacos de lixo. Há também um esforço para baratear o

Eduardo Ismael Lutti.

valor cobrado das sacolas reutilizáveis em até R$ 0,59.

No Dia Internacional do Consumidor, 15 de março,

“As negociações com os fornecedores já começaram e

quem comprou em alguma loja pelo menos cinco itens

estamos seguros de que o resultado virá beneficiar o

ganhou uma sacola reutilizável, que pode ser trocada

consumidor”, destaca Galassi.

Guia da Loja Verde revoluciona ações sustentáveis
Não basta vender. Os supermercadistas têm que dar o exemplo, até mesmo na hora de construir sua loja
O lançamento do Guia da Loja Verde, em outubro

no assunto e divulgaram as informações para que

do ano passado, é outra ação da APAS que prioriza o

pudessem ser publicadas no guia.

respeito ao meio ambiente. A ordem é aumentar os

Assim, todos têm acesso às informações. Mais do que

negócios e o faturamento, mas sempre dentro das

vender, cabe aos supermercados orientar o consumidor

premissas da sustentabilidade. A publicação ensina o

sobre a prática do consumo consciente, sem que haja

varejista a reformar ou construir uma loja, não importa

prejuízo ao meio ambiente. Neste contexto, os empre-

o tamanho nem o local, reaproveitando todo tipo de

sários supermercadistas têm a oportunidade de dar o

material. As grandes redes têm bastante experiência

exemplo e tornar a própria loja um símbolo de respeito

Acontece APAS • maio 2012
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Eliane Cunha

CAPA

O presidente João Galassi (ao centro) e os diretores
Toni Gandra e João Sanzovo apresentam o guia:
dicas de sustentabilidade para associados

à natureza. O guia traz práticas e dicas sustentáveis,

da marca, criação de novos relacionamentos comerciais

abordando temas como economia de água e energia,

e conscientização”, afirma o diretor de Sustentabilidade

coleta seletiva de lixo e escolha de materiais mais eco-

da APAS, João Sanzovo. Se você ainda não tem o seu

lógicos. “As ações apresentadas na publicação resultam

guia, é só acessar o Portal APAS e fazer o download do

em redução de custos, retorno financeiro, valorização

material: www.portalapas.org.br.

Venda de bebidas alcoólicas x saúde pública
A APAS fez a sua parte junto à sociedade e apoiou a Lei Antiálcool

No final do ano passado, o governo Estadual de São
Paulo sancionou lei que proíbe a venda de bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos. Mais uma vez, a
APAS fez a sua parte junto à sociedade, e rapidamente
apoiou a medida. Afinal, o setor supermercadista responde pela venda de 4% do produto no Brasil. A lei
proíbe não só a venda, mas também o consumo de
álcool dentro dos estabelecimentos. A APAS auxiliou
os supermercadistas no cumprimento desta determinação, disponibilizando às empresas de tecnologia
que atendem os associados a metodologia de ajuste
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dos sistemas de frente de caixa.

álcool. “Trata-se de uma questão de saúde pública e

A associação acredita que o setor, por sua proximidade

entendemos que ações como essa vão contribuir para

com a população, deve assumir uma postura mais

melhorar os resultados. Somos favoráveis ao movi-

firme de responsabilidade, colaborando com políticas

mento conjunto de toda a cadeia do abastecimento”,

e práticas que possam coibir o consumo precoce do

afirmou o presidente João Galassi.
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Outros Estados adotam medida compensatória

Com a campanha De Olho na Validade, supermercadistas e consumidores tornaram-se parceiros
Quem for às compras e encontrar um produto ven-

(Apes) assinaram termo de compromisso com os Pro-

cido tem o direito de levar outro igual ou similar – na

cons locais e diversas redes aderiram à ação. Além disso,

validade –, gratuitamente. Com essa ação, a APAS, em

representantes da Associação Mineira de Supermerca-

parceria com o Procon-SP, comprovou a vontade de

dos (Amis) e de supermercados mineiros estiveram em

servir bem e fez com que o setor supermercadista

São Paulo no dia 15 de março, onde visitaram a unidade

tivesse ainda mais credibilidade diante do consumi-

Cerro Corá do Supermercado Pão de Açúcar, na zona

dor. A reposição das mercadorias na gôndola é feita

oeste. O objetivo foi entender como foi implantada a

por funcionários, o que pode ocasionar erros, porém,

campanha e conhecer os benefícios da medida com-

o ônus não deve ficar com os clientes. Por conta disso,

pensatória para o consumidor.

a APAS criou o projeto, com grande aceitação da

“O cliente passou a prestar mais atenção nas informa-

população paulista.

