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EDITORIAL Governador Alckmin dialoga
Felizmente nossos esforços de
participação e parceria com entidades similares na busca de melhores condições para o nosso segmento estão dando frutos.
O Decreto nº 57.404, de
06/10/2011, é a prova da atenção
que o Governo do Estado de São
Paulo brindou as refeições coletivas com o reconhecimento da
argumentação apresentada pela
ABERC quanto à Substituição Tributária.
Foi através de reuniões de empresários do Setor de Serviços com
o secretário da Fazenda e posteriormente com o governador do
Estado, que nossos argumentos
foram aceitos.
Parabéns à nossa Diretoria.
Boa leitura!
Lucílio Tadeu Castelo de Luca,
Presidente

O governador Geraldo
Alckmin recebeu,
em audiência,
Antonio Guimarães,
representando a ABERC
e o SINDERC SP, Percival
Maricato, da CEBRASSE,
e Joaquim Saraiva de
Almeida, representando a
ABRASEL SP

com o Setor de Serviços

Geraldo Alckmin recebeu representantes da CEBRASSE para discutir sobre leilão eletrônico e formação de mão de obra para restaurantes
Para debater com representantes do
Setor de Serviços, especialmente o Setor
de Alimentação Fora do Lar, assuntos de
interesse das empresas classificadas como
Serviços, o governador Geraldo Alckmin
recebeu no Palácio dos Bandeirantes, recentemente, o vice-presidente jurídico da
CEBRASSE (Central Brasileira do Setor
de Serviços), Percival Maricato, representando o presidente da entidade Paulo Lofreta; o diretor superintendente da
ABERC e diretor executivo do SINDERC
SP, Antonio Guimarães, e o presidente da
ABRASEL em São Paulo, Joaquim Saraiva

de Almeida, ambos dirigentes da central
patronal.
Durante a audiência, o governador
de São Paulo estava acompanhado de
seu secretário particular, Castelo Branco, e do secretário-chefe da Casa Civil,
Sidney Estanislau Beraldo. Os dois assuntos mais discutidos foram o leilão
eletrônico e a formação de mão de obra
da atividade restaurantes.
Quanto ao pregão eletrônico, a
CEBRASSE defende uma posição descrita nos cinco itens do box da página 3. O governador Geraldo Alckmin
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apreciou e concordou com a característica da intangibilidade dos fornecimentos do Setor de Serviços.
Em relação à formação de mão de
obra, o governador encantou os presentes com o grande conhecimento do
problema de qualificação profissional,
principalmente antevendo os eventos
da Copa do Mundo de 2014 e o desenvolvimento acelerado do Estado
de São Paulo previsto para os próximos anos.
Especificamente para o setor de
alimentação, o governador Geraldo
Alckmin assinou, na ocasião, o Decreto nº 57.404, de 6/10/2011, que restabelece os princípios da sistemática
da ST (Substituição Tributária). É que
após a implantação da ST, aconteceram vários acréscimos na sistemática
que não estavam sendo compensados.
Agora, o Decreto nº 57.404 corrigiu
essa anomalia.

A audiência foi considerada, pelos
solicitantes, muito proveitosa, especialmente pela visão de estadista do
governador e por seus princípios de
sempre dialogar com os setores que
compõem a economia do Estado de

São Paulo. O governador sugeriu que o
Setor de Serviços se reúna com alguns
Secretários Estaduais, os mais ligados a
seus ramos de atividades, para dialogar
sobre necessidades e conveniências de
interesse mútuo.

O governador Alckmin lendo o Decreto nº 57.404, que assinaria logo a seguir

Posição da CEBRASSE sobre o pregão eletrônico
A Central Brasileira do Setor de Serviços explica, nos
cinco itens abaixo, sua posição a respeito da sistemática
de pregão eletrônico.
1)

Não somos contra o pregão.

2)

Consideramos extremamente válido como está, mas
somente para produtos tangíveis.

3)

Somos contra a não pré-qualificação dos participantes do pregão para produtos e serviços intangíveis.

3.1. A experiência mostra que participantes sem condições de fornecimento/atendimento têm abandonado contratos e/ou desrespeitado as legislações trabalhistas e fiscais.
3.2. As empresas aventureiras desvirtuam o processo li-
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citatório pois, na maioria das vezes, abandonam o
contrato determinando aos tomadores de fornecimentos ou serviços entraves administrativos inadequados com soluções de emergência.
3.3. Essas empresas arriscam aos tomadores de serviços
de se responsabilizarem por demandas principalmente trabalhistas.
4)

Na pré-qualificação, caso adotada, sugerimos que
os representantes dos sindicatos laborais e patronais sejam participantes, embora em significativa
minoria.