ções dos produtos de uma forma geral. É o início de

A campanha começou a vigorar em outubro de 2011.

uma mudança de comportamento que traz inúmeros

Após 40 dias, uma pesquisa encomendada pela APAS

benefícios à população”, disse Milan aos empresários.

demonstrou que 93% dos supermercadistas ouvidos
estavam satisfeitos com a ação. “O setor continua
empenhado em garantir os direitos dos consumidores
e oferecer produtos e serviços de qualidade”, afirma o
diretor de Segurança Alimentar da APAS, Márcio Milan.
O sucesso da campanha foi tão grande que conquistou todo o Brasil. As associações Catarinense (Acats),

A APAS tem entre seus objetivos participar de
projetos de interesse do setor, apresentar para
discussão as principais tendências do varejo
e promover ideias que levem ao sucesso dos
negócios dos associados.

Comunicação APAS

Paraense (Aspas) e Pernambucana de Supermercados

Recado da APAS

Sucesso de campanha inspirou outros
Estados a implantar medida compensatória
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DIRETORIAS

T&D

Estudo vai fazer raio-x do mercado de trabalho

Pesquisa elaborada pela APAS vai ajudar os associados a conhecer melhor os salários e benefícios do segmento
Fotos: Eliane Cunha

para o varejista que quer apostar no treinamento do
funcionário e depois mantê-lo na empresa”, afirma o
diretor de T&D da APAS, Pedro Celso Gonçalves.
O diretor ressalta que os resultados da pesquisa ajudarão na tomada de decisões, na hora de contratar,
substituir ou promover um funcionário. Vale ressaltar
que os dados disponibilizados pelos associados serão
confidenciais e apenas aqueles que responderem à
pesquisa, por e-mail, saberão os resultados. Um detalhe
importante: o levantamento vai levar em conta todas
as particularidades de uma região, o que auxilia na
gestão. “Os supermercadistas que responderem às
questões vão receber a análise pronta”, diz Gonçalves.
Para o diretor do departamento de Economia e Pesquisa da APAS, Martinho Paiva Moreira, o projeto será
útil para minimizar o turn over, alvo de preocupação
por parte dos supermercadistas. “Com o resultado da
Os diretores Pedro Celso (T&D) e Martinho Moreira (Economia):
trabalho em conjunto para diminuir turn over do setor

pesquisa, os empresários podem tomar decisões com
mais informações e conhecer melhor a realidade do
segmento”, ressalta.

O mercado de trabalho no setor supermercadista tem

A pesquisa que está sendo preparada pela APAS servirá

demandas exclusivas e precisa ser estudado. Atenta

como parâmetro para o supermercadista que precisa

a essa questão, a APAS fará uma pesquisa junto aos

contratar ou promover um funcionário. Os levantamen-

associados com o objetivo de descobrir informações

tos disponíveis atualmente falam do varejo como um

que podem ajudar todo o segmento. O levantamento

todo, porém, os supermercados têm necessidades e

será feito em conjunto pelas diretorias de Treinamento

demandas diferentes de outros setores.

e Desenvolvimento (T&D) e Economia e Pesquisa.
Os principais pontos, que merecem atenção especial,
são a remuneração dos colaboradores e os benefícios
concedidos. “A pesquisa será respondida pelos supermercadistas, e o resultado, analisado e divulgado para
eles. Será possível obter uma média de salários pagos
no setor, assim como o detalhamento dos benefícios.
Não existe um levantamento exclusivo, hoje, que mostre as particularidades do supermercado. E faz falta
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Recado da APAS
Com este levantamento, a APAS reafirma seu
papel de provedora de informações de interesse
do setor. Para ter acesso aos dados da pesquisa,
entretanto, é necessário que o associado colabore
com o estudo. A APAS conta com a participação
de todos.

RELACIONAMENTO COM O ASSOCIADO

Esquenta para a Feira APAS

No dia 18 de abril, a APAS Distrital Leste reuniu supermercadistas e fornecedores no Teatro
Adamastor, em Guarulhos. Na ocasião, o psiquiatra, conferencista, escritor e empresário
Roberto Shinyashiki proferiu palestra motivacional. Confira abaixo quem prestigiou o evento.
Fotos > Eliane Cunha
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1. Equipe da Arius Sistemas (patrocinadora do evento): Rubens Rodrigues, Valdir Júnior, Flávia Pissolatto, Izabel Medeiros,
Edison Albertini e Marcelo Ferreira | 2. Fábio Iwamoto (Supermercados Chama), Nelson Lopes da Silva (Barbosa
Supermercados) e sua esposa Andréia Oliveira Lopes | 3. Marcelo Domenico (Damapel), tenente-coronel Ernesto Carlos
da Costa, Sérgio Matos (Damapel) e Guga Brito (Mercado Guga) | 4. Eduardo Cavazzana (Point Consultoria Comercial), Ana
Paula Paulino, Ademir Santana e Ana Paula Cremon, dos Supermercados X | 5. Malvina Russo, da TV Cantareira, entrevista
o presidente da APAS João Galassi e o prefeito de Guarulhos Sebastião Almeida | 6. Os vice-diretores da Distrital Leste Nelson
Lopes da Silva, Fábio Iwamoto e Genivan Farias da Silva, o diretor Silvio Alves, o prefeito de Guarulhos Sebastião Almeida,
o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Guarulhos Edmilson Souza, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Guarulhos e Região José Pereira e o presidente João Galassi | 7. Mais de 300 pessoas assistiram à palestra de Roberto Shinyashiki
8. Silvio Alves, anfitrião do evento, o diretor Placídio Messias (APAS Regional Marília), Roberto Shinyashiki e o diretor Renato
Martins (APAS Regional São José do Rio Preto) | 9. Silvio Alves, tenente-coronel Cesário Lange (44º BPM) e Jevanio Alves
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INDICADORES

POR RODRIGO MARIANO*

Estabilidade no comportamento dos preços
O Índice de Preços nos Supermercados (IPS/APAS), calculado pela FIPE, apresentou queda acumulada de -0,11%
no primeiro trimestre de 2012, e a estimativa para os quatro primeiros meses do ano (janeiro a abril) é de alta
de 0,10%, refletindo estabilidade nos preços neste início de ano nos supermercados. Em 12 meses a alta nos
preços é de 5,35%, percentual inferior aos demais indicadores de inflação. As categorias que devem impactar o
comportamento dos preços neste ano são os produtos industrializados e as bebidas que, ao longo dos quatro
primeiros meses do ano, já pressionam os preços para cima.
Vale ressaltar que desde a implantação do Plano Real, em 1994, o IPS/APAS apresenta variação acumulada de 118%,
o IPCA/IBGE - Alimentos e Bebidas tem alta de 251%, o IPC-Fipe tem aumento de 232% e o IPA-FGV tem variação
de 428%. Em patamar inferior aos demais indicadores de preços da economia, o IPS/APAS reflete a eficiência
do setor supermercadista em conduzir suas negociações com a indústria a fim de buscar preços competitivos
para atender os consumidores.

Índice de Vendas mantém
ritmo de crescimento

Confiança do setor aponta
otimismo para 2012

O faturamento real dos supermercados no
Estado de São Paulo (deflacionado pelo IPS/
APAS), no conceito todas as lojas, registrou alta
de 6,51% em março passado, se comparado a
março de 2011. Já no conceito mesmas lojas, a
alta foi de 9,11%. No acumulado dos primeiros
três meses do ano, a alta é de 6,62%. Por sua vez,
os hipermercados registraram alta de 3,89% no
conceito todas lojas e 5,20% no conceito mesmas lojas. No acumulado de janeiro a março, a
alta é de 1,83% quando comparado aos três primeiros meses do ano passado. Vale ressaltar que
o desempenho neste primeiro trimestre é superior ao verificado no mesmo período de 2011,
o que indica uma evolução mais favorável no
desempenho das vendas e, consequentemente,
no faturamento do setor. O impacto do aumento
real do salário mínimo, aliado ao crescimento
do emprego e da renda, vem determinando o
aumento no poder de compra da população,
principalmente das classes C, D e E. Esses fatores
deverão determinar os resultados no comércio
varejista neste ano, trazendo impactos no setor
supermercadista e possibilitando um desempenho favorável. Para 2012, a expectativa é que
o setor apresente um crescimento acima das
demais atividades econômicas, como ocorrido
ao longo dos últimos anos.