5)

Assegura-se, assim, a participação no pregão de empresas experientes, idôneas, com solidez para assegurar o cumprimento de contrato, inclusive se não
tiver resultados econômicos.

ABERC se faz pioneira para
Curso de Gestão EFICÁCIA TOTAL
Os 13 participantes
selecionados pela
ABERC nas duas
visões do seu
auditório

Flavio Daud, Patricia
de Oliveira Lima e
Guilherme Botelho
foram os professores
mestres responsáveis
pelo curso

A Presidência da Associação, preocupada com a complexidade do mercado e a imagem do segmento de refeições coletivas, solicitou à Diretoria
Superintendente que formatasse um
curso que abrangesse técnicas modernas de administração com enfoque na
eficácia total. Esse curso seria para os
gestores das empresas associadas, prin-

cipalmente os gerentes e administradores de Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs).
No início de outubro, a tarefa foi
finalizada através de um projeto avançado, com um conteúdo universal, formatado em 12 vetores e 36 subvetores.
Abrangem, como definido na matemática, o total segmento de reta orientada

partindo do ponto zero até o ponto final
almejado, o sucesso.
O curso, na opinião do grupo-piloto
que foi selecionado pela ABERC, considerou excelente toda a sistemática e
conteúdo do projeto. Ele foi desenvolvido em 17 horas presenciais, divididas
em dois sábados (dias 29 de outubro e
5 de novembro de 2011).

Catálogo de Fornecedores 2012 está
na fase de comercialização
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A ABERC está na fase de comercialização de anúncios do Catálogo de Fornecedores para Serviço de Refeições de
2012, ao mesmo tempo em que faz a
confirmação de dados dos fornecedores
indicados pelas empresas associadas.
Essa 17ª edição, que terá seu lançamento em janeiro de 2012, traz como
novidade a inclusão de empresas espe-

cializadas em recuperação de crédito.
O Catálogo 2012, importante veículo de comunicação entre fornecedores e empresas do mercado de refeições fora do lar, será distribuído a
hoteis, hospitais, escolas, cadeias de
fast food, aos principais restaurantes
comerciais, além das empresas de refeições coletivas.

CATÁLOGO ABERC DE
FORNECEDORES PARA
SERVIÇO DE REFEIÇÕES
fornecedores selecionados
pelos associados

3

N O T Í C I A S

Impressões de Suellen
sobre o SIAL Mercosul
A mestre em nutrição Suellen Secchi Martinelli, da Universidade Federal de Santa Catarina, vencedora do ALIMENTOS 2011 da
ABERC, faz um relato da sua participação no
SIAL Mercosul, na Argentina, como prêmio oferecido pela Bunge, patrocinadora exclusiva do
Concurso, e o SINDERC SP, apoiador oficial. O
salão foi realizado entre 31 de agosto a 2 de setembro em Buenos Aires.
“O SIAL apresentou-se como grande oportunidade para conhecer novos produtos de empresas internacionais, apontados como tendências em
alimentação.
Com a visita aos expositores, ficou claro o aumento da procura por alimentos minimamente
processados, orgânicos e as preocupações com a
agricultura e pecuária sustentáveis. A presença de
alimentos orgânicos e a redução do teor de gordu-

ras e açúcares é uma prática notória para novos
produtos.
Em contrapartida, encontra-se ainda alto teor
de gordura trans e sódio em muitos produtos industrializados. A confiabilidade e a qualidade continuam sendo aspectos relevantes para as indústrias
alimentícias. Já a sustentabilidade pode ser apontada como inovação, ambos com grande valorização
dos consumidores. Para tal, incentivos estavam presentes em diversos produtos e processos: adoção de
programas de certificação de orgânicos, rastreabilidade, ausência de alimentos geneticamente modificados, pesca e pecuária sustentáveis, boas práticas
agrícolas e agropecuárias, ISO, APPCC e selos de
qualidade.
Foi possível observar que o SIAL acompanha as
tendências mundiais para o setor e percebe-se que
muitas preocupações vêm ao encontro do modelo
atual de desenvolvimento sustentável.”

Patrocinaram
esta Edição:
Associados

Tel.: (11) 2135-3000

Tel.: (51) 2131-9292

Tel.: (19) 3738-4000

Tel.: (11) 5693-5000

Parceiros

Dois momentos da nutricionista Suellen Secchi Martinelli, vencedora do ALIMENTOS 2011, no SIAL Mercosul
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Tel.: 0800 7027105

Tel.: (11) 5084-5713

EXPEDIENTE
Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas
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