A Pesquisa de Confiança dos Supermercados do Estado
de São Paulo (PCS/APAS) registrou otimismo em alta
no mês de abril. Dos entrevistados, 35% apontaram
otimismo em relação ao ambiente econômico atual e
futuro, enquanto 22% mostraram-se pessimistas e 43
mantiveram-se neutros. Quando comparada à percepção
atual com a expectativa futura é verificado um resultado
melhor a favor do futuro, com percentual de 40%.
O resultado positivo foi influenciado, principalmente, pelo
comportamento favorável atual, no que diz respeito ao
ambiente otimista no mercado de trabalho (31% estão
otimistas com o momento atual), à expectativa positiva do
comportamento dos preços, com inflação relativamente
estável (25% estão otimistas com a inflação atual), e à
melhora do grau de satisfação com os governos estadual
(56%) e federal (44%). Do mesmo modo, houve aumento
no otimismo (50%) com relação ao mercado de trabalho
nos supermercados nos próximos meses.
A confiança ao longo dos quatro primeiros meses do ano
reflete o comportamento no que diz respeito à evolução da economia brasileira. Enquanto esta registrar um
ambiente de confiança diante da queda da taxa de juros,
um comportamento satisfatório no mercado de trabalho
e o consequente aumento da renda, refletindo no poder
de compra da população com um ambiente de inflação
relativamente sob controle, o otimismo do setor deve se
manter em um patamar cada vez mais elevado ao longo
dos próximos meses.

* Rodrigo Mariano, depar tamento de Economia e Pesquisa da Associação Paulista de Supermercados (APAS)
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SERVIÇO

Comunicação para todos os públicos
Departamento é responsável por divulgar as informações que interessam a quem está ligado ao setor
Arquivo APAS

O departamento de Comunicação foi criado em 2007,
ano em que o Portal APAS entrou no ar. Nele, o internauta
acessa notícias e informações sobre todas as áreas da
entidade. Hoje, o Portal APAS tem cerca de 700 mil usuários únicos e mais de 1,5 milhão de page views (acessos)
anualmente. A Intranet, ferramenta de comunicação
interna, tanto para os colaboradores quanto para a diretoria, e a News APAS, uma newsletter eletrônica com
notícias institucionais e do setor, enviada diariamente

José Carlos, Fernanda, Juliana, Meriely e Ferreira: fortalecimento
da entidade como representante do setor no Estado

a cerca de 12 mil contatos, são outras atividades da área.
Este é o terceiro ano de envio da News, que já completou
500 edições. “É um desafio constante aprimorar os ins-

Completam as atividades de comunicação o Blog da

trumentos de comunicação institucional da APAS para

campanha de substituição das sacolas descartáveis por

disseminar a orientação da entidade aos associados”, diz

reutilizáveis, no ar desde outubro de 2011, e a Assessoria

o gerente de comunicação Joaquim Ferreira.

de Imprensa, que faz a intermediação do relaciona-

Também é de responsabilidade da área a revista Acon-

mento da entidade com a mídia, levanta informações

tece APAS, publicação mensal que completa um ano

para as reportagens e orienta os porta-vozes nas entre-

neste mês de maio. “A revista, distribuída para asso-

vistas. Para dar suporte a esse trabalho, foi contratada

ciados e não associados, entidades parceiras e órgãos

a Approach Comunicação, com jornalistas dedicados e

públicos, foi criada pela Diretoria de Comunicação

exclusivos para atender as demandas de imprensa da

para ser um veículo porta-voz da entidade, divulgando

capital, e mais sete empresas de comunicação para aten-

assuntos institucionais e as ações sociais dos associa-

der as Regionais Araçatuba, Bauru, Marília, Campinas,

dos”, afirma Ferreira.

São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba.

Equipe
Joaquim Ferreira (gerente)
jferreira@apas.com.br | (11) 3647-5043
Fernanda Junqueira (supervisora)
fjunqueira@apas.com.br | (11) 3647-5009
Meriely Dantas (assessora)
mdantas@apas.com.br | (11) 3647-5262
Juliana Carlos (repórter)
jcristina@apas.com.br | (11) 3647-5326

*

José Carlos dos Santos (webdesigner)
jcarlos@apas.com.br | (11) 3647-5409
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SOCIAL

Roger Waters une supermercadistas no Morumbi
Fotos: arquivo pessoal

Uma noite de sonho embalada pelo bom
e velho rock’n’roll. Os supermercadistas
que foram convidados pela Femsa Coca-Cola a assistir ao show do ex-integrante
do Pink Floyd, Roger Waters, no camarote
da companhia no Estádio do Morumbi, no
mês passado, tiveram uma experiência
inesquecível. Afinal, a música de qualidade une pessoas até mesmo para um
momento de relacionamento de negócios.
“O espetáculo pode ser resumido como
uma grande experiência tecnológica, que
agradou todas as idades”, afirma o superintendente da APAS Carlos Corrêa.

No alto: Nuno Almendra, Emerson Pinto, Luiz Caseiro e Dani Motta, da Coca-Cola Femsa, o
superintendente da APAS Carlos Corrêa e esposa Silvana, Anibal Lagos, Cida Falcão e João Lucas
(Coca-Cola Femsa) Abaixo: Alexandre Espejo (Coca-Cola Femsa), Edson Coelho de Araújo e Ana,
dos Supermercados Dalben, e Mauro e Maurício Cavicchioli (Supermercados São Vicente)

Comemoração em grande estilo

O casal Placídio e Márcia: próxima
viagem será para a Europa

Há 35 anos é assim. Todo mês de fevereiro o diretor da APAS Regional Marília
Placídio Messias Filho e sua esposa, a professora Márcia, viajam para comemorar o aniversário de casamento. Em 2012 o destino escolhido foi Porto de
Galinhas (PE). O casal passou uma semana na região. “Nós já conhecíamos
quase todas as praias do Nordeste, mas a de Porto de Galinhas é a mais
bonita”, diz o diretor. Este ano o casal tem mais uma viagem programada: em
setembro, para Europa. E, em 2013, na próxima comemoração do aniversário
de casamento, o destino será Aruba, no Caribe.

A cegonha não para de trabalhar
Heloisa, a primeira filha do diretor da APAS
Regional Bauru Erlon Ortega e de sua esposa,
Débora, nasceu no dia 23 de fevereiro. Na foto,
o filho Gabriel, de 12 anos, aparece orgulhoso,
segurando a irmãzinha. O diretor não descarta a possibilidade de o casal ter mais filhos.
“Mas, primeiro, o faturamento das lojas precisa
apresentar crescimento”, brinca Ortega.
A família do diretor da APAS Regional Ribeirão
Preto Tiago Albanezi também está comemorando. Miguel, o novo membro da família,
nasceu no dia 30 de março. O casal Albanezi
já tem dois filhos: Caio, de 13, e Maria Júlia,
de 7 anos. Todos fazem questão de tirar fotos
com o recém-nascido.
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Miguel veio ao mundo em 30 de
março: festa em família. Abaixo,
Gabriel segura Heloisa no colo:
nova integrante da família Ortega

Arquivo pessoal

PERFIL

Luciana Yoneta: elogios no dia a
dia e orgulho das vitórias

Mulher, jovem e supermercadista dedicada
Luciana Massami Yoneta é diretora da rede Supervizinho e também está à frente do supermercado da família
Cada vez mais as mulheres se destacam no mercado

empresária tem mais dois irmãos, Rogério e Clayton,

de trabalho e conquistam espaço, antes reservado aos

que a ajudam na administração da loja. O primeiro

homens. No setor supermercadista não é diferente. Não

cuida da parte financeira, e o segundo, dos sistemas

é exagero dizer que Luciana Massami Yoneta é especial

operacionais do supermercado, mas é ela quem fica

– além de competente, ela figura entre as mais jovens

na direção.

do segmento. Luciana tem 36 anos. Entre as várias

Pelo menos uma vez por semana, Luciana vai à sede

atividades, é diretora da rede Supervizinho, central de

da rede Supervizinho, que fica no Jaguaré, em São

negócios que concentra 13 bandeiras de supermerca-

Paulo, onde está encarregada das divisões comercial

dos na capital paulista e na Região Metropolitana de

e financeira. “Não faço nada sozinha. As equipes que

São Paulo, e está à frente do Supermercado Yoneta, de

trabalham comigo são competentes e companheiras”,

Carapicuíba, zona oeste de São Paulo.

afirma. Mas ela reconhece que no dia a dia, os elogios

Para manter tudo em ordem não é fácil. Luciana traba-

aparecem com frequência. “Já me falaram, algumas

lha 13 horas por dia, em média, dividindo seu tempo

vezes, que eu pareço muito jovem para dar conta de

entre as duas funções. O Supermercado Yoneta foi

tantas responsabilidades”, diz a supermercadista, um

fundado em 1975 por seu pai, Massakichi Yoneta. A

pouco tímida, mas orgulhosa das vitórias conquistadas.
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Adilson Borges

LAZER / VIAGENS

As Cataratas ficam no Parque Nacional
do Iguaçu, tombado pela UNESCO:
patrimônio da humanidade

Maravilha da natureza

Foz do Iguaçu é o berço de uma das sete maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu
A força das águas, em Foz do Iguaçu, no Paraná, resulta

trilhas. No caminho podem ser observadas orquídeas,

num espetáculo tão grandioso que o local é, hoje, um

palmitos, bromélias, árvores centenárias, além dos

dos pontos mais visitados no mundo. Tudo por conta

animais silvestres, que de vez em quando atravessam

das Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da

a trilha, animando ainda mais o passeio. Quem visitou

natureza. Os números comprovam que as quedas d’água

o lugar garante que a sensação de estar literalmente

oferecem uma visão inesquecível – só em 2011, aproxima-

embaixo de uma das quedas é indescritível: é como

damente 1,4 milhão de visitantes de 160 nacionalidades

lavar a alma e se sentir renovado.

visitaram o local. Afinal, são 275 quedas com saltos espa-
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lhados nos lados brasileiro e argentino. Mas o Brasil tem

Passeios

privilégio: fica aqui a melhor visão das quedas.

O parque oferece ainda outras opções de passeio aos

A disposição dos saltos, a maior parte deles voltados

turistas. Para realizar o rapel, por exemplo, os aven-

para o Brasil, permite ver todos a um só tempo apenas

tureiros seguem através de uma trilha de 360 metros

por aqui. As cataratas ficam no Parque Nacional do

suspensa por dentro da mata até a plataforma principal.

Iguaçu, considerado a maior reserva de floresta pluvial

A descida a partir da plataforma é de 55 metros com

subtropical do mundo, tombado pela UNESCO, desde

vista para as Cataratas. Já no rafting, o praticante não

1986, como Patrimônio da Humanidade.

é espectador, mas sim protagonista. A emoção de

Mas a aventura vai além da contemplação. Para aqueles

enfrentar a correnteza do rio Iguaçu é única. Neste

que procuram conhecer de perto todos os detalhes da

passeio, é preciso usar a força dos braços e contar com

rica vegetação e da vida silvestre do Parque Nacional

o “trabalho em equipe” para chegar ao objetivo final.

do Iguaçu, uma ótima alternativa são os passeios nas

Diversão garantida para toda a família.
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Bretas

UM GRANDE

EVENTO
STAND
UM GRANDE

UMA GRANDE

INOVAÇÃO

Sistema de refrigeração para congelados com
máquina acoplada em expositores modulares
ou câmaras. Com um ou mais compressores
aliados à eficiência do sistema secundário,
temos instalações mais enxutas e rápidas.
Uma solução na medida certa para a sua loja,
para mais informações procure a Freeart Seral.

BENEFÍCIOS
• Obras mais rápidas;

• Menor consumo de energia;

• Baixo nível de ruído;

• Mínima tubulação de cobre;

• Maior eﬁciência frigoríﬁca do compressor;

• Menor custo comparado a sistemas convencionais.
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